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Поштовани читаоци,
дође прољеће и дође вријеме за нови број Новина српских Мостови, а како 
прољеће буди природу и све што јој припада, тако је пробудило и све нас 
који радимо у српским друштвима и Савезу српских друштава Словеније. 
Немојте мислити да смо ми преспавали зиму. Не, нисмо, него смо се при-
премали, једни око догађаја о којима доносимо репортаже у овом броју, дру-
ги око бриге да се све то забиљежи, штампа у Мостовима и не препусти 
забораву. А заборавни не смијемо бити.

Ове, 2015. године, Савез српских друштава Словеније обиљежава 20 година 
постојања и рада. Тим поводом одржана је Свечана академија на Бледу у 
присуству високих званичника Словеније, Србије, Републике Српске, Босне 
и Херцеговине, затим представника српских савеза из земаља окружења, 
као и представника српских друштава из Словеније и других званица. Била 
је то прилика да се сви заједно подсјетимо на почетке дјеловања Савеза, 
на све оно што је било на путу да је данас Савез српских друштава Слове-
није израстао у једну озбиљну организацију, а о томе свједоче и признања, 
како свих оних који су били на Свечаној академији тако и свих других који 
су упознати са радом ССДС. Све оне честитке и похвале изнесене у току 
Свечане академије биће и путоказ и подстрек и Савезу и друштвима за још 
бољи и свестранији рад.

Значајан догађај за Савез српских друштава Словеније, а поготово за друшт-
ва која су у Савезу и која имају фолклорне групе, свакако је одржавање 15. 
фестивала фолклорних група ССДС у Новој Горици, 4. априла. Осам фол-
клорних група такмичило се за пласман на јубиларну 20. европску смотру 
српског фолклора дијаспоре и Срба у региону. Седам група је стекло право 
учешћа на поменутој Европској смотри а приказан је завидан квалитет и га-
ранција да на том подручју имамо веома добре резултате, да је велики број 
младих укључених у рад фолклорних секција и они на тај начин раде на 
очувању наше традиције, наше културе и нашег идентитета.

Друштва су такође била активна што говори о континуитету, да се кроз 
цијелу годину ређају догађаји, да се одрађују пројекти, иде на гостовања, 
угошћују друга друштва и тако успоставља сарадња између друштава и 
пријатељство међу младима. О многим догађајима можете прочитати у 
овом броју Мостова, као и друге прилоге, који ће, вјерујемо, заинтересовати 
свакога од вас.

Желимо да ово прољеће донесе још више живости и енергије и да буде још 
више занимљивих догађаја и других интересантних ствари о којима ћемо 
писати и тако употпунити слику о дјелатностима Савеза и српских друштава 
у Савезу у нади да ће све то што се ради бити у нашу корист и задовољство.

Душан Јовановић

Прољеће је 
дошло....



Април 2015 | Садржај | 3
Издавач
Савез српских друштава Словеније

За издавача
Никола Тодоровић

Главни и одговорни уредник
Душан Јовановић

Лектор за српски језик
Мића Живковић

Графичка обрада и прелом
Душан Јовановић

Обликовање
Бранко Баћовић

Молимо, да сви дописници шаљу своје 
текстове и фотографије (CD) на адресу:
ССДС, Грабловичева 28
1000 Љубљана
или по електронској пошти:
dule56@gmail.com

Штампа:
TISKARNA PLEŠKO d.o.o.
Littera picta d.o.o.
Medvode

Излази 4 до 6 бројева годишње
Штампање часописа омогућили:

Часопис уписан у регистар 
јавних гласила у Министарству 
за културу Републике Словеније 
под бројем 785

Душан Јовановић 

Свечана академија.................................04
Душан Јовановић

15. фестивал фолклорних група.............12
Драган Недељковић

Светосавско начело...............................16
Милан Јовановић 

Прослава Светог Саве у Прекомурју...21
Нада Чупковић

И смеха, смеха и смеха дајте деци.......22
Драган Ђерић

Коло се вије...........................................25
Драгица Веселић

Четврти фестивал народне ношње......26
Душан Јовановић 

Годишњи концерт КУД Младост.........30
Весна Бајић Стојиљковић

Сценски изглед......................................32
Нада Чупковић

Школа српског језика...........................36
Душан Јовановић

Светосавска прослава..........................38
Бранко Баћовић

Смрт на плажи.......................................42
Маринко Јагодић Маки

Милева у аутобусу.................................43

Пројекат је рађен у сарадњи са Владом 
Републике Србије и суфинансиран од 
Министарства културе и информисања и 
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону



4 | Актуално | Април 2015

Поводом 20 година рада и постојања Савеза 
српских друштава Словеније у Фестивал-
ској дворани на Бледу је 14.3.2015. године, 
у присутности бројних угледних званичника 
из Словеније, Србије и Републике Српске 
односно БиХ одржана Свечана академија. 

Свечана академија је почела уз интонирање 
српске и словеначке химне, „Боже правде“ 
и „Здрављице“ у извођењу Вокалног сас-
тава Савеза српских друштава Словеније. 
Водитељка програма Тања Панић поздра-
вила је присутне и на бину позвала Николу 
Тодоровића, предсједника Савеза српских 
друштава Словеније, који је након поздра-
ва и представљања гостију поднио експозе 
у коме је подсјетио „да су се Срби у Репу-
блици Словенији у вријеме распада зајед-
ничке државе почели организовати у српска 
културна и друга друштва, иако су понегдје 
ријеч „српска“, по властитом избору, или на 
препоруку органа, надлежног за регистра-
цију, испустили. Српска друштва у Слове-
нији су оснивана у вријеме, када је српски 
народ изван своје матичне државе више бри-
нуо о матичној држави него матична држа-
ва о њему, када су били ријетки појединци 
у нашој новој домовини – Словенији, који 
су схватили да након осамостаљења Сло-
веније, остајемо без уређеног колективног 
статуса. Матична држава Србија, у то врије-
ме вербално нападана споља, раздијељена 
и посвађана изнутра, није имала снаге или 
ауторитета да би у билатералним односима 
или на мултилатералном нивоу упозорила на 
проблеме с којима се сусреће српски народ у 
ново насталим државама, када су у питању 

Свечана академија
Свечана академија поводом 20. година Савеза српских друштава Словеније одржана је 14. марта 2015. године на 
Бледу у присуству бројних званица из институција Републике Словеније, Србије и Републике Српске односно Босне и 
Херцеговине, али и представника Срба из Румуније, Словачке и Аустрије. На Свечаној академији, која је била такође 
и медијски врло лијепо пропраћена, додељена су признања бившим предсједницима Савеза, али и најзаслужнијим 
институцијама Србије и Словеније, које су са својим досадашњим дјеловањем допринијеле очувању и унапређењу 
српске националне заједнице у Републици Словенији.

његова колективна права. Ако занемаримо 
такозване избрисане, за које је правоснажно  
утврђено да су им била грубо повријеђена 
људска права, и да ту неправду мора држава 
исправити, ми Срби у Словенији у односу 
на друге дијелове некадашње заједничке др-
жаве, смо релативно мирно преживјели рас-
пад. Тек након завршетка грађанских ратова 
на тлу некадашње СФРЈ, српска културна 
и друга друштва и ССДС почели су да се 
баве основним посланством, националном 
културом у најширем смислу ријечи, али и 
питањем властитог статуса у својој новој до-
мовини, нагласио је Никола Тодоровић. 
У Билтену, којег смо издали поводом 20 го-
дина рада ССДС ми смо само дјелимично 
освијетлили оне дјелатности, с којима се 
Савез бавио у задњих 20 година, као што је 

прикупљање хуманитарне помоћи за врије-
ме и након грађанских ратова. ССДС је био 
организатор протеста у Љубљани због на-
пада Нато алијансе на СРЈ односно Србију 
и Црну Гору 1999. године, када се показало 
јединство српског народа, иако је учешће 
у протестима било за многе велики ризик. 
ССДС је такође био организатор протес-
та након погрома српског народа 17. марта 
2004. године на Косову и Метохији, када су 
изгубљени многи животи, када су попаље-
на бројна села, манастири, цркве и други 
српски споменици. У вријеме одлучивања 
Државног збора Републике Словеније о при-
знању Косова, ССДС је подсјетио посланике 
на негативне посљедице и с посебним пис-
мом позвао Државни збор и све тадашње по-
сланике појединачно да не признају Косово 
као самосталну државу. Институције Слове-
није су у даним међународним околностима, 
пратећи своје државне и националне инте-
ресе одлучиле тако да су признале Косово, 
због чега смо изразили жаљење. ССДС је 
био координатор и носилац велике хумани-
тарне акције код сакупљања, дистрибуције 
и транспорта помоћи Србији и и Републици 
Српској односно БиХ, након катастрофал-
них поплава у 2014. години. У овој акцији 
се је показало јединство не само српског на-
рода, него и свих грађана, али и институција 
Словеније. 

Сада је главно посланство ССДС да 
српски народ у Словенији опстане са својим 
идентитетом, својом културом и својим 
језиком, као и да заједно са словеначким и 
другим народима доприноси благостању 
Словеније као своје домовине. Велики зна-

Никола Тодоровић

Др Дане Малешевић
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лац односа у Словенији, али и међународ-
них односа Александар Чотрић, посланик у 
Скупштини Србије је у свом прилогу, пово-
дом Свечане академије записао „да је срп-
ски народ у Словенији остао препознатљив 
управо због ССДС, који је био цело време у 
функцији заштите и развоја српске културе, 
језика и националног идентитета“. 

Данас је ССДС у институцијама Слове-
није, Србије и Републике Српске признат као 
кровна организација организоване српске 
заједнице у Словенији. Делегат у Скупшти-
ни дијаспоре и Срба у региону Републике 
Србије је из ССДС. У Економском савјету 
дијаспоре, у Савјету за статусна питања 
дијаспоре и Савјету за културну, просвјет-
ну, научну и спортску сарадњу дијаспоре, су 
чланови из ССДС. Такође из ССДС је члан 
Савјета за националне мањине народа нека-
дашње СФРЈ, који је основала Влада Репу-
блике Словеније. Из ССДС је члан Савјета 
Европске смотре српског фолклора. То су 
непобитне чињенице, које потврђују наш 
статус и нашу друштвену улогу у Републици 
Словенији, без обзира што неки анонимци 
желе да умање улогу нашег Савеза у ин-
ституцијама домицилне и матичне државе. 
Овдје се поставља реторичко питање, да ли 
је Савез у ових 20 година свога рада оства-
рио постављене циљеве? На то питање мо-
жемо одговорити потврдно, али само ако уз-
мемо у обзир услове у којима смо дјеловали. 
Морамо имати у виду чињеницу да је било и 
превише оних вањских и унутрашњих чини-
лаца, који су због властитих интереса  ства-
рали потешкоће у раду Савеза, сијали раздор 
међу српским друштвима, јер је јединство 
српског народа највећа гаранција за његов 
опстанак, а томе циљу нису сви посвећени, 
нагласио је Никола Тодоровић. 

Када говоримо о употреби матерњег 
језика треба нагласити да је то наша 
најболнија тачка. Брига за учење матерњег 
језика, не смије бити препуштена волон-
терима и аматерској дјелатности култур-
них и других друштава. Наиме, суштин-
ски дио културе је школовање. По Уставу 
РС је школовање слободно, с тим да је 

основна школа обавезна, а финансира 
се из јавних средстава. Држава ствара 
могућност да грађани могу постићи од-
говарајућу школску спрему, школовање 
па уређује закон и подзаконски прописи. 
Међутим, не постоји закон или подза-
конски пропис, који би уређивао шко-
ловање лица која припадају народима 
некадашње СФРЈ, иако је у члану 61. 
Устава Словеније изричито обезбијеђено 
право свакоме да гаји и изражава своју 
културу и употребљава свој језик и пис-
мо. Сасвим је разумљиво да није могуће 
у потпуности изражавати своју културу 
и употребљавати свој језик и писмо, ако 
није обезбијеђено изучавање те културе 
на свом матерњем језику. Зато се ми из-
међу осталог залажемо за признање ста-
туса националне мањине, јер ћемо само 
тако обезбиједити системско очување 
свога језика и културе.

Државни збор Републике Словеније 
је 1.2.2011. године усвојио Декларацију 
Републике Словеније о положају народ-
них заједница припадника народа не-
кадашње СФРЈ у Републици Словенији 
(Сл. гласник РС, бр. 7/2011), у којој је 
први пута званично претресено питање 
положаја тзв. новонасталих националних 

мањина. Усвајање наведене декларације 
је важно не само за припаднике народа 
некадашње СФРЈ, него и за Републику 
Словенију. Овдје треба подсјетити да је 
ССДС, заједно са представницима других 
националних заједница, активно учество-
вао на изради декларације. На жалост, 
након усвајања наведене Декларације имају 
Владе РС различите ставове. Такозване вла-
де лијевог центра по правилу су поштовале 
препоруке Државног збора РС, те консти-
туисале Савјет за националне мањине, док 
су тзв. владе десног центра тај Савет уки-
нуле. Наведена чињеница само потврђује 
да декларација није довољна гаранција за 
остваривање права које прокламује. Без 
обзира на ту чињеницу, декларација јесте 
прва материјална основа за остваривање 
права, које је могуће тражити од држа-
ве и државних институција. Нажалост, 
премало је стручњака из редова српског 
народа, који би се јавно испоставили и ба-
вили том тематиком. По нашем увјерењу 
би Влада РС морала замијенити одијело, 
које је постало претијесно, те поред наве-
деног Савјета за тзв. нове мањинске зајед-
нице конституисати Канцеларију Владе 
Републике Словеније за нове мањинске 
заједнице. Та Канцеларија Владе РС би 

Др Јанко Веселиновић

Вокални састав ССДС



6 | Актуално | Април 2015

морала у сарадњи са организованим срп-
ским и другим друштвима приступити 
стручним припремама за реализацију 
циљева, које прокламује наведена декла-
рација Државног збора РС, напомиње То-
доровић.

Када говоримо о Сарадњи ССДС са 
институцијама матичне државе, са задо-
вољством треба констатовати да је та од-
лична. Данас има ССДС одличну сарадњу 
са Министарством културе и информи-
сања Србије и са Управом за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону. Посебно 
је узорна сарадња Савеза са Одбором На-
родне Скупштине Републике Србије за са-
радњу с дијаспором и Србима у региону, 
али и вођством Амбасаде Србије у Слове-
нији. ССДС је већ одавно успоставио до-
бру сарадњу са институцијама Републике 
Српске, посебно с предсједником Репу-
блике, али такође и са Владом Републике 
Српске. То се показало и са задњим при-
суством делегације ССДС на прослави 
Дана Републике Српске и Крсној слави 
Републике Српске 9. јануара. Разумије се 
да сарадња ССДС са институцијама Репу-
блике Српске представља такође сарадњу 
са институцијама БиХ, а посебно одличну 
сарадњу са амбасадом БиХ у Љубљани. 
Нас посебно радује, што велика већина 
српских друштава, која су у Савезу од-
лично сарађују са свештенством у својим 
парохијама односно Црквеним општина-
ма. Сарадња Савеза са вођством парохије 
у Љубљани има простора да се унаприје-
ди и ССДС ће бити посвећен томе циљу, 
додаје Никола Тодоровић.

Када говоримо о сарадњи са институ-
цијама Словеније увек наглашавамо да 
ССДС има посебно задовољство што су 
припадници српског народа у Словенији 
изузетно добро укључени у друштвени 
живот државе, с чиме доприносе благос-
тању Словеније и њеној препознатљи-
вости у свијету. Посебно се радујемо што 
је у Словенији све више интелектуалаца 
припадника српскога народа, спортиста, 
љекара, правника, културних ствара-

лаца, привредника и на крају крајева, 
полако се укључујемо и у политички жи-
вот, без којег нема већег успјеха када је у 
питању рјешавање проблема с којима се 
сусрећемо као заједница. То је знак да као 
народ дозоријевамо, и све више уважава-
мо чињеницу да смо за своју судбину сами 
најодговорнији.

ССДС има одличну сарадњу са свим 
институцијама Републике Словеније, без 
обзира на чињеницу да су отворена пре 
свега статусна питања. О тим питањима 
се отворено разговара, не само у оквиру 
Савјета за националне мањине народа не-
кадашње СФРЈ, који сада постоји на основу 
прије наведене декларације као радно тијело 
Владе Републике Словеније, него такође и са 
осталим институцијама. ССДС је у сарадњи 
са осталим Савезима народа некадашње 
СФРЈ више пута био примљен код пред-
сједника Републике Словеније гдје смо под-
сјећали на отворена статусна питања. ССДС 
је у задњих неколико мјесеци успоставио 
одличну сарадњу с појединим посланичким 
групама у Државном збору РС, посебно са 
онима које изражавају спремност да се от-
ворена статусна питања рјешавају на једнак 
начин као што су ријешена статусна питања 
Словенаца у Србији и Републици Српској. 
Бројни састанци представника ССДС у ин-

ституцијама Словеније охрабрују нас да смо 
на добром путу. ССДС је врло захвалан ин-
ституцијама локалних заједница, посебно 
градоначелницима који финансијски и на 
други начин подржавају наша друштва. Све 
више је повезивања словеначких градова с 
појединим градовима у Србији и Републици 
Српској, где су наша друштва мост повези-
вања и сарадње. 

ССДС се жели посебно захвалити Јав-
ном фонду Републике Словеније за културне 
дјелатности и његовом директору мр Игору 
Тершару, који у границама даних могућ-
ности и материјалних прописа подржава не 
само ССДС, него такође и сва српска друшт-
ва, без обзира да ли су у Савезу или изван 
Савеза, и не само српска. Словеначка др-
жавна политика у задњих 30 година је била 
мудра и државотворна, и зато вјерујемо да ће 
тако остати и у будуће. То је у интересу свих 
грађана Словеније, па и српске националне 
заједнице. Мудра државна политика ство-
риће услове да се сви њени грађани осјећају 
равноправним, без обзира какве поруке 
шаљу политичари из матичних држава наро-
да некадашње заједничке државе, нагласио 
је Никола Тодоровић

На крају ССДС сматра да је послан-
ство Савеза такође развој културе сјећања 
на најсвјетлије примјере сарадње српског и 
словеначког народа. Историјски гледано из-
међу Републике Србије и Словеније односно 
између Срба и Словенаца, никада није било 

Тања Фајон

Тони Межан

Гости на Свечаној академији
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спорних питања. Данас смо свједоци, да обе 
владе имају повремено заједничке сједнице, 
да је Словенија велики заговорник Србије 
у приступању ка ЕУ. На овом мјесту желим 
подсјетити и на неке чињенице, које се не би 
смјеле заборавити, а то је улога нашег суна-
родника Михајла Пупина, који је са својом 
присутношћу на мировној конференцији у 
Паризу 1919. године допринио да је део Пре-
кумурја у саставу Словеније, и не само то, 
него и добар део Горењске са Бледом и Триг-
лавом у Словенији. Желим да подсјетим на 
ријечи Тадеја Бајде, некадашњег предсјед-
ника Словеначке академије наука и умјет-
ности у предговору књиге Михајла Пупина 
„Од пастира до изумитеља“, који је записао 
„На мировној конференцији у Паризу је био 
у опасности такође сјеверни дио Горањске 
с Јесеницама, Бледом и Бохињем. Михајло 
Пупин је имао добре везе са својим бившим 
студентским колегом и тадашњим предсјед-
ником САД Вилсоном, који је на Пупинову 
интервенцију дао изјаву, да САД не подр-
жавају лондонски пакт и тако спријечио да 
Блед пређе у туђе руке“. С тим ријечима је 
предсједник ССДС закључио свој експозе на 
Свечаној академији Савеза српских друшта-
ва Словеније.“

Након експозеа Снежана Максимовић је 
одрецитовала пјесму Десанке Максимовић 
„Грачаница“ а онда су слиједили поздрави и 
говори гостију.                                                                                

Тања Фајон, посланик у европском пар-
ламенту из Словеније је, послије упућених 
поздрава учесницима Свечане академије, 

изразила задовољство што је имала прилику 
да буде присутна на овом величанственом 
скупу, али и што српска друштва у Слове-
нији улажу значајне напоре за очување свога 
језика и културе, с чиме се богати свеукуп-
на словеначка држава. Подсјетила је на већ 
одавно познате њене ставове да су српска 
друштва у Словенији препознатљива као 
врло активна и која улажу велики напор за 
очување свога језика и културне традиције. 
„Увјерена сам да су оправдани захтеви Срба 
у Словенији да се призна статус националне 
мањине, што није само у интересу српских 
друштава, него и већинског словеначког на-
рода. Ја вјерујем да ће се статусно питање 
у сљедећим годинама примјерно ријешити“, 
на крају је нагласила Тања Фајон.

Проф. др Јанко Веселиновић, предсјед-
ник Одбора Народне Скупштине Републике 
Србије за сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону је у свом говору подсјетио „Да је 
ССДС у институционалном погледу оства-
рио своје посланство“, али је такође позвао 
сва српска удружења и све оне, који могу 
да допринесу јачању српске националне 
свијести „Да радимо заједно на унапређењу 
односа између две државе и између два на-
рода. Свакако, словеначке институције треба 
да поведу рачуна, када се говори о очувању 
српског идентитета. Забрињавајућу су пода-
ци да по неким истраживањима 90% српске 
деце не зна ћирилично писмо, а 70% ученика 
средњих школа не зна српски језик. То није 
добро нити за српску заједницу у Словенији, 
нити за државу Словенију, која у Србији и 
другим државама, у којима се говори српски 

језик, већ данас има бројна своја предузећа 
или представништва. Исправно је очекивати 
да словеначка држава омогући да се у основ-
ним и средњим школама учи барем као фа-
култативан предмет српски језик и ћирилич-
но писмо, што би била једина гаранција за 
очување српског идентитета у Словенији“.

Др Драган Матић, предсједник Одбо-
ра Државног збора Републике Словеније 
за културу је у свом говору истакао „Да је 
Словенија богата држава, а да смо њено 
богатство ми, њени народи са свим својим 
разликама, које између нас постоје. Разли-
ке међу нама и нашим културама, не смеју 
народ делити, него богатити. Српска кул-
турна друштва и њихов рад су богатство и 
гаранција да ће идентитет српског народа у 
Словенији опстати и бити препознатљив и у 
будуће. Савез српских друштава је показао 
да је српска култура у Словенији врло пре-
познатљива, међутим Република Словенија 
са својим институцијама мора преузети део 
одговорности, пре свега за стварање сис-
темских решења, када је у питању финанси-
рање културних пројеката, када је у питању 
учење српског језика и свега другог, што је 
у функцији очувања српског идентитета. Ја 
разумем да је статусно питање уставна ка-
тегорија и врло осетљиво, то је питање, које 
захтева висок степен друштвене и политич-
ке сагласности, међутим ово је прилика, 
када треба да се почну одређени процеси у 
правцу решавања статусних питања“, нагла-
сио је Драган Матић.

Др Дане Малешевић, министар за 
просвјету и културу у Влади Републике 
Српске, је у имену Владе Републике Српске 
упутио искрене поздраве, те изразио задо-
вољство, што има прилику да учествује на 
овако величанственој манифестацији и да 
се обрати.  „Република Српска препознаје 
Савез српских друштава Словеније, као 
кровну организацију српске националне 
заједнице у Словенији, чија је улога свих 
ових година непроцјењива, не само када го-
воримо о очувању српског језика, културе и 
традиције, него и у изградњи добрих односа 
између Републике Српске и Словеније. Ре-

Мр Бранислав Рајић

Др Драган Матић

Тоне Першак
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публика Српска даје пуну подршку Савезу и 
српским друштвима у настојањима да уреде 
свој статус на начин, како би били сви задо-
вољни, али уједно жели да успостави таку 
сарадњу, која ће бити двосмјерна. Жели да 
оснажи српски народ у Словенији да истраје 
у својим настојањима на очувању и уна-
пређењу националне свијести, а постојећа 
сарадња између Српске и Словеније на број-
ним подручјима да се још унапређује. Савез 
српских друштава на том подручју може 
да буде спона још чвршће сарадње између 
Републике Српске и Словеније. Сматрам 
да постоји простор и за даље унапређење 
међусобних односа од обостраног интереса. 
Сарадња са Савезом је од посебног значаја 
за Републику Српску у домену изградње 
културног моста према другим народима», 
истакао је Малешевић“. 

Тоне Першак, државни секретар у Ми-
нистарству за културу Републике Словеније 
и предсједник Савјета Владе Републике 
Словеније за националне мањине народа 
некадашње СФРЈ је у свом говору нагласио 
„ССДС организујући Свечану академију на 
оваквом нивоу потврђује своју организацио-
ну снагу, али и бригу о српској националној 
заједници у Словенији и свеукупним од-
носима између двије државе и два народа. 
Српска културна друштва у великој мјери 
воде рачуна о својој култури и националној 
припадности. Препознајемо да је овдје отво-
рено статусно питање, али кључно је, како 
ће се политика на нивоу државе да постави 
око рјешавања тог питања, како ће се поста-
вити влада, Државни збор РС и предсједник 
Републике. Политичка клима у Словенији 

је суштински другачија у односу на доса-
дашњу политику, када је у питању признање 
статуса националне мањине, зато не треба 
више чекати, него наставити са активности-
ма, које ће ићи у правцу признања статуса“, 
напоменуо је Тоне Першак. 

Бранислав Рајић, посланик у Државном 
збору Републике Словеније због раније пре-
узетих службених обавеза није могао прису-
ствовати Свечаној академији али је послао 
честитку коју је прочитала Тања Панића а 
која гласи:

Драге чланице и поштовани чланови свих срп-
ских друштава широм Републике Словеније,

част ми је да сте ми, упркос мојој отсут-
ности, омогућили да вас поздравим.

Српска култура је неизмерно благо које траје 
више од 13 векова. Зато је свако културно 
друштво и сваки појединац, који негује и 
шири њене тековине, значајан чинилац у 
одржавању континуитета тог нашег племе-
нитог богатства.

Живимо у прелепој држави, у којој имамо 
могућност преплитања двеју међусобно не 
тако различитих култура: српске и слове-
начке. Свечана академија Савеза српских 
друштава Словеније је значајан догађај, али 
она може да постане нешто много више: 
прекретница. Уједињење свих српских 
културних и других друштава у културни 
покрет. На основу њега би култура Срба по-
стала много присутнији знак коегзистенције 
са културом Словенаца. То би допринело 

порасту општег квалитета српске културе и 
њене препознатљивости у ширем словенач-
ком културном простору. 

Александар Радовановић

Жељко Јеркић

Добитници признања
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Већина нас Срба у Словенији је мишљења 
да сви домети српске културе нису довољно 
познати Словенцима. Не признајемо намет-
нути клише да је турбо фолк главни култур-
ни код Србије у Словенији. Мислим да је 
прави пут у будућност у нашем повезивању 
и у заједничком деловању у правцу промо-
ције свих сегмената српске културе у нашој 
подалпској домовини. А те циљеве не може-
мо постићи у изолованом раду културних 
друштава. Неговање народног идентитета 
и народне свести културним активностима 
је најтврђи браник од настанка вулгарног 
национализма. Позивам вас да удружимо 
наше креативне потенцијале, да створимо 
свеобухватну  платформу на којој ће наша 
култура оживети и развијати се у Словенији. 

Морамо показати више међусобног разу-
мевања. Удружени ћемо културно досећи 
више него што смо до сада и своју децу, коју 
детерминишу обе културе, ћемо васпитати 
тако да су поносни на обе. Српски грб од 
давнина означавају 4 слова С. То је праста-
ра мудрост о универзалном принципу слоге, 
коме треба да следимо и убудуће. Слога је 
заслужна да је корење наше лозе и наших 
храстова вековима одолевало кошави. Слога 
ће нашем корењу помоћи да одолева и бури.

Јер ми смо исти – само је ветар други. 

Желим вам радосну, успешну и у будућност 
окренуту Свечану академију Zveze srbskih 
društev Slovenije.

Срдачан поздрав, мр Бранислав Рајић

Александар Радовановић ,амбасадор 
Републике Србије у Републици Словенији 
је у честитки навео: „Постоји одређена про-
блематика око остваривања права Срба за 
коју се ми залажемо да увек буду унапређе-
на, побољшана, шареноликија.. тако да при-
суство представника словеначких институ-
ција, овде надлежних за та питања, може 
бити прекретница“.

Честитке поводом јубилеја упутио је и 
Жељко Јеркић, амбасадор Босне и Херцего-
вине.
 

Дејан Мандић, секретар СПЦ у Љубља-
ни, је учесницима Свечане академије у имену 
Његовог Високопреосвештенства Митропо-
лита загребачко љубљанског др Порфирија 
пренио искрене поздраве и Божији благослов 
на путу остваривања оних циљева које је 
себи Савез српских друштава Словеније већ 
одавно зацртао. „Овдје су споменута бројна 
подручја, која јесу у функцији очувања срп-
ског језика, културе и српске традиције, али 
подсјећам да је вјера православна управо оно 
по чему се Срби препознајемо, ту вјеру мо-
рамо да свакодневно потврђујемо и утврђује-
мо прије свега у себи и својим породицама, а 
онда и у својим друштвима, с којима заједно 
градимо своју препознатљивост“, напоменуо 
је отац Дејан Мандић.

Тони Межан, замјеник градоначелника 
Бледа обратио се слављеницима и осталим 
гостима у име, како каже, „најљепше општи-
не у Словенији и захвалио се да је ССДС 
узео Блед за домаћина ове прославе и чес-
титао јубилеј.

Стане Рибич, представник Срба из Сло-
вачке је поздравио овај веома значајан скуп 
и честитао јубилеј а у свом говору је иста-
као: „Када смо поднели захтев за стицање 
статуса националне мањине било нас је 434. 
Постоји више удружења, Удруженеј Срба у 
Словачкој које постоји од 1999, постоји Срп-
ски информативни центар, а то су главни 
носиоци свих активности која се дешавају у 
Словачкој. Нас је тешко износити у процен-
тима, а имамо статус националне мањине.“

Огњен Крстић, предсједник Савеза 
Срба у Румунији у својој честитки и об-
раћању навео је: „Веома је важно да Срби 
из расејања, пре свега да се упознају, да раз-
мене позитивна искуства, да бисмо могли да 
остваримо наше примарне циљеве ,а то је 

очување националног идентитета, кроз веру, 
културу, традицију и славу, наравно. Та веза 
је од егзистенцијалног значаја, поготово за 
нас који живимо ван границе Србије. Ту би 
матица могла да има важну улогу, а то је по-
везивање Срба, а и ми међусобно, тако да 
су врата Савеза Срба у Словенији и Савеза 
Срба у Румунији отворена свима који раде 
на очувању нашег националног идентитета.“
Овом приликом Огњен Крстић је уручио 
Николи Тодоровићу медаљон са знаком Саве 
Текелије.

Борислав Капетановић, предсједник 
Заједнице српских клубова у Бечу је у свом 
обраћању и честитки на јубилеју између ос-
талога рекао: „Слушајући говорнике на бини 
на данашњој манифестацији, моји утисци су 
такви да је Српски савез у Словенији добро 
прихваћен од Словеније и словеначких ин-
ституција, што је јако важно и да је то Савез 
који има једну јасну визију и будућност“. На-
кон обраћања Борислав Капетановић је уру-
чио Николи Тодоровићу, предсједнику ССДС, 
Свечану плакету поводом 20. година ССДС.

Након обраћања, поздрава и честитки ува-
жених званица на сцену је ступио Вокални 
састав ССДС који је на величанствен начин 
отпјевао „Тамо далеко“, пјесму на стихове 
незнаног српског јунака, који су настали 
након албанске голготе о жудњи и жељи за 
завичајем и ови стихови постали су незва-
нична српска химна.Тања Панић

Јереј Дејан Мандић

Огњен Крстић
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Поезија је важан елеменат српске душе, а До-
брица Ерић је вјечити дјечак и сањар, који ће 
остати упамћен по својим родољубивим пјес-
мама. Његову пјесму „Сви моји преци“ веома 
лијепо и дирљиво одрецитовала је Снежана 
Максимовић, а Вокални састав је одлично 
и на одушевљење свих присутних отпјевао 
пјесме „ја сам Србин, српски син“ компози-
тора Корнелија Станковића и „Ој, Српкињо, 
буд’ орна“ коју је компоновао Исидор Бајић. 
Предивни гласови одјекивали су Фестивалс-
ком двораном и нико није остао равнодушан 
на ове извођење ових лијепих пјесама.

Савез српских друштава Словеније постао 
је незаобилазан фактор кад год се говори и 
одлучује о српској националној заједници 
у Словенији, па је овом приликом Извршни 

одбор ССДС одао признање бившим пред-
сједницима на упорном, пожртвованом и 
успјешном раду за добробит наше заједни-
це. У овој јубиларној години, поводом 20 
година рада и постојања ССДС је уручио 
Захвалнице својим бившим предсједници-
ма за све што су учинили на садржајном и 
организационом плану у правцу унапређења 
рада Савеза.

Захвалнице је уручио Никола Тодоровић, 
предсједник ССДС а примили су их при-
сутни бивши предсједници: Милош Радић, 
Драгомир Благојевић, Илија Јанковић и Зла-
томир Бодирожа, који због службених оба-
веза није био присутан али је Захвалницу у 
његово име преузео Митар Вујиновић, пред-
сједник КД Брдо.

Извршни одбор Савеза српских друштава 
Словеније је такође одлучио да поводом 20 
година свога рада и постојања додијели Зах-
валнице појединим државним институцијама 
Словеније и Србије. У знак захвалности за од-
личну сарадњу, међусобно повјерење и уважа-
вање између Савеза српских друштава Слове-
није и појединих институција у Словенији и 
Србији Захвалнице су добили: Министарство 
уа културу Републике Словеније, Министар-
ство културе и информисања Републике Ср-
бије, Министарство спољних послова Репу-
блике Србије-Управа за сарадњу с дијаспором 
и Србима у региону и Јавни фонд Републике 
Словеније за културне дјелатности.

Захвалнице је уручио предсједник ССДС 
Никола Тодоровић а у име награђених при-
сутнима се обратио и захвалио на признањи-
ма мр Игор Тершар, директор Јавног фонда 
РС за културне дјелатности.

Борислав Капетановић

Снежана Максимовић

Вокални састав ССДС крај Бледског језера
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Један од плејаде оних чија дјела чине пре-
кретницу у изграђивању духовности српске 
нације је свакако композитор Стеван Мо-
крањац. Његових импресивних 15 Руковети 
је настало из пребогате народне ризнице, 
музике и љепоте изворне народне пјесме 
свих јужнословенских народа. Пјесму „Три 
јунака“ Мокрањац компонује 1895. године 
на текст пјесника Драгомира Брзака. Након 
ове најаве водитељке Тање Панић на сцену 
је изашла Бранислава Сара Митровић и на 
импресиван начин отпјевала ову дивну, али 
за пјевање и тешку пјесму.

Програм Свечане академије завршен је 
наступом Вокалног састава ССДС, а да-
нашњи програм и Вокални састав припре-
мила је Снежана Максимовић. Још једно 
дивно извођење, овога пута пјесме Милути-
на Поповића Захара „Србијо, мајко“, звонки 
гласови одјекују двораном, чује се и пра-
тећа музика са хармонике Дејана Панића, 
гласови трепере, дижу се и онда као мелем 
спуштају се на нас.

И тако, док у свима још увијек одзвањају 
гласови предивних пјесама, водитељка се 
захваљује свима који су својим наступом и 
учешћем увеличали овај велики јубилеј Са-
веза српских друштава Словеније.

Уз спонтан разговор и послужење дружење 
је настављено у аули Фестивалске дворане 
а чланови Вокалног састава искористили су 
прилику за фотографисање на обали Блед-
ског језера, за успомену на овај велики до-
гађај.

Текст и фото: Душан Јовановић

Сара Митровић

Честитка општине Блед

Фестивалска дворана Блед
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Програм је започео уводним поздравом и го-
вором водитељке Снежане Максимовић која 
је поздравила госте овогодишњег Фестива-
ла, мр Мирјам Бон Клањшчек, посланик у 

Петнаести фестивал 
фолклорних група ССДС
Словеначко народно позориште 
Нова Горица било је 4. априла 2015. 
мјесто одржавања 15. фестивала 
фолклорних група Савеза српских 
друштава Словеније на коме је 
учествовало осам друштава у 
такмичарском и два друштва у 
ревијалном дијелу програма

Државном збору Републике Словеније и 
председница Одбора за образовање, науку, 
спорт и омладину Државног збора Републи-
ке Словеније и Миран Рустја, представник 
Савеза културних друштава Нова Горица.

Водитељка Снежана Максимовић у својој 
најави програма истакла је сљедеће: „Из 
времена детињства људске врсте, од искон-
ских дечијих ритмичких покрета, игра је 
нераскидиви део човековог битисања, а њен 
покрет изникао и одређен из својстава при-
родне средине,  чува драгоцено национално 

благо. Очување самобитности једног народа 
доказ је његове истрајности и његовог по-
стојања кроз векове. И снаге тога народа да 
се, без обзира на територију где живи и не-
миновности свакојаких спутавања, одржи на 
ногама. А како и успевамо да се одржимо? 
Ваљда је једини одговор игра и песма, језик 
и традиција, душа и тело народа којем при-
падамо. У песми је и радост и туга,  и жал и 
чежња, па и борба...да се опстане. Све то и 
још много више сведок је нашег окупљања 
и састајања. Нас који на позорници игра-
мо, певамо и глумимо и оних који гледају, 
слушају,  ћуте и плачу од треперења. Како 

Никола Тодоровић

Илија Јанковић, Давид Грујић и Никола Тодоровић

Поглед на гледалиште
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је почело, како је сада а шта нас сутра чека? 
Сви смо ми доказали и показали да нам је 
највише стало до тога да не будемо забо-
рављени. Ми и оно што су наши дедови од 
својих дедова наследили: тананост песме и 
венац игре.  А то је Љубав...најлепша дефи-
ниција живота. У песми и игри само тога и 
има: ЛЕПОТЕ! Имајмо вере, наде и моћи да 
истрајемо и да се, на темељима узвишеног, 
обнављамо, да чувамо оно најбоље из про-
шлости због вредне и лепе будућности. Да 
ли нас је игра одржала, о томе се може рас-
прављати, али да нам је живот улепшала то 
нико не може да оспори. Сада је важно само 
да јој будемо верни.“

Фестивал је након уводног говора који се 
односио на значај оваквих манифестација и 
очувању традиције и националног иденти-
тета, отворио Никола Тодоровић, предсјед-
ник Савеза Српских друштава Словеније. 
Он је у свом обраћању између осталога 
рекао: „ССДС као главни организатор ове 
манифестације је на предлог СКД Слога, 
као суорганизатора изабрао Нову Горицу за 

одржавање 15. фестивала фолклорних гру-
па ССДС, због вас који сте вечерас овде са 
нама заједно, а посебно нас радује што смо 
вечерас у оволиком броју и што су са нама 

овако угледни гости. Културна сарадња из-
међу СКД Слога и институција у Новој Го-
рици, је добар путоказ и за сва остала српска 
друштва и локалне заједнице, у којима наша 
друштва делују и остварују своје програме 
и пројекте. Желим да подсетим да Савез 
ове године обележава 20 година успешног 
рада и постојања, а ето обележавамо и 15. 
фестивал фолклорних група нашег Савеза. 
Српска културна друштва у Савезу су са 
досадашњим наступима забележила вели-
ке успехе, не само у Словенији и земљама 
некадашње Југославије, него и широм Ев-
ропе. Са поносом можемо да кажемо, да су 
српска друштва из Словеније на подручју 
очувања културне баштине српскога наро-
да заузимала највиша места у Европи. Са 
Фестивалом фолклорних група, ми и даље 
доприносимо очувању наше културе, коју 
преносимо на млађе генерације, али и ства-
рамо додану културну вредност локалним 
заједницама и домицилној држави у којој 
живимо. Култура је увек била мост повези-
вања и сарадње, а то је такође циљ српских 
друштава у Словенији. Овакве манифеста-
ције као што је 15. фестивал фолклорних 
група ССДС доприносе јачању националне 

свести Срба у Словенији. Зато се радујемо 
што је све више младих који се учлањују у 
српска друштва, што су и наше дворане при-
ликом оваквих манифестација све пуније. 
С обзиром на то да ова манифестација има 

и такмичарски карактер, јер седам најбоље 
пласираних друштава стиче право учешћа 
на 20 европској смотри српскога фолклора 

Снежана Максимовић

СКУД Видовдан Љубљана

КУД Младост Љубљана
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дијаспоре и Срба у региону у 2015. години, 
желимо да тамо оду најбољи и тако предста-
ве успешност српских културних друштава 
из Словеније.

Пред пуном двораном Словеначког народног 
позоришта Нова Горица први су наступили 
фолклораши СКД Марибор који су одиграли 
кореографију Саше Богуновића под називом 
„Шетнала се џанум к’зун Стана“, музички 
аранжман Здравко Ранисављевић, умјетнич-
ки руководилац Далибор Ристић.

Фолклораши из Кочевја, чланови СКУД Ко-
чевје представили су се „Народним играма 
у Пиротском крају-Горње Понишавље“, ауто 
кореографије Дејан Лилић, музички аран-
жман Александар Ђорђевић, умјетнички 
руководилац Зоран Марин.

КД Брдо из Крања наступило је са кореогра-
фијом Милана Гламочанина „Димко делија 
коња играја“, игре из Кумановског поља, 
аранжман урадио Миленко Мартић, умјет-
нички руководилац Милан Гламочанин.

Из Вићенце, Италија, као гости, стигли су 
чланови КУД Слога који су се представили 
у ревијалном дијелу програма са кореогра-
фијом Драгана Милановића-Ганета „Игре из 
Босилеградског Крајишта“, аутор музичког 
аранжмана Жанијел Шубља, умјетнички 
руководилац Стефан Марјановић.

Кореографију „Испраћај војника у војску из 
Црне Траве“, аутора Дамира Шиповца, а у музичком аранжману Жанијела Шубље и 

под умјетничким вођством Жељка Милано-
вића одиграли су чланови КПСХД Вук Ка-
раџић из Радовљице.

КУД Младост из Љубљане представило се 
публици кореографијом „Рече чича да ме 
жени“-Коледарски обичаји околине Ниша. 
Аутор кореографије Милорад Руњо, музич-
ки аранжман Дарко Читић, умјетнички руко-
водилац Александар Штрбац.

Из Марибора је дошла још једна фолклор-
на група, чланови ПКУД Свети Никола који 
су одиграли кореографију Милана Гламоча-
нина „Ајде лепа Маро“- Игре из Шумадије, 
музички аранжман Дејан Ерцег, умјетнички 
руководилац Саша Станковић.

Ветерани АКУД Коло из Копара наступили 
су у ревијалном дијелу фестивала са корео-
графијом Весне Бајић Стојиљковић „Маро, 
Ресавкињо“-Игре и песме из Горње Реса-
ве. Умјетнички руководилац Весна Бајић 
Стојиљковић.

СКУД Видовдан из Љубљане наступило је 
са кореографијом Саше Богуновића „Оздола 
иде лудо, ем младо“-Песме и игре из Црне 
Траве, аутор музичког аранжмана Здравко 
Ранисављевић, умјетнички руководилац 
Милан Гламочанин.

Фолклораши СКД Слога из Нове Горице 
одиграли су кореографију Милана Гламо-

СКД Марибор

КД Брдо Крањ

СКД Слога Нова Горица

КПСХД Вук Караџић Радовљица
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чанина „Пошла Румена рано на воду“-Игре 
из Димитровграда, музички аранжман Дејан 
Ерцег, умјетнички руководилац Милан Гла-
мочанин.

Публика је са великом пажњом пратила 
наступе свих фолклорних група а своје ве-
лико задовољство приказаним изражавала је 
бурним аплаузима а касније и појединачним 
честиткама како учесницима тако и органи-
затору, а треба истаћи да су се чланови СКД 
Слога Нова Горица, које је координирао 
Илија Јанковић, потрудили да организација 
буде што боља и да све прође на велико за-
довољство учесника и посјетилаца.

Након наступа фолклорних група Никола 
Тодоровић, предсједник ССДС захвалио 
се учесницима и заједно са Илијом Јанко-
вићем, представником СКД Слога, свим 
друштвима подијелио признања за учешће 
на овогодишњем Фестивалу, а ту је био и 
Давид Грујић фолклораш СКД Слога који је 
на веома симпатичан начин уручио цвијеће 
водитељки Снежани Максимовић.

Жири 15. фестивала фолклорних група 
ССДС у саставу: мр Весна Бајић Стојиљко-
вић, етнокореолог Сања Личина етному-
зиколог и Милош Рашић етнолог пратили 
су и оцијенили наступе друштава која су 
учествовала у такмичарском дијелу Фести-
вала и након њихових оцјена добијен је пл-
саман фолклорних група:

1. КУД Младост Љубљана, 93 бода
2. СКУД Видовдан Љубљана, 92 бода
3. СКД Марибор, 89 бодова
4. КД Брдо Крањ, 88 бодова
5. СКД Слога Нова Горица, 86 бодова
6. КПСХД Вук Караџић Радовљица, 85 бод.
7. ПКУД Свети Никола Марибор, 71 бод
8. СКУД Кочевје, 70 бодова

Првих седам друштава стекло је право 
наступа на 20. европској смотри српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону која ће 
се одржати од 2. до 24. маја 2015. у Београду.

Организацију и реализацију 15. Фестивала 
фолклорних група ССДС омогућили су:
Јавни фонд РС за културне дјелатности 
(ЈСКД),
Министарство културе и информисања Ре-
публике Србије,
Министарство спољних послова Републике 
Србије-Управа за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону.

Вјерујемо да ће друштва, односно њихо-
ве фолклорне групе, које буду учествовале 
на 20. европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону у Београду оп-
равдати наша очекивања и обрадовати нас 
добрим резултатима.

Текст и фото: Душан Јовановић

ПКУД Свети Никола Марибор

СКУД Кочевје

КУД Слога Вићенца

АКУД Коло Копар
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Руси за Пушкина рекоше да је он за њих 
„начало всех начал“, почетак свих почета-
ка, бар у модерној култури и књижевности. 
Јер Руси су имали продужени Средњи век: 
хуманизам и ренесанса се нису примили на 
њиховом тлу. Препород је донео Пушкин, 
који је отворио златни век велике руске књи-
жевности: то је деветнаесто столеће, чији 
почетак и прву трећину обележава Пушки-
ново поколење. У сутон деветнаестог и у 
зору двадесетог огласиће се сребрно доба 
руске књижевности и уметности, које ће са 
претходним златним, бити надокнада за не-
постојање хуманизма и ренесансе. Убрзо ће 
се Русима осветити тај убрзани, али позни, 
закаснели и бурни развој: крваве револу-
ције, као Молох, та неман што тражи невине 
жртве, својим пожарима ће опустошити ру-
ску земљу и готово уништити „трећи Рим“.

Наш средњи век, до турске инвазије, 
био је доба велике светлости. Имали смо 
срећу што му је тон дао велики и свестрани 
утемељивач, син Немањин – Растко, у мо-
наштву Сава, а по смрти – Свети Сава. Оне 
је за Србе „почетак свих почетака“.

Не можемо за православног монаха и 
првосвештеника рећи да је био ренесансна 
личност, јер ренесансу су, у начелу, визан-
тијска религија и цивилизација одбациле, 
као антропоцентричку визију определивши 
се за узвишенију – теоцентричку. Али је 
Свети Сава био изузетна, свестрана лич-
ност, која је у себи уједињавала разноврсне 
дарове и тежње. Имао је смисла за практич-
но, прагматично и организационо, као да је 
западњак; а у свему тако успешан – поседо-
вао је и изворну, дубоку веру, битно својство 
источњачког религијског духа. Вера у за-
гробни живот и служба царству небеском 
никад нису спутавале ни успоравале његово 
посланство земаљско. Он је градио испос-
нице и живео у њима као пустињак; био је 
озрачен византијским исихазмом, склон „ти-
ховању“; али су та повлачења из света била 
само припрема и усредсређивање за велико 
посланство на земљи, где треба створити 
бар претпоставке за дозивање савршене 
хармоније, коју религиозни дух доживља-
ва као царство небеско. Тако целовиту и 
скалдну личност, која уједињује и мири у 
себи супротности, нема сваки народ у јутро 
својег историјског живота. Зато су светосав-
ски поглед на свет, светосавски стил живота 
и неуморног делања – за Србе спасоносна 
парадигма, узор за сва времена, особито да-
нас, у ово неизвесно смутно доба.

Прагматични визионар – то је био. Али 
слаба је та реч, недовољно обухватна. Све 
што је градио за своје доба стварао је за 

Светосавско начело
Реч у Задужбини Илије М. Коларца, 27. јануара 1999.

векове, за вечност: вазда је у светосавском 
подвизавању присутна, уз непосредну ко-
рисност, та дуга, бескрајна духовна и морал-
на перспектива. То и јесте одлика истинског 
ствараоца, обрасца човека културе. Ногама 
чврсто на земљи, оличење равнотеже, гла-
вом додирује небеса, погледом и мишљу 
продире у далеку будућност.

Био је све што је српском народу у том 
часу био неопходно. Држава је постојала, 
али је тој држави, сазданој од уједињених 
српских земаља, пре свега Рашке и Зете, а уз 
њу садашње Херцеговине, требало удахну-
ти дух и душу. Срби су већ били, углавном, 
крштени, но хришћанска вера још их није 
дубоко прожела: рвала се са паганством. Уз 
то, још су је у српским земљама заступа-
ли и тумачили странци – грчки епископи и 
сигурно многи грчки свештеници. Срећом, 
увелико су постојали словенска литургија и 
словенско писмо, свете књиге преведене на 
старословенски језик прилагођаван језику 
локалном, српском. На то драгоцено ћири-
лометодијевско наслеђе ослонио се и Свети 
Сава; али се ту није могло зауставити, нити 
се смело стати: требало је и даље крчити 
пут. Стога Свети Сава мисионари у српс-
ком народу као апостол Павле у ондашњем 
цивилизованом свету, углавном медитеран-
ском; као законодавац Мојсије међу прог-
наним и поробљеним Јеврејима, жељним 
обећане земље.

Српској држави требало је положити 
јак духовни темељ, стварајући Српску пра-
вославну цркву, верну изворној хришћан-

ско-византијској, али самосталну, аутоке-
фалну. Без такве Цркве држава није имала 
сопствени дух. Зато Сава иде у Никеју, код 
византијског василевса, прогнаног од Ла-
тина, који су заузели и опљачкали Цари-
град, и код васељенског патријарха: да из-
дејствује самосталност хришћанске цркве 
у Србији и дефинише српско православље, 
на незадовољство тад врло угледног архие-
пископа охридског, чији је ранг у источном 
хришћанству био завидан. У свим српским 
земљама новоустоличени архиепископ Сава, 
са седиштем у Жичи, установљава епархије 
и именује Србе за епископе. Тиме је ударио 
темеље Српској православној цркви: орга-
низациона структура тада саздана одржала 
се вековима, у знатној мери до нашег доба.

Али је Светом Сави било јасно да ни 
најсавршенија организација није све: чак ни 
храмови које је градио и које су подизали 
његови Немањићи – нису довољни, нису ни 
суштина. Најважнији храм, који је најтеже 
подићи, и који се мора вазда изнова гради-
ти – јесте човек. Оплеменити, одуховити, 
изградити и васпитати српског човека – то 
је био најтежи задатак пред којим се зате-
као архипастир српски, Свети Сава. Нашао 
се пред изазовом који је кушао Мојсија и 
надахњивао апостола Павла: да се српски 
човек посвети добру постајући имун на зло; 
да се српски народ преобрази ако не у иза-
брани, а оно у божји народ, народ високих 
моралних својстава и дубоке вере, и самим 
тим готово исто што и изабрани. Ако у томе 
није успео, довољан је подвиг већ и то што 
је покушао и оставио аманет наследницима, 

Драган Недељковић
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све до нас, да истим путем ходимо и његово 
ваљано започето дело не заборављамо. Кад 
данас, често и олако, зборимо о духовности, 
знајмо да ње овде нема ако нисмо на оној 
бразди коју је узорао Свети Сава, ако не 
деламо на оној њиви коју је он обрађивао и 
засејао.

Свети је био велики просветитељ, тво-
рац српске школе; Свети је био неимар у 
дословном и у преносном смислу; Свети је 
био политичар, државник, па и дипломата, 
кад су нужда и потребе државе то од њега 
тражиле да буде, а онда је био сугестиван, 
мудар пред опаким непријатељем – и лукав. 
Свети је био законодавац, састављач номо-
канона или крмчије, творац типика за главне 
манастире српске, Студеницу и Хиландар; 
Свети је био сјајни списатељ, оснивач књи-
жевности српске, Свети није заборављао ни 
болнице, па слови и као утемељач медицине 
и бриге о физичком здрављу сународника и 
сабраће, монаха; Свети је био за народ чудо-
творац: што год би дотакао – позлатио би. 
Ако би о камен, у љутом, безводном кршу, 
ударио штапом, чиста изворска вода би по-
текла. У народном веровању и маштању, 
Свети Сава је општио са свим тајанствима 
природе, владао зверима и морским валови-
ма, господарио флором; речју, био свети чо-
век, подвижник, стваралац и чудотворац, и 
због свега што је чинио – раван апостолима.

У своме веку био је модеран човек, смео 
предводник и претеча. Доводио је у Србију 
искусне неимаре и велике живописце. Не-
уморни путешественик, обилазио је свет 
широко отворених очију; странствујући је 
учио, у векове гледао, и у Србију пресађи-
вао искуства, у то доба, најнапреднијих. И 
у том смислу живот и дело Светога Саве 
представљају парадигму за народ из које-
га је потекао, узор за опонашање. Где год 
да је боравио – с њим је вазда био српски 
дух; а кад би се у Србију вратио, он би је 
оплемењивао и богатио туђим искуствима 
и знањима, која је пресађивао у српско тле 

и у српске душе, поимајући њихову универ-
залну вредност. Зато и наше средњовековне 
фреске имају универзални значај. Тај тон, у 
коме су у сазвучју национално и универзал-
но, дао је на самом почетку српској култури 
Свети Сава. У нас се често и са разлогом 
велича светосавље; наша Црква се вазда 
надахњује светосавским духом. Међутим, у 
том погледу као да постоји један мали али 
суштаствени неспоразум, једно нехотично 
мимоилажење наших савремених духовни-
ка са Светим Савом на којега се, искрено и 
побожно, позивају. Али као да се заборавља: 
да свето-савско начело не подноси миро-
вање, заостајање, зачауреност, ни тапкање у 
месту; светосавска вера није нимало слична 
устајалој води или мртвој бари. Начело Све-
тога је заправо супротно: кретање, напредак 
и обнова, тражење новог, опредељивање за 
модерно. Вера његова је као бујан извор, 
незауставни ток и жива река, вазда свежа и 
непрестано нова, јер се суочава и држи ко-
рак са животом, који је такође свагда нов и 
непоновљив.

За оне којима је стало до суштине свето-
савља – нема мира ни починка; постоји само 
неуморна, колико духовна и морална толико 
и конкретна, стваралачка акција, у којој се 
обнављају вера, подмлађују животне снаге, 
творе нове вредности, уз поштовање и чува-
не старих, наслеђених. Држати се светосавс-
ког начела – не значи робовати прошлости; а 
ако се, ипак, враћамо у прошлост, то је само 
надахнућа ради; то је посета и поклоњење 
учитељици живота – историји, која ће нас 
подсетити и опоменути да се у нашем вре-
мену понашамо онако смело како је Свети 
Сава то чинио у свом веку. Поштујући тра-
дицију, дужни смо да је схватимо само као 
темељ на ком градимо нова, модерна здања, 
у складу са искуствима прохујалих столећа, 
али и хоризонтом очекивања нашега доба.

Сигурно је византијско неимарство за 
нас драгоцен узор; али данас градити цркве 
у дословно истом стилу доказ је стваралач-

ке немоћи. Свети Сава и Немањићи нису 
били заробљеници византијског стила. Зар 
на Студеници, Градцу, Дечанима не види-
мо и одсјаје романике и готике? Нека дух 
Византије остане присутан, нека нас он на-
дахњује, али да стварамо нова дела, у којима 
ће се тај дух творачки потврдити и заблис-
тати преображен, као новорођена лепота, 
као културни, уметнички, интелектуални 
подвиг, плод савремене духовности, чији су 
корени дубоки и извори бујни. Светосавско 
начело није, дакле, пасивно и јалово опона-
шање, него слободно стварање нових вред-
ности – духовних, неимарских, уметничких 
и мисаоних. Није ли, на пример, бесмислено 
данас упорно, често рђаво, копирати древне 
фреске? То ни наши преци, после великих 
сеоба Србаља по два патријарха Арсенија, 
нису чинили, него су имали смелости да 
потраже нове путеве у градитељству и у 
уметности, не заборављајући при томе срп-
ско-византијско наслеђе, које су уклапали 
у нову симбиозу, наметнуту им новим вре-
меном и новим околностима. И зато смо се 
одржали у Средњој Европи, с којом смо се 
храбро и самосвесно носили, опирући се 
њеним насиљима а примајући њене аутенти-
чне вредности. Па тако смо се понашали и 
у средњем веку: и кад смо ратовали са Ви-
зантијом, усвајали смо њену веру, пресађи-
вали њену културу, надахњивали се њеном 
уметношћу, а одбацивали да се потчинимо 
освајачким жељама те још моћне империје! 
Та парадигма, оличење равнотеже и муд-
рости, стварана од светосавских времена и 
током немањићке повести – спасоносна је и, 
за нас, вазда узорита.

И данас градимо храмове, али као да 
смо изгубили светосавску уравнотежену 
смелост да се суочимо с изазовима овог вре-
мена. Чини се да завлачимо главу у песак да 
не чујемо и не видимо зов епохе! А расеја-
ли смо се, трагично, по свим континентима. 
Сигурно је да нове цркве које градимо треба 
да одишу нашим духом и сведоче о нашој 
традицији, али не и да се супротстављају 
духу и очекивањима ове бурне епохе. Мора 
да се огледа у њима наше порекло и драго-
цено наслеђе, али и наша способност да ст-
варамо нове лепоте духовне, кадре да опште 
и са традицијом, и са савременошћу, и са 
временима будућим

Очигледно су нам потребни и савреме-
ни узори. Њих је дужна да изнедри матица, 
особито престони град свих Срба. У њему 
су два нова недовршена храма: црква Светог 
Марка, деценијама неживописана, и Свето-
савски храм, у коме су радови у већ опасном 
застоју. Та два велика храма не могу се ос-
ликати копијама, сведочећи тиме о немоћи 
савремених поколења. Св. Марко као да се 
нуди да буде захвалан простор генералне 
пробе са Св. Саву. У њему треба да се пре-
чисти стил наше епохе – нововизантијски, 
савремени српскоправославни стил, који 
неће бити негација византијскосрпске кла-
сике, али мора да буде њена обнова, препо-
род и преображење. Другим речима, треба Свети Сава мири браћу
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дејствовати као да нас Свети Сава стално 
посматра, охрабрује и надахњује: стварајмо 
вазда у његовом духу, али не као у његовом 
веку, који је дубока, предубока и непоновљи-
ва прошлост!

То би могло да се односи и на пра-
вославно појање. Дирљиви су враћање у 
средњи век и побожни напори да се савлада 
византијско црквено певање; али ако би та 
тежња постала искључива, као свака искљу-
чивост не би била добродошла. Византијско 
појање може бити једно од драгоцених ис-
кустава, наслеђе према којем се односимо с 
поштовањем и љубављу. Одавно већ постоји 
полифонија, тако да монотоно једногласно 
појање може да се негује само као кратки 
излет у правремена, радознали додир с пре-
вазиђеним, а ипак драгим, какве су све лепе 
неповратне успомене.

Уз то, зар немамо и своје, карловачко, 
пјеније? Имамо и завидну хорску музику, 
Стевана Мокрањца пре свега, али и Корне-
лија Станковића, и Јосифа Маринковића, и 
Марка Тајчевића, и Стевана Христића… Уз 
значајан грчки утицај, постоји и драгоцен 
руски. А најбитнија је наша обавеза да и 
црквеној музици приступамо са стваралач-
ким жељама. Има композитора који су се од-
важили и на тај подвиг: да уједине предање 
с модерним тежњама, уз ослонац на народ-
ни мелос, како су то чинили у нас Мокрањац 
а код Руса Чајковски и Рахмањинов. И кад 
сублимирају родне звуке, стваране од наро-
да, ови уметници се потврђују као модерни 
у свом времену. Код нас је данас такав Све-
тислав Божић, аутор Свеноћног бденија и 
низа других композиција прожетих дубоком 
и стваралачком побожношћу, која доказује 
да се може остати веран традицији, а бити 
у сазвучју са савременошћу и најновијим 
уметничким тежњама.

У доба Светог Саве старословенски 
језик, у српској редакцији, био је близак и 
лако разумљив српском народу. Данас је 
црквенословенски језик, ма колико био ча-
робан, све мање разумљив. У међувремену 
је саздан нови књижевни српски, на темељи-
ма народних говора. Црквенословенски се 
може учити и неговати као наш класични, 
али не више живи језик, према коме смо 
ми не мало сентиментални. Литургијски 
текстови су само делимично преведени на 
савремени српски: обављен је лакши део 
посла, преведена су литургијска јектенија, 
тако да многи свештеници служе на срп-
ском. Преостао је тежи и већи део посла, 
јер духовне песме, химне, стихире, тропа-
ре, кондаке није довољно превести, него 
текстове, који превођењем губе уобичајени 
ритам, ускладити са црквеним појањем. За 
нови језик, савремени, неопходно је, изгле-
да, и ново певање, прилагођено том језику 
и његовом ритму. То је велики стваралачки 
изазов не само за језичке стручњаке него и 
за музикологе, композиторе. И тај подвиг се 
може остварити само захваљујући светосав-
ском духу, у ком су надахнуће и путокази, 

моћ синтезе традиционалног и новог.

Тај дух се мора непрестано обнавља-
ти, богатити и освежавати, а не само ру-
тински употребљавати, хабати досадним 
понављањем и исцрпљивати рђавим копи-
рањем. Некад су, уз манастире постојале бо-
гате библиотеке и ризнице, од којих је мало 
остало после свих историјских непогода. 
Нове библиотеке једва да се стварају, мада 
има доста дародаваца којима чини част да 
завештају своја књижна блага манастирима. 
Те књиге треба обрађивати и учинити дос-
тупним читаоцу. Неки манастири, нажалост, 
немају библиотеке; у другима затурене књи-
ге су више мртво него живо благо. Време је 
да се поразмисли и о томе: како би требало 
да изгледа савремена манастирска библиоте-
ка? Избор ми морао бити колико строг то-
лико неискључив, у сваком случају такав да 
буди радозналост и нуди како класична тако 
и модерна знања.

Светосавско начело, премда древно, сад 
је актуалније него икад. У њему је светлост 
за ово доба и за будућа времена. У страш-
ној непогоди, која нас са свих страна угро-
жава, светосавско начело је наш поуздани 
ослонац, наша спасоносна бусола: да не 
залутамо, да из смутног времена пронађемо 
излаз. А излаз постоји, свагда постоји, само 
га људи често не виде. Ко тражи – наћи ће. 
Ко верује – биће спасен; јер ко куца – отво-
риће му се.

Али како да победимо слабост, иску-
шење, грех, који нас прате, као зла коб, још 
од светосавскога доба: раскол, склоност ка 
свађама и деобама? Њихова жртва био је, 
на жалост нашу и огромну моралну ште-
ту српску, и култ Светог Саве. Проживели 
смо, а здрави и дуговеки су и надживели, то 
„време зла“ које беше и доба „истеривања 
Бога“. Срећом у несрећи, имали смо врсне и 
савесне списатеље који су и то описали и во 
вјеки вјеков уклесали у нашу повест: да се 
стидимо, да памтимо и не поновимо! Зајед-
но са Богом истериван је, из свести Срба, 
и Свети Сава: било је то сакаћење нашега 
духа и рушење морала. Међутим, дух не би 
доживео тај пад да је затечен крепак, да није 
већ био морално ослабљен, умртвљен из-
весним јаловим традиционализмом, који је, 
у суштини, гушио идолотворну традицију, 
кочио природни културни развој, пустошио, 
у незнању и нехотично, и кад му то уопште 
није била намера, поља вере и наде, препу-
штајући не мале просторе нечистим силама 
да нам оне кроје историјску судбину.

Зато се усуђујем да тврдим: да су коре-
ни зла, које нас уништава, давнашњи и дубо-
ки; да је комунизам био само крајњи исход 
сагрешења гомиланих током дуге историје. 
Зар се не сукобише тешко и Немањини си-
нови, деца Светог Симеона Мироточивога, 
а Савина два старија брата: Вукан, зетски 
велики кнез, и Стефан, првовенчани краљ, 
самодржац свесрпски, те угрозише дело 
очево, јединство државе и вере, што стран-

ци одмах искористише, онда као и данас. 
Само смо, у оно време, имали препаметног 
Саву Немањића, најмлађег, али најмудријег 
од тројице браће. Имали смо спасиоца раз-
једињеног српства, који је кренуо из Хи-
ландара у отачаство, носећи мошти свога 
родитеља, да га сахрани у задужбини Сту-
деници, пошто над тим светим моштима 
измири завађену браћу. Чим су сазнали да 
им се приближава отац-светитељ, Симеон 
Мироточиви, ктитор Студенице и Хиланда-
ра, и најмлађи, али морално најутицајнији и 
најауторитативнији брат, светогорски црно-
ризац, страсти су се стишале, мук је настао, 
борбе престале; и већ у дивној долини Ибра, 
где је – по предању – Сава са светим мо-
штима и монашком светогорском пратњом 
застао да предахне, склопљен је „полумир“ 
између завађене браће, која су се ту затекла, 
са Студеничанима, народом и монасима, 
око свога упокојеног оца и ктитора: тако се 
и данас то место, у Долини јоргована, зове 
– Полумир. А у једном од студеничких па-
раклиса, у јужној капели, с десне стране кад 
се уђе у Радослављеву припрату, живописом 
је представљено житије Стефана Немање, 
па и свечани призор у самој царској лаври, 
око пренесених моштију Светог Симеона 
Мироточивога, чији су посмртни остаци ок-
ружени наследницима које је измирио Сава, 
и осталим достојанственицима.

Ко данас да нас измири? Ко да стиша 
страсти и укроти деобе? Ко да спасе српство 
од нечистих разједињујућих сила? Ко да опо-
мене све нас да се не свађамо над амбисом; 
ко да упозори, посебно, оне из Немањиног и 
Савиног завичаја, да не заборављају ко су и 
шта су, да ми нисмо два народа већ један, те 
да нам је дужност да негујемо узајамну љу-
бав и јединство свих српских земаља како су 
то чинили Стефан Немања, рођен у Рибни-
ци, данашњој Подгорици, и Свети Сава, који 
је Херцеговину и Босну, и не мање Зету, то 
јест Црну Гору, доживљавао као свој завичај, 
дедовину, делове свеколиког јединственог 
српства? Благо речено: непристојно је све то 
заборављати, а злодело је бистру историју 
замућивати и оно што је зидано столећима 
безумно рушити. Ко сад да нас врати искон-
ској истини, чистој вери, оном узвишеном 
моралу, које је уграђивао у своје савремени-
ке Свети Сава, желећи да Србе уздигне међу 
посвећене народе, духом најсамосвесније, 
срцем најплеменитије? Ко? – а свак у себи 
нека потражи одговор. Ипак бих га зачео: 
носећи у свести, као и толика поколења на-
ших предака, светосавске завете и бесмртни 
дух тог нашег „почетка свих почетака“ – 
свак од нас је позван и дужан, да се понаша 
и да дејствује онако како би му први српски 
светитељ саветовао.

(Са допуштењем и благословом аутора 
преузето из књиге: „Поруке Драгана 

Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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Чучук Стана је заробила срце Хајдук Вељка 
и неустрашиво бранила Србију од Турака. 
Сваке ноћи Вељко и Стана били су на челу 
коњаника, који су правили упаде међу Турке, 
наносећи им губитке

Неукротиви и неустрашиви хајдук Вељко 
Петровић остао је без даха када је 1809. у 
његов логор у Поречу угалопирала девојка 
на коњу, од умора обливеним знојем и 
пеном. Склизнула је вешто са седла и 
пришла софри, за којом је седео устанички 
вођа Неготинске Крајине, окружен суровим 
ратницима.

- Господару, зар ови твоји момци не знају 
Турке убијати него девојачке дарове 
красти - одсечно је упитала зајапурена 
лепотица у мушком оделу, ситног раста, 
блиставих очију и ватреноцрвених усана. 
Севајући очима испричала је да су његови 

Чучук Стана - мала 
заводница, а велика 
ратница

хајдуци, под изговором да скупљају помоћ 
за устанак, опљачкали кућу њеног оца 
Радована Пљештића у селу Сиколе, на Дели 
Јовану и узели чак и девојачку спрему њој, 
Стани, и њеним сестрама Стојни и Стамени!

Нико није тако разговарао с Вељком, од 
чије плаховите нарави су зазирали и његови 
најближи саборци. Харамбаша је мргодно 
слушао, а онда прснуо у смех. Наредио је 
својим момцима да врате покрадено тој 
чучук (малој) Стани, а затим је истресао 
гомилу дуката из кесе и даривао храбру 
девојку уз речи:

- Сада сам те даривао, моја си.

Међутим, поносита Стана, којој остаде 
надимак Чучук, није била као Туркиње из 
његовог харема у Поречу. Хитро се винула 
на коња и одајахала у своје село на Дели 

Јовану, у коме су живели Пљештићи и 
Нерићи пореклом из Херцеговине.

Хајдук Вељко је изгубио главу за њом, а 
многа места од Пореча, данашњег Доњег 
Милановца, до Сокобање, спомињу се као 
места где су се састајали љути ратник и 
лепа „амазонка“ с Дели Јована. Њен сестрић 
Михаило Спасојевић забележио је да је 
почела да се облачи у мушко одело док се 
школовала у Белој Цркви, у Банату:

- Све три кћери, још док су мале биле, 
пошаље Пљештић у Белу Цркву, код 
тамошњег попа, да уче женски рад. По жељи 
оца, носиле су тамо мушке немачке хаљине, 
па су тако наставиле и у завичају. Пљештић 
није до тада имао мушког потомка, најмлађе 
дете Михаило, родило се много доцније и 
још је сисало када је 1813. године избила 
катастрофа.

Чукун Стана
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У време када се устаничка Србија рушила, 
Стана је већ три године била Хајдук Вељкова 
жена. Разликовала се од његових других 
љубави, јер је утегнута у мушко одело, с 
кубуром и јатаганом, јахала уз Вељка у 
његове лудо храбре походе међу Турке. 
Пошто је Русија 1813. потписала мировни 
уговор с Отоманским царством, којим су 
Турцима враћени градови у Србији, дошло је 
до слома устаничке државе. Већина војвода 
се спремала за бекство, али не и Вељко који 
је остао веран свом обећању: „Главу дајем - 
Крајину не дајем“.

Неготинску нејач је послао у Пореч, а Стана 
је остала с њим и 3.000 бранилаца, на бедему 
шанца. Неготин је опседало 15.000 турских 
војника под командом злогласног Рушид 
паше. Сваке ноћи Вељко и Стана били су на 
челу коњаника, који су правили упаде међу 
Турке, наносећи им губитке, али ови су брзо 
попуњавали редове, а браниоци су остајали 
без муниције.

- Најпослије му нестане џебане, особито 
танета и топовских и пушчаних, зато покупи 
сва калајна кандила и кашике и тањире, те 
растопи на пушчана танета. А у топове је, 
кад су негдје Турци чинили јуриш, метао 
најпосле и талијере - описао је Вук Караџић 
последњу одбрану Неготина.

Приликом обиласка шанчева 10. августа 
1813, Хајдук Вељка је усмртило топовско 
ђуле. Браниоци су још неколико дана 
пружали отпор, а народна песма је 
забележила и храброст Чучук Стане: „Жена 
му се шест дни би с Турци в Неготин сос 
његови триста витези“. Пошто је четири 
пута рањена, Вељков брат Милутин натерао 
ју је да се повуче у Пореч, а затим преко 
Дунава.

Уследило је потуцање по избегличким 
карантинима у Банату, где је срела Хајдук 
Вељковог побратима, грчког јунака и 
политичара Георгакиса Николауа Олимпиоса 
- међу Србима био је познат као капетан 
Јоргаћ. Освојио је њено срце, венчали су 
се и ратница из Неготина постала је мајка 
троје деце, синова Милана, Александра и 
ћерке Јевросиме. Георгакис је наставио да 
ратује са српским хајдуцима против Турка у 
Молдавији, 1821. су опкољени у манастиру 
Секу и као Синђелић и његови јунаци, дигли 
у ваздух барутану изгинувши заједно с 
Турцима. 

Чучук Стана је имала само 26 година 
кад је опет постала удовица и то са троје 
деце. Старији син Милан је умро млад, а 
Александар се вратио у Србију да се бори 
против Турака. По једној верзији, оженио 
се у Лесковцу и добио потомство, али је 
трагично страдао 1844, годину дана после 
ослобођења Грчке. Чучук Стана је умрла у 
Атини 1849. године, у беди, а много касније 
су београдске новине упознале српску 
јавност о њеном јунаштву:

- Зна се за гробове њених синова, јер су 
обележени крстовима и плочама. Док јој 
је кћерка била жива, знало се и за Станин 
гроб, јер је обнављала гробове браће и 
мајке. После њене смрти, зарастао је гроб 
Чучук Стане и пао у заборав, јер далеко од 
Србије није имала никога од рода, а о њеном 
патриотизму и пожртвовању мало се водило 
рачуна док је била жива.

ПИСМЕНОСТ У СИКОЛУ Станин деда је 
током сеобе из Херцеговине кратко време с 
породицом живео у Банату, а затим прешао 
у Србију, у село Сиколе, где је остао његов 
син Радован. Летописци су забележили да 
су Сикољани били «богати не само у стоци 
већ и у новцу и веома трудољубиви». Сиколе 
је било изузетак и по писмености, ни у 
једном селу није било «толико писмених и 
читајућих стараца колико у овом, а то због 
тога што Сикољани ни под Турцима без 
школе нису били». Стана је рођена око 1895. 
године и такође је била писмена, а током 
живота је научила руски, пољски, румунски 
и грчки језик. Верује се да је прва слова 
савладала у свом селу, јер су Сиколе још 
1807. имале школу. 

РУЖ ОД ПАПРИЧИЦЕ У Србији се с 
колена на колено преносио рецепт за руж, 
који је наводно користила Чучук Стана 
када је завела Хајдук Вељка. Црвена љута 
папричица се уситни у авану, затим се дода 
мед, покријте латицама руже и остави да 
одстоји. Том смесом су девојке мазале усне 
пре спавања, да би ујутру биле пуне, црвене 
и заводљиве.

О Чучук Стани песник је спевао песму:

„Витка стаса кô плаветна јела,
Бело лице кô у горске виле,
Кошуте је росом задојиле,
Хајдук Вељка лепотом занела,
На њој шуште цариградске свиле,
Звече низи испод грла бјела,
Вране кике сплела на увојке,
Тесан јелек притегнуо дојке..“

Расло ми је бадем дрво

Расло ми је бадем дрво,
Танко високо, танко високо,
Под њим лежи хајдук Вељко,
С’ лепом девојком, с лепом девојком

Јастук им је десна рука 
Хајдук Вељкова, хајдук Вељкова,
Душек им је детелина,
Трава зелена, трава зелена

Јорган им је витка грана,
Слатког бадема, слатког бадема,
Отуд иде стара мајка,
Хајдук Вељкова, хајдук Вељкова
Устај сине хајдук Вељко,
Зора сванула, зора сванула,
Устај сине, тебе чека,
Цела Крајина, верна дружина

Хајдук Вељко
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У недељу 25. јануара у Мурској Соботи, гра-
дићу на крајњем североистоку Словеније, 
прослављен је дан Светог Саве. Био је ово 
велики дан за овдашњу православну зајед-
ницу која броји око 200 душа, јер је то био 
први организовани скуп православног ста-
новништва у овом крају Словеније.

Свечаност је отпочела свечаним вечерњим 
богослужењем у овдашњој катедрали Све-
тог Николаја које су служили архимандрит 
Данило Љуботина, изасланик Његовог Ви-
сокопреосвештенства Митрополита Порфи-
рија, о. Перан Бошковић, парох љубљански, 
о. Саво Косојевић, парох мариборски и ђа-
кон Угљеша Пилингер из Вараждина. Појао 

Прослава Светог Саве у 
Прекомурју

је о. Милан Јовановић, мариборски парох, са 
појцима из Марибора.  

Свечаном богослужењу су присуствовали: 
Стана Кончаревић, конзул Републике Ср-
бије, собошки бискуп др Петер Штумпф, 
евангелистички пастор Леон Новак, кате-
дрални жупник Горан Кухар, градоначелник 
Мурске Соботе мр Александер Јевшек, Ни-
кола Тодоровић, председник Савеза српских 
друштава Словеније, представници српских 
друштава из Штајерске и Прекомурја, као и 
представници руског културног друштва из 
Чаковца. Телевизија Словенија је снимала 
прилог о овом догађају.

Прекомурје је део Словеније у коме векови-
ма заједно живе римокатолици и евангелис-
ти, а од пре педесетак година и малобројни 
православни. Захваљујући том заједничком 
животу и мешовитим браковима јако је пох-
валан узајамни однос према религији и тра-
дицији. Сходно томе, те вечери сабрало се 
више од 300 душа, од чега око половине ри-
мокатолика и евангелиста, који су дошли да 
поделе празничну радост са православним 
суграђанима.

Архимандрит Данило је по окончаном бо-
гослужењу поздравио уважене госте и при-
сутне вернике, преносећи им благослов 
Његовог Високопреосвештенства, а потом и 
одржао пригодно слово. Потом је о. Милан 
Јовановић, мариборски парох, у име мати-
чне Црквене општине и верујућег народа у 
Прекомурју најпре изразио захвалност ри-
мокатоличкој Цркви у Прекомурју и мон-
сињору Штумпфу на несебичној помоћи у 
организацији богослужбеног живота у овом 
крају, а потом и честитао празник Светог 
Саве православним верницима. 

На позив о. Милана монсињор Штумпф се 
обратио сабранима, изразио импресије по-
водом овог међурелигијског скупа који смо 
имали на самом крају недеље екумене и за-
желео срећан празник православнима. Ово 
дивно вече улепшале су чланице СКУД Ви-
довдан из Љубљане, појући Химну Светом 
Сави, а затим и сестре Рускиње из Чаковца 
које су појале пригодну руску песму.   

У просторима парохијског дома настављен 
је овај православни скуп коме је  поред зва-
ница присуствовало и око стотину верника. 
После ломљења колача приређен је краћи 
културни програм у извођењу СКУД Ви-
довдан из Љубљане, РКУД Калинка из Ча-
ковца, и ДУА ПОНТЕ из Мурске Соботе. 

Текст: Милан Јовановић 
Фото: Раде Бакрачевић
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Школа српског језика у оквиру Академског 
културно уметничког друштва Коло, Копар, 
се већ пету годину труди да стихове нашег 
великог дечјег песника, Драгана Лукића, 
спроведе  у пракси осмишљавајући креатив-
но-едукативну наставу а при том поштујући 
предзнање и личност деце полазника. Сваки 
час, ново искуство. Сваки час, ново знање. 
Сваки час, ново ишчекивање. 

У току ове школске године посветили смо се 
великим ствараоцима дечје књижевности, 
а понајвише  Драгану Лукићу и Десанки 

И смеха, смеха, 
и смеха дајте деци! 
(Драган Лукић)

Максимовић. Стихови великана дечје књи-
жевности су нас толико надахнули да и сами 
покушавамо да пишемо стихове, кораци су 
ситни али циљ није недостижан. Успева 
нам! У нашим редовима већ имамо једног 
малог песника, а придружују му се и други 
којима се по главицама роје први стихови. 
У друштву песникиње, Мирјане Јеротић из 
Копра, која је недавно објавила своју збирку 
песама под називом Срце на длану, открили 
смо и како изгледа рима, да постоји и пес-
ма без риме, да се уз песму „високо лети и 
живи“ (М.Јеротић). 

Смишљање стихова је велики изазов и 

пресрећни смо када видимо коначни резул-
тат. Толико смо срећни да ту срећу дели-
мо и са другима и то у оквиру различитих 
литерарних конкурса на које смо послали 
и на које ћемо тек послати радове наших 
најмлађих ствараоца, а то су: Шантићево 
перо - Београд, Литерарне стазе - Вршац, 
Креативна чаролија - Бања Врујци, Фестивал 
дечје поезије Микрофин - Бањалука, Дечја 
библиотека Змај – Београд и многе друге.

Пажњу нам привлаче не само песме. Са 
великим одушевљењем слушамо приче и 

Утврђивање песмице Фифи, Драган Лу-
кић, није могло да прође без једне мале 
куце која нас је све развеселила и обогати-
ла наш час. 

Упознавање са животом и делом наше велике песникиње, Десанке Максимовић, дочарала 
нам је чланица ветеранске фолклорне групе, велика обожаватељка  деце и Десанкине књи-
жевности, Наташа Радешић, у току међугенерацијског дружења са најмлађом групом шко-
лице српског језика. Без обавезног шеширића, по којима је Десанка Максимовић била препо-
знатљива, наравно, ни у нашој презентацији није ишло. 

Резултат вишечасовног рада вредних дечјих ручица, оних малих али и старијих другара,  и 
њихових мама су ове предивне честитке.

Најомиљенија тема нам је Свети Сава. 
Градитељу школа, учитељу, добротвору, 
просветитељу и првом архиепископу пос-
ветили смо чак три часа. И није нам до-
вољно. Наши најмлађи са великом пажњом 
и уживају у причама и легендама о Светом 
Сави. Бојанке се боје уз обавезно слушање и 
певање Химне Светом Сави.
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И шта још волимо? Деца воле разне ствари, 
и као што рече Душан Радовић, деца воле и 
чудне ствари и смешне али и слатке ствари. 
Волимо када нас Наташа Радешић, једна од 
ветеранки посети са шеширићем на глави 
у улози Десанке Максимовић, волимо када 
нам Миомирка Поповић Крампершек, та-
кође из ветеранске фолклорне групе, доведе 
правог Фифија и одрецитује нам песмицу  
о играчкама које су побегле у свет, или о 
љубави између деце и родитеља, волимо и 
када нам се придруже родитељи на нашим 
часовима и са нама запевају, нешто нам 
прочитају или једноставно само послушају 
шта смо на часу научили и сазнали, волимо, 
волимо... ух, баш много тога. А највише во-
лимо: квиз такмичења, где проверимо своје 
знање и допунимо постојеће. Пошто волимо 
и слатке ствари наши часови су и слатки,јер 
се засладимо разним шареним бомбонама, 
кексићима, чоколадама.

Осмислити сваки час на креативан и исто-
времено едукативан начин није нимало лак 
посао за учитељицу Наду. Али једино та-
кав начин рада мотивише децу да далеко од 
Матице користе матерњи језик, да утврђују 
своје знање и да једног дана своје културно 
наслеђе пренесу на будућа поколења. То је 
задатак не само учитеља већ и родитеља, 
старатеља, Министарстава како српских 
тако и словеначких, културних друштава и 
целокупне наше заједнице која живи и ради 
на територији Републике Словеније, јер бу-
дућност Европе је међукултурни дијалог 
који је као такав један од темељних циљева 
Европске уније поред мотивисања ка ви-
шејезичности и мултикултурности. 

Чињеница, које треба да будемо свесни као 
родитељ,  је да учење више језика деци не 
представља проблем и да двојезичност (или 
вишејезичност) може бити само предност 
у когнитивном развоју деце али и у развоју 
њиховог мишљења, прихватања другог и 
другачијег. Учинимо деци услугу, дозволи-
мо им да уче матерњи језик!

Аутор фотографија и текста: проф. Нада 
Чупковић, АКУД Коло, Копар

легенде о Светом Сави, обожавамо да певамо 
Химну Светом Сави уз хор Палчићи, волимо да 
се дружимо са чланицама ветеранске фолклор-

не групе јер увек имају нешто лепо да поделе са 
нама, неку песму, причу, да нас насмеју и науче. 

Један од часова посвећених дружењу 
родитеља и деце био је посвећен изради 
новогодишњих честитки које смо послали 
на разне адресе спонзора, пријатеља 
Друштва, Управе за сарадњу са дијаспором 
и Србима у региону (која већ пету годину 
редовно суфинансира нашу школицу српског 
језика) и партнерима.

Припрема за Савиндан је у најмлађој групи протекла у изузетно пријатном друштву про-
тојереја ставрофора Томе Ћирковића и старијих другара. Уживали смо у приповедању о 
животу и делу првог српског просветитеља и архиепископа, Светог Саве. 

Неколико најмлађих чланова школице српског језика и полазника фолклорне групе Колце по-
носно је наступило на Савиндан, у склопу рецитала у копарском  Храму Светог Саве,  у 
предивним народним ношњама. 

Међугенерацијско дружење са члановима ветеранске групе и мамама протекло је и на још једном  
посебном часу, посвећеном писању поезије, а који нам је својим присуством обогатила песни-
киња која пише како на српском тако и на словеначком језику, Мирјана Јеротић. Хвала Мирјани 
на пријатном дружењу и поклоњеним књигама, њене  прве збирке песама Срце на длану.
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СКД Петар Кочић Крањ сваке године посеб-
ну пажњу поклања Бадњој вечери и Божићу. 
Тако је било и ове године. Посебна заду-
жења имали су појединци,  чланови друшт-
ва за припрему и организацију. За сјечу 
Бадњака  и сламу задужени  Неђељко Марић 
и Обрад Тривунџа. У рану зору, посјечен и 
донесен је Бадњак (храстово дрво). Нешто 
прије донесена је и слама у клупски прос-
тор. Почело је кићење Бадњака и припрема 
за дочек великог броја дјеце. Ове године, 
спонзор за поклоне дјеци и кићење Бадњака 
(око 30 кг разних слаткиша и воћа), даровао  

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

је пријатељ нашег друштва Вељко Татић. 
Тачно у 16 часова окупили су се сви позва-
ни, већина дјеце наших чланица и чланова 
друштва. Дошли су баке и дједови, довели 
своје унуке на ПИЈУКАЊЕ. Као домаћин 
Неђељко Марић, прекрстивши се, запалио 
је свећу, лепо усађену у израслом житу. 
Тамјан је замирисао. Окадивши сву присут-
ну дјецу и госте, Марић је позвао домаћицу 
Душанку Радосављевић која је задужена за 
улогу (Баке) да почне са пијукањем. Велика 
радост дјеце је почела. Домаћица је бацала 
бомбоне, орахе и љешнике по цијелом прос-
тору покривеном сламом. Бака је бацала на 

све стране, позивајући дјецу на начин пипи, 
пипи , пипи. Било је задовољство гледати ра-
дост дјеце када нађу бомбону или чоколаду, 
орах или љешник. Поред дјеце, са организа-
цијом задовољни су и родитељи, баке и дје-
дови. То је доказ да у друштву радимо праве 
ствари на очувању својих обичаја, традиције 
и очувању нашег идентитета. Око  17 часова 
из наших простора већина нас је отишла у 
нашу цркву на Литургију која је почела у 18 
часова. Било је то још једно лепо дружење.

Неђељко Марић

Povodom 8. februara, Kulturnog dana Sloveni-
je, u četvrtak, 5. februara 2015. u prostorima 
našeg društva, održali smo veoma kvalitet-
no literarno veče srpsko-slovenačke poezije, 
sa značajnim akcentom na život i književni 
rad  dr Franca Prešerna, velikana slovenačke 
književnosti. Prisutni pjesnici na ovoj lite-
rarnoj večeri Marinko Jagodić-Maki,  Krstan 
Jakovljević, Žarko Bundalo i Radoslav Milano-
vić čitali su svoje pjesme, Ana iz Kranja recito-
vala je stihove Franca Prešerna, Ostoja Šobot 
govorio je o značaju jezika i kulture osvrćući 
se na djelo Franca Prešerna. Dušan Jovanović 
je recitovao pjesme Matije Bećkovića i Jovana 

Literarno veče  

Jovanovića Zmaja a izveo je i kraći monolog iz 
drame „Koštana“ Bore Stankovića.

Mišo Krejić je na harmonici odsvirao nekoli-
ko poznatih srpskih kompozicija a guslar Pajo 
Vučenović otpjevao guslarske pjesme i time 
upotpunio ovo lijepo veče.

 Program je povezivao Krstan Šućur, koji se ne-
što kasnije uključio u učešće samog programa, 
i sa par rečenica se osvrnuo na datum i značajan 
ovog događaja.

Neđeljko Marić
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Кола, песме и игре из Словеније, Хрватске, 
Републике Српске, Србије и Македоније 
привукли су 17.1.2015. у Крањ, у Прешерно-
во гледалишче, бројне поклонике фолклорне 
традиције који сматрају да нас управо кул-
турне разлике богате, оплемењују и побуђују 
у нама оно што је позитивно и људско. То је и 
својеврстан одговор на инстант културу, без 
боје и укуса, којом нас на различите начине 
свакодневно бомбардују савремени медији. 
Наиме, фолклор није само игра или плес - 
као што се често мисли. Фолклор обухвата 
целокупну културу и обичаје једног народа 
и зато је важно како га ми негујемо и чувамо. 
Своју ширину и човечност показујемо кад то 
знамо да ценимо и поштујемо и код других, 
који играју и певају по друкчијим тактовима 
и нотама, а сви заједно чинимо складну це-
лину - на овом фестивалу је то изгледало као 
спектар боја дуге.

Коло се вије …,
Осврт на први међународни фолклорни фестивал ветерана у организацији КД Брдо из Крања

Преко 230 искусних фолклораша и чланова 
оркестра су у двосатном наступу створили 
емоцијама испуњену атмосферу. Организа-
торе радује чињеница што су се сва друштва 

тако одушевљено одазвала на позив и што 
је све протекло како и приличи добрим до-
маћинима. 

Кад смо наступали, енергија са бине пре-
такала се у препуну дворану Прешерновог 
гледалишча и обрнуто. Прешернов град је 
опет живео, певао, играо и плесао. Убеђен 
сам да би велики песник био поносан да је 
био сведок догађања у позоришту које носи 
његово име. Фестивал није имао такмичар-
ски карактер, био је пријатељски, другарски, 
повезујући, људски… Имам осећај да смо 
победили сви. Изгледало је као да смо једна 
велика породица која се без правог разлога 
није видела дуго времена. Ткале су се нове 
везе и познанства, рушили стереотипи и 
ограде, за које верујемо да су за нама.

Наступали су: Фолклорна група Емона 
(Љубљана), фолклорна група Делнице, КУД 
Пискавица, КУД Коловит (Градишка), МКД 
Цирил и Метод, СКПД Свети Сава (Крањ), 
СКУД Видовдан (Љубљана), СКУД Младост 
(Љубљана) и, наравно, КД Брдо (Крањ).

За КД Брдо је ово било лепо и позитивно ис-
куство. Потрудићемо се да фестивал поста-
не традиционалан.

Драган Ђерић
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Susreli smo se sa našom dragom publikom u 
Kulturnom domu Šentvid 24.01.2015. Naziv 
našeg ovogodišnjeg festivala je bio „Gornji 
odevni haljeci“ na kome su gostujuća društva 
opisala svoje delove nošnje skladne sa koreo-
grafijom koju su igrali. A u auli dvorane organi-
zovana je izložba.

Ove godine smo imali i goste, KUD Soko iz 
Inđije, kod kojeg smo i mi gostovali. Ponovo 
smo i ovde naleteli na reč ljubav. Zašto? Zato 
što je svako prijateljstvo sastavljeno iz ljubavi. 
Predivno smo se družili, ali nam je vreme pro-
vedeno sa njima suviše brzo proteklo.

Naše veče je otvorila pripremna grupa SKUD 
Vidovdan igrama iz Kobišnice. Nekada su žene 
i devojke iz tog predela nosile jeleke i libade 
bogato ukrašene zlatnim koncem i trakama na 
prednjoj i zadnjoj strani. Najčešći materijal koji 
se koristio za njihovu izradu bio je pliš. A muš-
karci su nosili jednostavne braon ili crne jeleke 
izrađene od čoje.

Sledili su naši gosti iz Srbije sa igrama iz Bele 
Palanke. Njihove devojke bile su odevene u 
košulje ili haljine. A kod muškaraca je preko 
košulje išao prsluk. Ispočetka je nošen samo u  
svečanim prilikama, a kasnije i običnim dani-
ma.

Naši redovni učesnici iz Kranja, KD Brdo, 
predstavili su se igrama iz Pčinje. Za to pod-
ručje karakterističan je ženski jelek braon boje 
izrađen od čoje i ukrašen gajtanom po rubovi-
ma. Pčinjski jelek izvodio se u više ornamen-
tika, između ostalih izdvojena je ornamentika 
sa zlatnim vezom u obliku slova D, a ujedno se 
pronalaze i jeleci u koje su umetnuti materijali 
crvene ili bordo boje.  

Četvrti festival 
narodne nošnje
Stare poslovice kažu: ljubav rađa ljubav, ljubav pobeđuje sve, ljubav je najbolji učitelj, ... Tako smo i mi, članovi SKUD 
Vidovdan, sa ljubavlju, pažnjom i veseljem organizovali naš Četvrti festival narodne nošnje

Ove godine su na našem festivalu učestvovali 
i KUD Sevdah iz Ljubljane. Za narodnu noš-
nju bosanskog stanovništva iz okoline Doboja 
karakteristična je duga pamučna vezena košu-
lja koja se nosila preko dimija ili dugih gaća. 
U nekim krajevima košulja je po dužini imala 
vezene motive crvene boje.

Kako kaže pesma „Ozdola ide ludo em mlado“, 
tako su naši uvek veseli gosti iz Nove Gorice, 
SKD Sloga, nastupili sa igrama iz Crne Trave, 
područja na kome su devojke nosile takozvani 
litak. Za njega je karakteristično što je naprav-
ljen od crne vune, bez rukava, i što je dugačak 
preko kolena. Ukrašen je bogatim zlatnim ve-
zom, a nosile su ga samo bogate žene.

Iz Radovljice su nam stigli članovi KPSHD 
Vuk Karadžić sa igrama iz Vladičinog Hana. 

Na ovom području nalazimo košulje kako sa 
vezom tako i bez njega, rađene od tkanine koja 
se dobijala od konoplje. Vez je rađen ručno, 
svilenim, vunenim ili pamučnim koncem. Ta-
nji devojački jeleci rađeni su od pliša ili svile i 
ukrašavani šljokicama.

Naše društvo je decembra prošle godine gosto-
valo kod naših novih „najboljih komšija“ - kako 
smo zvali jedni druge - slovenačkog društva FS 
Šumnik iz Borovnice, koje se predstavilo igra-
ma iz Gorenjske. Gornji deo ženske nošnje čine 
„rokavci“ - to je kraća košulja od belog platna 
preko koje se oblačila suknja. Za „rokavce“, sa 
čipkom oko vrata, karakteristični su kumula-
tivni rukavi koji se otvaraju kad devojka savije 
ruku. Preko ramena ukrašavala ih je šarena ma-
rama sa resicama. Da bi devojke i žene još više 
ulepšale svoj izgled, marami su dodavale svež 
crveni karanfil.

Naši gosti iz Srbije zaigrali su nam svoju kore-
ografiju „Igre iz Pčinje“.

Kao šlag na torti, kako se kaže, nastupila je 
naša izvođačka grupa svojom koreografijom 
„Igre iz Skopske Crne Gore“. Sa tom koreogra-
fijom osvojili smo Zlatnu plaketu na 19. evrop-
skoj smotri srpskog folklora dijaspore i Srba u 
regionu u Banjoj Luci 2014. Dobili smo takođe 
i plaketu za najoriginalniji kostim smotre. Tu se 
pojavljuju dva tipa gornjeg ženskog haljetka – 
dolama i zubun. Oba tipa izrađena su u svetlo 
braon boji, na prednjem delu na grudima ručno 
su izvezeni razni motivi, a po unutrašnjem rubu 
prišivene su crne svilene rese. Dolama i zubun 
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najviše se razlikuju na zadnjem („leđnom“) 
delu. Na dolami koju su nosile udate žene 
rese su šivene samo do polovine cele dužine, 
a zubun devojaka/neudatih žena bio je bogatiji 
i imao je rese preko cele dužine. Muškarci su 
nosili džamadan od čoje braon, crvene ili bordo 
boje. Na prednjem delu je ukrašen našivenim 
perlicama raznih boja. Preko toga moglo je da 
se nosi džube izrađeno od grube svetlo braon 
čoje. Sa strane je debelom crnom vunom ura-
đen stilizovan grb cara Dušana.

Posle odigrane koreografije naši članovi su 
bili ponovo vraćeni na binu od strane publike. 
Mada umorni, uložili su poslednje atome snage 
i odigrali bis, a zatim je cela dvorana pljeskaju-
ći ustala na noge.

Veče smo nastavili sa žurkom na kojoj je žario i 
palio svojim šarmom i glasom zvezda u usponu 
Robert Bijelić i njegov veseli klavijaturista Ne-
manja Vidačković. Mnogi su te noći rekli da na 
boljoj žurki već dugo nisu bili.

Pored predstavljanja nošnje naš Festival je, kao 
i svake godine, povezan i sa humanitarnim ra-
dom. Ove godine smo organizovali prikupljanje 
pomoći za četvorogodišnjeg Pavla Anđelkovića 

sa Kosova. Dečak je oboleo od cerebralne para-
lize i potrebne su dve operacije. Te operacije se 
vrše u Kijevu. Posle prve koja je izvršena proš-
le godine stanje mu se popravilo za 30%. Ove 
godine ga čeka još jedna operacija posle koje 
se nadamo da će biti još bolje. Sav prikupljen 
novac uplatićemo na račun njegovog oca.

Na kraju da se zahvalimo našim sponzorima 
koji podržavaju rad društva: hvala Atlantic 

Grupi – sa markama Cockta, Kinoto i voda 
Tiha, hvala SMG kontaktu – gde možete srediti 
sva vaša osiguranja, hvala Klubu 12 i Baru Der-
bi, hvala Pernot Ricard i hvala Malibu Coctails.

Zahvalnost pripada, naravno, i svim članovima 
i vođstvu našeg društva za svoje veliko angažo-
vanje. Ponovo smo dokazali  da je u slozi moć; 
ostanimo i dalje isti i još bolji.

I još nešto, širimo i gajimo:

•	 ljubav prema bližnjem

•	 ljubav prema tradiciji

•	 ljubav prema igri - znači sve vrste 
ljubavi

Uz veliki pozdrav svima, doviđenja sledeće go-
dine!

Dragica Veselić
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U okviru projekta ENA.KOST, pod rukovod-
stvom Kulturno obrazovnog društva, KID Pina, 
(Kopar) u februaru i martu organizovan je ci-
klus od osam pozorišnih predstava Pozorišta 
potlačenih (Gledališče zatiranih), koje pružaju 
priliku da se čuje glas onih „koji se ne vide i 
ne čuju“. 
Pozorište potlačenih ima za cilj da prikaže široj 
javnosti životne situacije potlačenosti, diskri-
minacije i druge svakodnevne situacije. U tom 
projektu uključeno je više društava, čiji članovi 
su pripadnici naroda bivše SFRJ s područja slo-
venačke Obale. Iz AKUD Kolo učestvuju 4 čla-
na (Miomirka Popović, Nada Čupković, Nataša 
Radešič i Dalibor Samac), koji aktivno sarađu-
ju u radionicama kao i na predstavama. U toku 
predstave se uspostavlja interakcija između pu-
blike i „glumaca“ pri čemu se prikupljaju suge-
stije za definisanje inicijative i predlozi uredbi i 
zakona, kojim bi se ponudila inovativna rešenja 
njihovih problema.

Metod Pozorišta potlačenih datira iz  60. go-
dina prošlog veka, koju je razvio brazilski 
pozorišni stvaralac, pisac i političar Augusto 
Boal. Ta metoda je jedna od priznatih metoda 
participativnog pozorišta kroz koju se pojedinci 
aktiviraju i osnažuju. Danas je rasprostranjena 
širom sveta, u više od 100 država. U Kanadi, 
Brazilu i Velikoj Britaniji uz pomoć te metode 
prihvaćeni su zakoni odnosno promene zakona. 
U raznim drugim državama poput Mozambika, 
Holandije, Indije, itd. koriste ovu metodu da bi 
podigli svest o brojnim društvenim problemima 
( AIDS, prava žena, nasilje u porodici, među-
vršnjačko nasilje, … )

Pored toga što AKUD Kolo aktivno predstavlja 
srpsku kulturu i tradiciju na raznim prilikama, 
kulturnim događajima i manifestacijama, te 
svoje aktivnosti razvija u pravcu podučavanja 

AKUD Kolo 

u projektu KID Pina- ENA.KOST

mladih srpskom narodnom igrom i pesmom, 
kao i učenja srpskog jezika i književnosti kroz 
kreativne radionice, članovi Društva su vrlo 
ambiciozni i žele da budu učesnici programa 

pomoću kojih mogu ostvariti više ciljeve – ta-
kve, koji će biti od višestrukog značaja za širu 
srpsku nacionalnu zajednicu. Naš glavni cilj 
je, koji upravo ovaj projekat i obuhvata, da se 
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ispravi greška načinjena ne samo srpskoj naci-
onalnoj zajednici već svim nepriznatim naci-
onalnim manjinama te im se napokon prizna 
status nacionalne manjine u Republici Sloveni-
ji. Pristupom projektu ENA.KOST  načinjemo 
temu prisustva i suživota srpske nacionalne za-
jednice kao i svih nepriznatih manjinskih zajed-
nica bivše SFRJ na ovim prostorima. 

Teme koje prednjače u projektu ENA.KOST- 
Forum pozorišta, sadrže tek poneki segment 
diskriminacije kojoj su u realnom životu izlože-
ni pripadnici nepriznatih manjinskih zajednica. 
Po dosadašnjem iskustvu sa predstava može se 
zaključiti da je većina gledalaca prepoznala pri-
kazane situacije kao diskriminatorske i samim 
tim definisala potrebu za promenom postojećeg 
stanja i statusa nepriznatih manjina. Na predsta-
vama je prisutan i pravni tim, koji na reakcije 
odnosno sugestije gledalaca oblikuje moguću 
promenu regulative odnosno usvajanja zakona 
ili amandmane na neke zakone. Šira javnost 
treba da se upozna sa diskriminacijom, da se sa 
njom  suoči i naravno razmisli, da li prikazano 
na sceni ima elemente diskriminacije i ako ima, 
šta je potrebno učiniti da se ta diskriminacija 
ukloni iz društva. A pošto se svest ljudi ne me-

nja lako onda je potrebno te ljude uključiti da 
pokušaju na svoj način da reše ili bar da ublaže 
nepravedan položaj potlačenog subjekta ali i 
šire populacije.

To i jeste namera Forum pozorišta. U Forum 
pozorištu postoji „džoker“ kao spona između 
glumaca i gledaoca, koji navodi gledaoce da se 
priključe glumcima i na svoj način pokušava da 
promeni neprijatnu i diskriminatornu situaciju 
na bolje. To naravno nije lako, jer kao i u ži-
votu na tlačitelja (osobu ili šire koja tiraniše i 
diskriminira druge) nije moguće uticati. Zato 
je potrebno uticati na potlačene (one koji su 
diskriminisani) jer oni mogu da promene svoj 
stav i svoj odnos do tlačitelja.. Običan čovek 
pogotovo pripadnik nepriznate nacionalne za-
jednice, kao što smo mi Srbi, vrlo lako prihvata 
diskriminaciju kao nešto sasvim normalno, što 
naravno ne bi trebalo da bude tako. Poznato je 
da smo kao nacija sposobni da se prilagodimo 
veoma brzo i da u novoj okolini, ali isto tako 
poznato je da smo često podvrženi diskrimina-
ciji, često i svojom krivicom. 

Tema jedne od forum scena prikazanih u okviru 
Pozorišta potlačenih je upravo iz doživljenog iskustva našeg Društva (osećaj potlačenosti, 

diskriminacije, nepristupačnosti i nerazume-
vanja potreba Društva od strane lokalnih vlasti 
itd.), s obzirom na to da više od pet godina po-
kušavamo da dobijemo adekvatne prostorije za 
delovanje našeg Društva. I bez obzira na Status 
koje naše Društvo ima za delovanje u javnom 
interesu na području kulture, od aprila 2011. 
godine, i bez obzira na izuzetne aktivnosti i 
veliku prepoznatljivost Društva u našem okru-
ženju, ništa se u tom smislu nije promenilo. 
Međutim, našom snalažljivošću, i u saradnji sa 
drugim manjinskim društvima iz koparske regi-
je, pred kraj prošle godine nam je uspelo. Kao 
da smo pretpostavili koja će tema biti zastuplje-
na na novom projektu Društva Pina. Društvo je 
napokon dobilo prostorije od strane Gradske 
opštine Kopar (MOK) koje se nalaze u zgradi 
u centru Kopra  sa dobrim prilazom i dobrom 
mogućnošću upotrebe. Zgradu je na upotrebu 
dobilo šest društava sa Obale. Svakako je naj-
bitnije da bismo u tim prostorijama mogli da 
realizujemo sve aktivnosti sem većih konce-
rata. Tu bismo imali salu za igranje, prostoriju 
za druženje i biblioteku, učionicu, kancelariju 
i skladište, koje nam je preko potrebno zbog 
velikog broja kompleta nošnji. Pomenute pro-
storije daće nam šansu za razvoj koji do sada 
nismo imali i bolji pristup svim zainteresova-
nim pojedincima da se uključe u rad i razvoj 
AKUD Kola. Pre svega toga potrebno je uložiti 
sredstva, da bi se ta zgrada obnovila. Već smo 
se pokrenuli i angažovali u vezi aplikacije za 
dodeljivanje  sredstava iz Evropskih fondova, 
u tom radu učestvuje svih 6 društava, a i MOK 
će nam pomoći oko projektne dokumentacije i 
ostalih formalnosti. U svemu tome očekujemo 
podršku SSDS-a kao i institucija Republike 
Slovenije, Republike Srbije i Republike Srpske. 

Rad u radionicama i na sceni, kao i sam rad 
društava uključenih u projekat ENA.KOST pri-
kazan je i u pisanoj formi u posebnom izdanju 
časopisa ŽAR (KID Pina)  koji izlazi jednom 
mesečno. 

Autori teksta: Nataša Radešić i Dalibor Samac
Autori fotografija: Jordan Radešić i KID Pina
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Културно уметничко друштво „Младост“ 
из Љубљане сваке године организује само-
стални годишњи концерт на коме наступе 
све фолклорне и певачке групе друштва. То 
је прилика да се види колико се урадило у 
претходној години а исто тако да се види 
како даље. На тај начин чланови КУД „Мла-
дост“ раде на очувању народне традиције, 
српских обичаја, језика а уједно и на јачању 
властитог идентитета.

Овогодишњи концерт одржан је 14. фе-
бруара у Великој дворани Центра културе 
Шпански борци у Љубљани, пред више од 
400 гледалаца, љубитеља фолклора, на-
родне игре и песме, и имали су прилику да 
два сата уживају у разноврсном програму 
и наступима група различитог узраста, од 
оних најмлађих, предшколског узраста до 
најстаријих, ветерана. Била је то заиста им-
пресивна слика, нарочито на почетку и на 
крају програма, када су се на бини појавили 
сви фолклораши КУД „Младост“.

Гост на овом концерту било је Културно 
уметничко друштво „Бамби“ из Беча, које 
већ неколико година успешно сарађује са 
друштвом из Љубљане и ово је била прилика 
да се стекну и нова пријатељства међу чла-
новима друштава а исто тако продубе стара. 

Годишњи концерт 
КУД Младост

Поред фолклораша КУД „Бамби“ у Љубља-
ну су дошли и представници друштва, пред-
седник Бранко Пантић и Весна Голубовић 
потпредседник.

У програму је виђено дванаест кореогра-
фија и наступ певачких група, од Кобиш-
нице, Владичиног Хана, Лесковца, Јасени-
це, Шумадије, Биначке Мораве до Ниша. 
КУД „Бамби“ је наступио са три кореогра-
фије, две је извео извођачки ансамбл а јед-
ну млађи ансамбл. Публика је са великим 
симпатијама прихватила одличан наступ 
фолклораша „Бамбија“ што је награђивани 
бурним аплаузима. 

Концерт је почео наступом извођачког ан-
самбла са кореографијом Александра Штр-
пца „Игре из Пчиње“ а послије њих на бину 
су ступили најмлађи, цицибани, и одиграли 
„Дјечју игру“.

Гости из Беча, чланови КУД „Бамби“ своје 
прво представљање љубљанској публици на 
овом концерту имали су са кореографијом 
„Супретак у Јасеници“ а коју је извео први 
ансамбл овог друштва.

Фолклораши КУД „Младост“ одиграли су 
влашке „Игре из околине Неготина“, а након 

њих поново гости из Беча са млађом групом 
и кореографијом „Игре из Левча поља“. Да 
могу и они одиграти добро и да имају снаге, 
воље и жеље, показали су и ветерани КУД 
„Младост“ са својим наступом и „Играма из 
централне Србије“. Други ансамбл домаћи-
на наступио је са кореографијом „Ђурђевдан 
у Пасјану“-Игре из Биначке Мораве. Дјечји 
ансамбл, они мало старији, одушевио је пуб-
лику играма из централне Србије а први ан-
самбл КУД „Бамби“ са „Влашким играма“. 

Да се на оваквом концерту може добро и 
лијепо запјевати показала је женска пјевач-
ка група КУД „Младост“ извођењем сплета 
изворних пјесама као и Бранислава Сара 
Митровић и Александар Штрбац који су 
отпјевали у дуету једну пјесму из свог ре-
пертоара.

Дајана Трифуновић

Заједничка фотографија
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Још једном су на сцену ступили млади чла-
нови КУД „Младост“, Бојанови, како их 
зову, и извели кореографију „Игре из Вла-
дичиног хана“. Код оваквих младих играча 
друштво не треба да брине за своју будућ-
ност. На крају програма први ансамбл КУД 
„Младост“ премијерно је извео кореогра-
фију Милорада Руња „Коледарски обичаји 
околине Ниша“. 

Након ове кореографије на бини су се поја-
вили сви фолклораши КУД „Младост“ који 
су учествовали у овом програму а води-
тељка програма Дајана Трифуновић, која је 
веома добро одрадила свој посао, на бину је 
позвала мр Драгу Војводића, предсједника 
друштва, који се присутнима обратио чес-
титајући свим учесницима на веома добром 
наступу а публици се захвалио на одличној 
посјети. 

А онда је услиједило изненађење. С обзиром 
на то да је предсједник друштва исти дан 
славио рођендан уручени су му поклони од 
фолклораша. Исто тако размијењени су по-
клони са Весном Голубовић потпредсједни-
ком КУД „Бамби“.

Након концерта настављено је дружење које 
је трајало дубоко у ноћ, а тако и треба, заслу-
жили су и наговестили да ће оваквих насту-
па бити још много, на задовољство свих 
љубитеља фолклора.

Душан Јовановић

„Glej, lušno je pr’ nas!“
U organizaciji Kulturnog društva Gornji Grad 
održan je „4. tradicionalni etno večer“ na kome 
su u punoj dvorani Kulturnog doma Gornji 
Grad nastupile folklorne i pjevačke grupe iz 
različitih gradova Slovenije: Folklorna grupa 
„Oštarija“, Dječja folklorna grupa „Fácki“ 
Gornji Grad, Albansko društvo „Iliria“ iz 
Kopra, Klapa „Gallus“, Tamburaška grupa 
„Tamburice od Murice“, Makedonsko kulturno 
društvo „Sv. Kiril i Metod“ Kranj i KUD 
„Mladost“ Ljubljana. 

U dvosatnom programu publika je imala priliku 
da vidi i čuje različite koreografije i pjesme. KUD 
„Mladost“ nastupilo je sa dvije koreografije, 
prvo su se predstavili sa koreografijom Dejana 
Milisavljevića „Đurđevdan u Pasjanu“-Igre 
iz Binačke Morave a zatim i koreografijom 
Aleksandra Štrpca „Igre iz Pčinje“. 

Nastup folklorne grupe KUD „Mladost“ je 
veoma dobro prihvaćen o čemu govori i buran 
aplauz kao i čestitke nakon nastupa. Druženje 
je nastavljeno uz večeru i igranku.

Dušan Jovanović

КУД Бамби Беч

Дјечија група КУД Младост

Ветеранска група КУД Младост

Женска пјевачка група КУД Младост
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U pripremama za folklorni nastup, potrebno 
je razmišljati o mnogim detaljima. Na sceni, 
svaki naš pokret, korak, gest, uzvik, ima odre-
đeno značenje. Scenski izgled obuhvata, zapra-
vo, sve što publika vidi na sceni. Osim dobro 
odigrane koreografije i dobro odevene nošnje, 
igrači moraju da budu svesni toga da na sceni 
moraju da izgledaju, jednom rečju – lepo. Ured-
nost pojedinaca i skladnost celine folklornog 
ansambla jeste prioritet, ne samo umetničkog 
rukovodioca koji će pridavati značaj scenskom 
izgledu i usmeravati svoje igrače, već i svakog 
igrača u folklornom ansamblu. 

U doba profesionalnih šminkera i izuzetno ma-
štovitih ideja o tome kakav treba da bude scen-

Scenski izgled 

iz ugla mlađih članica omladinske folklorne grupe AKUD Kolo iz Kopra
ski izgled kada se prikazuje narodna igra na po-
zornici, pristupi, pre svega, ženskom izgledu, 
su brojni. Dok jedne zagovaraju crnu šminku, 
druge belu, treće zelenu, neke veštačke trepa-
vice, a opet druge jarko crveni šljašteći karmin, 
uz argumente da „tako to treba na pozornici, 
kako bi se videlo lice iz publike“, mlađe članice 
omladinske folklorne grupe AKUD Kolo iz Ko-
pra dale su svoje viđenje u vezi sa tom, i dalje 
vrlo aktuelnom problematikom.

Iako imaju između 13 i 17 godina, desetak čla-
nica pomenutog Društva vrlo su upućene u sa-
vremene folklorne tokove. Osim igre i muzike, 
koje neizmerno vole, veliku pažnju poklanjaju i 
nošnji i njoj primerenoj šminki. Tako su, nakon 

završene probe, prve subote u ovom mesecu, 
organizovale radionicu, najpre, vezivanja mara-
me iz Bosilegradskog Krajišta, koju je demon-
strirala Asja, a zatim i radionicu šminkanja o 
čemu nas je poučila Olivera. Ali, to ne znači da 
do sada ove devojke nisu vezivale marame i na-
nosile šminku. Naprotiv. Uvidele su da tu ima 
mnogo detalja koje su htele da podele među so-
bom, da pouče jedna drugu i da, jednostavno, 
razgovaraju na tu temu sa svojim umetničkim 
rukovodiocem, Vesnom Bajić Stojiljković. 

Zašto vezivanje marame? Najpre, ima različi-
tih načina vezivanja marame. Asja je izabrala 

Asja objašnjava kako treba da stoji kika 
ispod marame

Devojke pripremaju kosu za stavljanje marame

Presavijanje marame
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njima najprimereniji i objasnila mnoge detalje, 
kako da se najbolje vide „kvačice“ sa marame 
kada se marama zaveže, kako da marama ne 
spadne kad se igra, gde se stavlja ispletena kika, 
na kom mestu se tačno stavljaju šnalice i kako 
da se izbegnu viškovi sa marame koji smetaju 
prilikom igranja. I, naravno, poseban detalj jesu 
bele šnalice, umesto crnih, pošto je marama – 
bela, i nije estetski kada se vide crne ili braon 
šnalice (ukosnice) na beloj marami. 

U vezi sa šminkom na sceni i šminkanjem, de-
vojke su imale mnogo toga da kažu. Najpre, 
Maja je istakla kako šminka za nastup ne treba 
da bude „kao da devojke idu u disko“, da bude 
sve tamno, na primer, tamno plavo, tamno lju-
bičasto ili crno. Već, tonovi treba da budu sve-
tliji, krem, zlatni, svetlo roze i slično. Asja je 
dodala kako šminka treba da bude što prirodnija 
– da istakne lepotu lica, ali ne premalo, a ne i 
previše. Šminka za scenu treba da bude nešto 
jača u odnosu na normalan, dnevni make-up. 

U vezi sa veštačkim trepavicama, devojke su 
se zgrozile. Rekle su „ništa veštačko!“ Olivera, 

koja pohađa srednju školu za kozmetičkog teh-
ničara, istakla je da je sasvim dovoljno staviti 
samo više maskare i eye-linera. Ponekad vidi 
kako devojke nose slabe veštačke trepavice, pa 
kad otvore oči, njihove trepavice im dođu do 
obrva. Ali, pitaju se devojke, da li je potrebno 

da se vidi baš veliko oko na sceni, za vreme 
igre? Asja kaže da bi to bilo bitno ako bi trebalo 
da se istakne neki poseban izraz u kojem bi oko 
imalo bitniju funkciju, na primer u glumi ili mi-
miki. Ali, toga obično nema u koreografijama 
koje se viđaju na pozornici. Bojana dodaje da 
smisao scenskog nastupa jeste igra, muzika i 
nošnja, i da treba celo lice, pa i oko, da izgleda 
što prirodnije. Oko treba da bude proporcio-
nalno u odnosu na lice, a veštačke trepavice tu 
proporciju narušavaju. Devojka u tom slučaju 
izgleda „grozno“, kažu devojke. 

U vezi sa bojama šminke na usnama, Maja na-
vodi kako ne sme da bude suviše jaka crvena 
boja „kao da si klovn“. Treba da se nađe prime-
rena boja između crvene i roza, čak da ide i pre-
ma narandžastoj, dodaje Asja. Olivera zaklju-
čuje da treba da budu, ipak, blaži tonovi crvene 
boje i da devojke treba crvenu boju da prilago-
de svom tenu. Mateja ističe da nikako ne sme 
da bude crvena boja sa šljokicama, već mat. To 
se postiže tako što se na usne stavi malo pudera 
ili se usne natapkaju sa papirnom maramicom. 

Ono što je posebno značajno za scenski izgled 
kada je reč o šminki, jeste da devojke treba da 
usklade boje šminke i boje nošnje. Nije ista 
šminka kada oblačimo Šumadijsku nošnju ili 
nošnju iz Krajišta, Leskovca ili iz Banata, kaže 
Olivera. Ako je nošnja suviše šarolika i vese-
lih boja, onda šminkom na neki način umirimo 
boje, ali opet tako, da preovladaju prirodni to-
novi. U vezi sa nošnjom iz Krajišta, pošto je 
ona generalno tamna, kao što je i Leskovac, 
onda treba pojačati svetlije tonove. 

Olivera nam je i praktično demonstrirala kako 
bi trebalo da izgleda šminka kada oblačimo 
nošnju iz Krajišta. Prvi deo šminkanja, tzv. pri-
prema, je za sve vrste šminke, ista. Nanosi se 
najpre tečni puder ili BB krema, zatim korektor 
za oči i bebi puder, kao predšminka, da se boje 
ne razmažu i da se ne zgrudvaju. Nakon toga 
nanosi se svetlija boja na celu gornju površinu 
oka, a onda tamnije (braon, siva, ali ne previše 
tamne boje) i to samo na spoljašnji deo gornjeg 
dela oka. U spoljašnjem kutku oka crta se olov-
kom slovo V, ali sve to mora da bude u skla-
du sa oblikom oka. Zatim se nanosi eye-liner, 
tanka crta, samo na gornjem delu oka, a ispod 
oka, samo za definiciju, četkicom se nanosi ne-

Vezivanje marame

Olivera objašnjava delove lica i T zonu

Devojke posmatraju dok Olivera stavlja senku
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koliko tamnija boja isključivo do polovine oka. 
Eye-liner i bojice se ne koriste za donji deo oka 
jer previše zatvore oko, a na pozornici treba da 
izgledamo „otvoreno“, pa se zbog toga često 
stavlja i bela boja. Nakon toga nanosi se maska-
ra, može i malo više nego obično. Kako bi se 
lepše iscrtala pozadina oka, Olivera je uradila 
polukrug četkicom i braon bojom iznad trepa-
vica. Na lice nanosimo natural boje, svetlije, na 
primer, svetlo roze, nikako ne crvenu, jer bi po-
red jarkih crvenih usana to bilo previše. Svetliji 
tonovi stavljaju se na tzv. T zonu, a to je predeo 
na licu u obliku slova T koji pokriva sredinu 
čela, nos, gornji rub usne, bradu i ispod obrva, 
tamo gde je kost. Tamniji tonovi ili bronzer 
stavljaju se na spoljašnju stranu čela, sa desne i 
leve strane, i spoljašnju stranu nosa i lica. 

Usne treba najpre ocrtati linijom, zatim ih našminkati. Pre stavljanja šminke, devojke 
upotrebe bezbojnu zaštitu, labelo.

U vezi sa šminkanjem za nastup, bitno je istaći 
da devojke treba da se usklade u izboru boja, 
ali ne da budu kopija jedna druge. Svaka treba 
da bude drugačija, na neki način, jer svaka ima 
drugačiju boju kože, prema kojoj se određuju 
nijanse boja, ali one kao celina treba da deluju 
kompaktno, posebno ističe Olivera. 

Scenski izgled – čitava majstorija! Ali i za to je 
potrebna vežba, kao i za igru i pesmu. Najvaž-
nije jeste da se ne pretera, već da se da prednost 
prirodnim tonovima, preko kojih će se na naj-
bolji način istaći lepota devojke. 

Piše: Vesna Bajić Stojiljković

Stavljanje maskare

Četkica za nanošenje boje na lice

Šminkanje usana
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SKD „Sava“ Hrastnik  

u poseti kod malog Viktora
Početkom novembra postavili smo sebi dva cilja. Prvi je bio da organizujemo humanitarni koncert za malog Viktora, a drugi da 
odemo u posetu porodici Sekulić i uručimo prikupljena sredstva. I eto, uspeli smo ispuniti oba cilja.

Kao što sam već pisala, humanitarni koncert 
bio je održan 21. decembra 2014. u 17 časova 
u Delavskom domu u Trbovlju. Odradili smo 
ga uspešno i zajedničkim snagama prikupili 
nešto više od dve hiljade evra. Sav novac smo 
namenili porodici Sekulić za lečenje njihovog 
sinčića Viktora. 

I tako, dođe i zadnji dan 2014. godine. Rano, 
rano jutro, put pod noge i pravac Banja Luka. 
Zima. Sneg. I samo -17°C. Ništa strašno. Sve 
to ne bi bilo tako lako, da nismo imale cilj da 
upoznamo našeg malog drugara Viktora.  

Za vreme lečenja Viktor živi sa svojim najbli-
žima u privatnom stanu pored Kliničkog centra 
Paprikovac u Banja Luci. Tu sam ga sa dru-
garicom Vladanom i posetila. Pre posete smo 
morale preuzeti (kupiti) poklončiće koje mu je 
ostavio Deda Mraz. A taj Deda Mraz smo svi 

mi koji smo pomagali u prikupljanju pomoći na 
ovaj ili onaj način. Hvala vam. 

Leptirići u stomaku. Veselje. Sreća. Sve to dok 
smo se približavale stanu u kojem boravi Vik-
tor. Zvono zvoni, čuju se koraci. A iza vrata 
viri mali anđeo. Preslatko stvorenje. Pomalo 
stidljiv, ne zna ko su te neke tete koje su doš-
le u goste. Iako ne bi smeli, zbog svih virusa 
koji su tih dana kružili okolo, radosno su nas 
primili Viktorova mama Nataša, tetka Jelena i 
Dario. Jako ljubazno društvance. Viktor se naj-
više obradovao poklonima, odmah je počeo da 
se igra. Malo smo se slikali, malo smo pričali, 
malo smo učili, malo smo se mazili. Sve u sve-
mu, uživali smo! 

Viktor nekoliko dana nije primao svakodnev-
ne terapije jer ih je sve primio u jednom leku, 
pa mu je time omogućen odlazak svojoj kući u 

Stanare. Šta je lepše poželeti, nego da provedeš 
praznike u porodičnoj kući, u krugu porodice. 

Viktor trenutno još odlazi na terapije i tim leče-
njem će se videti da li će biti potrebna transpla-
tacija koštane srži. Pošto nema braće i sestara, 
donatori mogu biti roditelji, a ako to ne bude 
moguće uvrstiće ga na listu za transplatacije. 
Sve vezano za transplataciju ide preko beo-
gradske bolnice koja u tom slučaju predlaže gde 
može da se izvrši transplatacija. Mi svi držimo 
palčeve da transplatacija ne bude potrebna i da 
dosadašnjim lečenjem dođe do izlečenja. 

Inače, Viktor je jako veseo i živahan dečak. 
Izuzetno pametan i nasmejan. Ima neodoljiv 
osmeh! Voli da se igra i teško ćete ga zateći na 
jednom mestu. Sve je to normalno za njegov 
uzrast, ali time samo želim da vam kažem da, 
iako je bolestan i mada je pretrpeo već mnogo 
toga, on i dalje ostaje jako HRABAR DEČAK. 
Zato kad vam bude teško, setite se mališana i 
sve će biti bolje. U životu treba samo podići 
glavu gore i boriti se. 

Porodica Sekulić nam je iskreno od srca zahval-
na za iskazanu pomoć. Zato vam se i u svoje 
ime još jednom zahvaljujem za vašu pomoć. 
Zajedno smo jači! A to i dokazujemo. 

Došlo je i vreme našeg odlaska, nažalost. Divno 
druženje. Divan dečak. Divna zimska atmosfe-
ra. Čarobno vreme, vreme praznika. Nova godi-
na! Porodici Sekulić smo poželeli samo jedno, 
da nam mali anđeo što pre ozdravi. I verujem 
da hoće!

Pripremila: Nikolina Čamber
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Академско културно-уметничко друштво 
„Коло” из Копра, основано у новембру 2007. 
године, активно се залаже за очување срп-
ског традиционалног наслеђа, музике, игре, 
обичаја, језика и културе, као једино такво 
друштво на подручју словеначког приморја. 

Друштво је по први пут у овом делу 
Словеније реализовало наставу српског 
језика, обичаја, традиције и културе октобра 
месеца 2009. године. Тадашње радионице 
су протекле под покровитељством Минис-
тарства за културу Републике Словеније. 
Одзив је био очекиван, a радионице су одр-
жане под стручним вођством професорke 
Наде Чупковић, етномузиколога МА Весне 
Бајић Стојиљковић (оснивача и председ-
нице Друштва) и Данијела Гаврића, члана 
Друштва. Следиле су нове сезоне и наставак 
радионица од школске 2010./2011. а које се 
све до нове школске године 2014./2015. одр-
жавају уз финансијску помоћ Министарства 
за дијаспору Републике Србије (данас: Уп-
рава за сарадњу са дијаспором и Србима у 
региону). 

У сезони 2010./2011. наставили смо са 
радом креативних радионица за српски језик 
под називом ЛЕТИ ПЕСМА ОКО СВЕТА, у 
трајању од четири месеца. Радионице смо 
због интересовања проширили на две групе 
деце, млађу и старију, у којој смо настави-
ли са учењем матерњег језика, а у коју су се 
укључила, на наше задовољство, и нова за-
интересована деца.

Трећу сезону креативно-едукативних ра-
дионица започели смо у пролеће 2011. годи-
не, а обележила их је тема пролећа и пролећ-

Школа српског језика, 
књижевности, традиције 
и културе
у оквиру програма рада АКУД „Коло” у Копру

них празника везаних за Ђурђевдан и Ускрс, 
а под именом ПРОЛЕЋНЕ РАДИОНИЦЕ, 
употпуњене су и заокружене учешћем деце 
полазника на годишњем концерту Друштва, 
где су у рециталу показали стечена знања из 
области језика и књижевности.  

Четврту сезону, у пролеће и јесен 2012. 
године, наставили смо са активним радом 
и наше радионице преименовали у школу 
српског језика под радним називом С КОЛЕ-
НА НА КОЛЕНО. Карактер – креативни и 
едукативни – остао је и даље препознатљи-
ви начин рада, али као већ озбиљно и пре-
познатљиво Друштво у овом делу Слове-
није, трудили смо се, а и даље се трудимо, 
да наше активности проширимо и окупимо 
што већи број деце.  

Највећи мотив су жеље деце и њихово 
задовољство наставним кадром, које је ра-
дионице стручно водило, организовало и 
пробудило у деци љубав и жељу за учењем 
и стицањем нових знања везаних за матицу, 
а то су управо највреднији сегменти српског 
наслеђа – језик, обичаји, историја, укратко, 
српска традиција. С обзиром на то да нас за-
интересованост родитеља и деце мотивише 
за даљи рад и залагање у очувању и прено-
шењу знања из области српског језика, књи-
жевности, традиције и обичаја, и у 2013. го-
дини смо наставили са школом српског јези-
ка чије су теме били окупљене око радног 
назива СВУДА ПОЂИ, КУЋИ ДОЂИ. Нашу 
школицу српског језика одликује контину-
итет у раду и активно учешће на литерарним 
конкурсима објављеним у Р Србији. Тако су 
се наши ученици у току те године чак два 

пута одазвали на конкурсе Дечје библиотеке 
Змај из Београда и освојили награде, при-
знања и захвалнице као и почасна чланства.

Пета сезона, у току школске 2013./2014. 
године, изведена је под радним називом ИС-
ПЕЦИ ПА РЕЦИ. Полазници су била деца 
узраста од 6 до 10 година у групи Пачја 
школа, затим, старија деца узраста од 11 до 
13 година у оквиру радионице Тини школа 
и трећа, најстарија група полазника, у којој 
су у оквиру Академске групе полазници били 
студенти. Полазници Академске групе сте-
чена знања су представљали у оквиру са-
мостално  припремљених презентација које 
су представили другим учесницима и на тај 
начин активно користили знања о функцио-
нисању српског језика, синтаксе и грамати-
ке. Сваки час био је посвећен и утврђивању 
претходно стеченог знања ћирилице путем 
диктата, преписивања текстова из латинице 
у ћирилицу и других креативних задатака. 
Надамо се да ћемо са радом ове изузетне 
групе наставити и у школској 2014./2015. 
години.
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Акценат у раду са најмлађом групом је на 
комуникацији на матерњем језику, упозна-
вању књижевника за децу, учењу и писању 
ћирилице (штампаних и писаних слова) пу-
тем разних едукативних игара, асоцијација, 
квизова знања, дечјих часописа и израде 
плаката. У настави се користе уџбеници и 
приручници Завода за издавање уџбеника 
и наставних средстава, уџбеници које смо 
као донацију добили од Министарства за 
дијаспору као и уџбеници Креативног цен-
тра. Настава се обогаћује додатним мате-
ријалом заснованом на креативним идејама 
наставног кадра, међугенерацијским су-
сретима, вршњачком сарадњом и посетама 
различитих институција у оквиру новинар-
ске секције. Пета сезона је била изузетно 
плодна што се тиче литерарно- ликовних 
конкурса објављених у Р Србији и Репуб-
лици Српској где су деца, полазници наше 
школе, поново освојила награде, признања 
и барем једно од прва три места. Посебно 
смо поносни на нашег малог песника који 
је на литерарном конкурсу 8. фестивал дечје 
поезије Микрофин- Бања Лука својим пес-
мицама од 5500 пристиглих радова освојио 
срца жирија и ушао у финално такмичење 
са којег се поносно вратио освојеном награ-
дом и Златним кључем фестивала.   

Корак напред у раду наше школе је сва-
како веома важна и непроценљива сарадња 
са допунским школама српског језика и 
наставним кадром у региону и дијаспори: 
Словенија, Хрватска и Италија а која је ус-
постављена у марту месецу 2014. године у 
Копру у оквиру АКУД Коло. Резултат ове 
сарадње је издавање приручника за креати-
ван рад на учењу српског језика и за будуће 
заједничке активности.

Садржај школе српског језика односи 
се на иницијативу наставног кадра друштва 
АКУД Коло из Копра о преношењу знања 
српског језика, писма, културе, традиције 
и обичаја и пре свега љубави према соп-
ственом пореклу, путем упознавања Вуко-
ве задужбине, народних умотворина, на-
родне књижевности, обичаја и традиције 
протканих употребом ћириличког писма и 
српског књижевног језика и даље кроз креа-
тивно-едукативан рад прилагођен узрасту и 
предзнању полазника школе. 

У оквиру актуелне школе српског језика 

у нашем Друтшву сваке године додајемо ак-
тивности које се односе на унапређење срп-
ског језика у нашем окружењу. У овој школ-
ској години уводимо учење народних песама 
и игара за децу најмлађег узраста у оквиру 
фолклорне секције под називом „Колце“. 
Осим тога, у сарадњи са удружењем НС 
Култус из Новог Сада организоваћемо ет-
но-камп који подразумева петодневни бора-
вак деце у сеоском домаћинству, а осмиш-
љен је кроз различите едукативне радиони-
це (упознавање домаћинства, старих заната, 
традиционалних песама и игара, обичаја, 
учење српског језика и књижевности).

За вођење школе и учењe српског језика 
и књижевности ангажовани су: Нада Чупко-
вић, дипл. филолог, која свој рад базира ис-
кључиво на афирмацији српског језика у ок-
ружењу; бави се осмишљавањем креативних 
радионица за учење ћирилице у часопису 
Бијела Пчела (из Ријеке), намењеном деци; 
представљањем наше деце из словеначке 
Истре у дотичном часопису; превођењем 
на српски језик и лекторисањем превода на 
српском језику; педагошким радом, будући 
да има седмогодишње педагошко искуство 
у раду са децом у основној школи „Бранко 
Радичевић“ из Новог Сада, МА Весна Бајић 
Стојиљковић, етномузиколог, чији рад се 
односи на учење српског традиционалног 
наслеђа, које обухвата традиционалну му-
зику и игру, и народне обичаје; у друштву 

АКУД „Коло“ је председница и уметнички 
вођа; њено активно залагање на подручју 
очувања традиционалне игре и музике, по-
дучавање и припремање програма за сцен-
ско приказивање игре и музике, допринело 
је препознатљивости Друштва у словенач-
кој, па и широј јавности; тренутно је на 
докторским студијама на одсеку за етному-
зикологију Факултета музичке уметности у 
Београду;Тијана Рачић, студенткиња педа-
гогије, помаже у реализацији школе српског 
језика, осмишљавањем различитих садржаја 
и приступа; у Друштву води најмлађу фол-
клорну групу под називом „Колце“.

Главни циљ ове школе српског језика је 
задовољити потребу деце основношколског 
узраста за учењем српског језика, упознати 
их са српском књижевношћу и традицио-
налним народним обичајима. Циљ је, та-
кође, заинтересовати што већи број деце и 
њихових родитеља, те створити основу за 
правилан развој деце у дијаспори у духу ма-
терњег језика. Тиме ће се створити основе 
за боље повезивање са матицом, при чему 
ћемо покушати да анимирамо децу да током 
летњег распуста похађају једну од летњих 
школа у Србији, посете етнокампове у Ср-
бији, као и анимирање студената, припадни-
ка српских досељеника на словеначкој оба-
ли. Поред свега наведеног, наша жеља је да 
остваримо континуитет у започетом раду – 
организовању креативне наставе на српском 
језику као и повезивање и успостављање 
трајне сарадње са школама српског језика у 
Словенији, Италији и Хрватској. 

Наши циљеви заправо умногоме пре-
вазилазе сам конкретан резултат, јер знања 
о језику, књижевности и традиционалним 
народним обичајима представљају значај-
но упориште самосвести ове групе, као и 
могућности развијања и одржавања њеног 
посебног етничког идентитета. То је од из-
узетног значаја у условима када статус Срба 
у Словенији још није званично потврђен, а 
процеси асимилације узимају маха. 

Пише: Нада Чупковић
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Савиндан
Светосавска прослава
Савиндан
Српско културно просветно друштво Све-
ти Сава из Крања прославило је 27. јануара 
Савиндан, своју крсну славу. Славски обред 
обавио је јереј Бранислав Тодорић уз саслу-
жење Драгише Лазовића а у присутности чла-
нова друштва, представника ССДС и других 
друштава, гостију и донатора. Након обавље-
ног славског обреда приступило се ломљењу 
славског колача у коме је учествовала већина 
присутних. Јереј Бранислав Тодорић је затим 
честитајући члановима друштва славу гово-
рио о лику и дјелу Светог Саве истичући да 
чланови друштва треба да су поносни што 
њихово друштво носи име највећег Србина. 
Док је трајало послуживање славским житом 
Душан Јовановић је прочитао део бесједе на 
Светога Саву 1965. године од Светог Јустина 
Ћелијског. Никола Тодоровић, предсједник 
Савеза српских друштава Словеније чести-
тао је славу и пожелио много успјеха у раду 
друштва и да се и даље настави са очувањем 
традиције и вјере. Наставило се са слављем 
уз богату трпезу а гуслар Пајо Вученовић от-
пјевао је пјесму уз гусле.

Светосавска прослава
Светосавска прослава одржана је 31. јануара 
у дому мјештана Примсково. Ово је уједно 
била и прослава 25 година постојања и рада 
СКПД Свети Сава. Водитељка програма Та-
мара Петровић у свом излагању о друштву 

нагласила је: „ Српско културно просветно 
друштво Свети Сава основано је пре тачно 
25 година, давне 1990. године у Крању, са 
жељом да очува и негује српско народно ст-
варалаштво, обичаје,  језик и српску културу 
на просторима где живе Срби у Републици 
Словенији и тако, сачува свој национални 
идентитет. Заједно са децом, омладином, 
члановима и свим људима добре воље оку-
писмо се да отргнемо од заборава све оно 
што је лепо и драгоцено, што је вековима 
стварано и што нас је очувало као народ. 
Васпитавањем младих и старијих, уливањем 
знања о обичајима, игри, песми, музици, 
вери, писму и језику, као и окупљању и дру-
жењима на разним приредбама, желимо да 
пренесемо све то на наше младе нараштаје 
који би преузели обавезу и чували дело на-
ших предака. Друштво преузима славу и име 
највећег српског светитеља и просветитеља, 
првог Архиепископа српског, Светога Саве, 
што нам је велики понос. У друштву се фор-
мирају секције, између осталих; Фолклорна 
за све узрасте, певачка мушка и женска, му-
зичка, драмска, литерарно издавачка, верско 
васпитна, спортска, шаховска, планинарска, 
излетничка... итд. Поводом 25 годишњице 
друштво добија и посебну Прешернову пла-
кету општине Крањ за културно деловање у 
2014 години и за минули рад.“ 

У програму су учествовале фолклорне гру-
пе: СКПД Свети Сава, дјечија, извођачка и 
ветеранска фолклорна група, као и мушка 
пјевачка група, КПСХД Вук Караџић из Ра-
довљице, СКУД Кочевје, ветеранска група 
АКУД Коло из Копра и КД Брдо из Крања. 
Након културног програма наставило се са 
игранком.

Душан Јовановић

Ломљење славског колача

Ветеранска група СКПД Свети Сава

Мушка пјевачка група СКПД Свети Сава
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Језичке недоумице - I део
29.3. 2012 или 29.3. 2012.
Године, уколико је реч о неким датумима 
или када означавају време дешавања неког 
догађаја, увек се пишу са тачком.
Рођен сам 23. 9. 1980. године. 
Године 1389. десила се Косовска битка. 
Пошао сам у основну школу 1993. године.

Стигао је 5 на циљ или Стигао је 5. на циљ
Редни бројеви увек се пишу са тачком. 
Уколико се не пишу са тачком, онда се 
односе на основни број.
Милош је стигао 5. на циљ. 
Милош има 5 јабука. 
Милица наступа 9. по реду. 
Милица има 9 јабука.

Милице дођи или Милице, дођи
Именице у вокативу увек се одвајају 
запетама.
Тако да ће правилни бити изрази:
Милице, дођи. 
Војници, мирно! 
Дођи, Милоше. 
Милице, мислио сам на тебе.

Требаш или требало би
Глагол требати је безличан уколико се 
употребљава у сложеном предикату.
Требало би да учим. 
Треба да радим. 
Требало би да се јавиш родитељима. 
Када се употребљава као прост предикат 
онда може бити личан.
Трабам твоју помоћ. Требаш ми. 
Требам те. 
Дакле, оба примера ће бити тачна али у 
различитим граматичким ситуацијама.

Ни један или ниједан
Израз ниједан у значењу нула или нико 
увек се пише заједно, и може се третирати 
као број.
Ниједан дан нисам одсуствовао са 
предавања. 
Ниједан човек на овом свету није 
неустрашив. 
Али, када желимо да кажемо и нагласимо 
да нико од двојице или нико од две особе 
није био присутан или није нешто урадио, 
постигао, писаће се увек одвојено и увек у 
пару са другим чланом из израза: ни један 
ни други. 
Такође ће се растављено писати са 
предлозима: ни са једним, ни са другим.
Ни један ни други није дошао на испит. 
Ни са једним од њих двојице нисам у 
контакту.

На журци или на журки
Датив једнине именице журка гласи журки, 
тако да ће правилно бити да се каже и 
напише:
Био сам на журки синоћ. 

Прошлог викенда код Милице на журки, 
поводом њеног 18. рођендана, сви смо се 
лепо провели.

Самном или са мном
Правилан је израз са одвојеним писањем јер 
је са предлог, а мном облик инструментала 
заменице мој.  
Тако да се правилно пише:
Да ли хоћеш да идеш са мном на 
летовање? 
Са мном је ишла моја најбоља другарица. 

Наздравље или на здравље
Правилан је облик на здравље. Иста је 
ситуација и са примерима: са срећом, на 
срећу, у сусрет, у стопу, у потпуности...
Прати ме у стопу. 
Живели и на здравље! 
Идемо у сусрет летњем распусту. 

Оделење или одељење
Правилно је рећи и написати одељење, а не 
оделење.
На одељењу реуматологије ради моја мама.

Сконцентрисати се или концентрисати се
Правилно је рећи концентрисати се са 
значењем усредсредити се на нешто, сабрати 
мисли.
Морам да се концентришем на часу да бих 
добио добру оцену.

Јел или је ли/је л
Облик јел је неприхватљив у примеру 
Јел имамо домаћи задатак за сутра? 
Искључиво је тачан пример је ли или 
скраћена варијанта са апострофом, када 
желимо скратити речцу ли. Речца ли ће се 
увек одвајати од осталих речи уз које стоји: 
да ли, ако ли, је ли, не би ли...

Мр. и др. или мр и др
Скраћенице од титула магистар и доктор 
пишу се искључиво без тачке, дакле мр/
др. Поступак скраћивања назива ових 
титула назива се контракција, када се као 
скраћеница узимају прво и последње слово 
из речи: магистар, доктор. Након слова р 
не иде више ниједно слово због чега би се 
иначе стављала тачка.

Најачи или најјачи
Правилан је искључиво пример са два 
сугласника ј, дакле најјачи. Компарација 
придева јак гласи: јак-јачи-најјачи. Овакав 
случај је одступање од губљења сугласника, 
па никако није правилно написати најачи, 
јер би се у том случају изгубило значење 
овог придева.

Извинути се или извинити се
Пример Извинуо се због своје 
грешке неправилан је јер реч извинуо се 

потиче од глагола извинути се, винути се 
који имају значење савити се или покренути 
се нагоре. Правилан ће бити искључиво 
израз сачињен од глагола извинити се који је 
синоним са речју опростити. Тако ће једино 
бити прихватљив облик у реченицама:
Извинио се због своје грешке. 
Извинила се због свог лошег поступка.

Мала кућица или кућица/мала кућа
Пример мала кућица је пример за плеоназам. 
Придев мали сам по себи означава нешто што 
је мало, умањено, ситно, као што и именица 
кућица представља пример за деминутив, 
односно за речи које означавају умањене 
предмете или појаве. Тако да ће бити сувишно 
да уз именицу кућица употребљавамо и 
придев мала. Пример који би био адекватан 
јесте мала кућа или кућица. У разним 
литерарним делима постоји слобода у 
изражавању песника и писаца, па ће се 
примери са плеоназмом толерисати. 

Разочарење или разочарање
Оба примера-разочарање/разочарење су 
прихватљива, с тим да је ипак правилније 
рећи разочарање. Глаголски придев трпни 
од глагола разочарати биће разочаран, па 
ће у складу с тим примером, именица бити 
саграђена додавањем наставка -је на реч 
разочаран, па ћемо добити разочарање.

Ђорђета/Павлета или Ђорђа/Павла
Видела сам Ђорђа и Павла на факултету 
прошле недеље,  а не Видела сам Ђорђета 
и Павлета прошле недеље на факултету.
Имена Ђорђе и Павле у деклинцији ће 
гласити искључиво: Ђорђа, Ђорђу; Павла, 
Павлу; Ђорђев, Павлов, а никако се неће 
користити нетачни примери Ђорђета, 
Павлета, Ђорђетов, Павлетов... 

На жалост или нажалост
У примеру Нажалост, нисам стигла да 
прочитам целу књигу. правилно је написати 
заједно израз са предлогом и именицом. 
У случају кад овај израз иде уз генитив, 
писаће се одвојено, али ће тада имати 
потпуно другачији контекст и значење.  
На жалост многих посетилаца славна 
глумица није дошла на премијеру филма.

Чак штавише или чак/штавише
Израз чак штавише је чест у свакодневној 
комуникацији, али је неправилно употребљен 
јер је тај израз пример за плеоназам. Реч чак 
и реч штавише су синоними и имају исто 
или слично значење и значе поред свега. 
Тако да ће правилно бити рећи или чак или 
штавише, а никако обе речи истовремено.
Штавише, мислим да је он ипак у праву.
Чак, мислим да је он ипак у праву. 

(Наставак у идућем броју)
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Monografija o Desanki Desi Đorđević (1927-
2011), našem istaknutom umetniku, predstavlja 
prvo stručno izdanje o scenskoj narodnoj igri u 
Srbiji. Autorke monografije su MA Maja Krasin 
i MA Vesna Bajić Stojiljković, doktorandkinje 
na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta mu-
zičke umetnosti u Beogradu, izdavač je Agen-
cija Koreos iz Beograda. Praćenjem Desinog 
života i rada, kao i osobenog koreografskog 
stvaralaštva, prikazano je vreme i sredina u ko-
joj je ova umetnica živela i radila, kao i razvoj 
i dometi kulturno-umetničkih društava u Srbiji 
i nacionalnog ansambla „Kolo“, u periodu od 
kraja četrdesetih godina prošlog veka do danas. 

Monografija je koncipirana u tri dela. U prvom 
poglavlju pod nazivom Jedan život – jedna 
igra, Maja Krasin opisuje Desin život, detinj-
stvo, prvi kontakt sa narodnom igrom, njen 
period aktivnog igranja u ansamblu „Kolo“, pe-
dagoški i terenski rad. Poglavlje obiluje mno-
gim interesantnim podacima iz njenog života i 
aktivnog 65-godišnjeg radnog veka. Desa nije 
bila samo profesionalni igrač, pedagog i kore-
ograf. Ona je bila istinski vođa u formiranju i 
razvoju jednog pravca u scenskom prikazivanju 
narodne igre u Srbiji. Njene reči bile su: „Deco, 
čuvajte našu narodnu igru, koliko god možete, 
u onom obliku kako ju je naš narod stvarao. On 
je bio veći umetnik od nas. Mi smo prenosio-
ci našeg kulturnog nasleđa i zadatak nam je da 
ga sačuvamo u što izvornijem obliku.“ Uvek 
spremna za razgovor, za pesmu i igru, vesela i 
druželjubiva, po tome je mnogi pamte.  

U drugom poglavlju, pod nazivom Koreo-
grafsko stvaralaštvo Desanke Dese Đorđević, 
Vesna Bajić Stojiljković predstavlja Desu kao 
koreografa narodne igre, kroz analizu i objaš-
njenje tri njene značajne koreografije, koje su 
obeležile njen razvojni put. Iako je koreogra-
fisanjem počela da se bavi relativno kasno, u 
svojoj 45. godini, Desa je do tad prikupljala 
mnoga znanja iz literature, čitajući knjige etno-
koreologa sestara Danice i Ljubice Janković i 
mnogih stručnih radova sa tadašnjih kongresa, 
kao i sarađujući sa koreografima iz drugih Re-
publika tadašnje Jugoslavije. Postupak struk-
turalno-formalne analize koreografskog dela, 
primenjen u ovom poglavlju, koji je osmišljen 
od strane autorke ovog teksta i čini deo njenog 
doktorskog rada, originalan je doprinos razvoju 
etnokoreologije u Srbiji i širi njene okvire i na 
područje koreografije, te omogućava dalje nau-
čno razmatranje i vrednovanje koreografskih 
dela, kao i njihovu zaštitu u oblasti nematerijal-
nog kulturnog nasleđa. 

Monografija o Desanki 
Desi Đorđević  

Prikaz knjige

U knjizi je, pored ostalog, vođeno računa o 
korišćenju adekvatne terminologije u vezi sa 
scenskom narodnom igrom, upravo iz razloga 
jer se u savremenom koreografskom stvarala-
štvu nailazi na različito imenovanje i tumačenje 
određenih izraza. Poput udžbenika, ova knjiga 
biće od višestruke koristi svima koji se bave na-
rodnom igrom.

U trećem delu monografije zabeležena je doku-
mentacija o Desanki Đorđević kroz popis većeg 

broja njenih koreografija, održanih seminara u 
svetu i u Srbiji, te važnijih datuma u njenom 
životu. Ovaj deo obuhvata i arhivu fotografija i 
značajnih nagrada.

Obuhvatan rezime na engleskom jeziku omo-
gućava i stranim čitaocima da upoznaju delo i 
značaj ove umetnice. Obiman istraživački rad 
koji su autorke obavile u periodu od dve go-
dine, za potrebu izrade ove knjige, prikazuje i 
opsežan popis sagovornika iz Srbije i inostran-

Prva strana monografije o Desanki Desi Đorđević
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stva. Recenzenti na knjizi bili su dr Selena Ra-
kočević, docent na Katedri za etnomuzikologiju 
FMU u Beogradu i dr Dragoslav Džadžević, et-
nolog i etnokoreolog, umetnički rukovodilac i 
koreograf KUD-a „Frula“ iz Beograda. Knjigu 
od 242 strane zaokružuju profesionalne biogra-
fije autorki.   

Od izdavanja ove monografije, oktobra 2014. 
do danas, knjiga je promovisana na nekoliko 
događaja: na značajnijim smotrama folklora (u 
Banja Luci, Švajcarskoj i Nemačkoj), na semi-
narima za narodnu igru (Niš, Krupanj, Ruma, 
Vrdnik), dok je prva promocija obeležena u 
KUD-u „Gradimir“ u Beogradu, 2.11.2014, u 
kom je Desanka Đorđević provela najveći deo 
svog radnog veka, umetničkim rukovođenjem 
i postavljanjem značajnih koreografskih dela, 
među kojima su Igre iz Šumadije i Igre iz oko-
line Leskovca. 

U Sloveniji, Desa je imala dvojicu kolega, sa-
radnika i dobrih prijatelja, doajena u slovenač-
koj narodnoj igri; to su Mirko Ramovš i Bruno 
Ravnikar, sa kim je realizovala svoju knjigu 
Narodne igre iz Šumadije i Pomoravlja (1988), 

na kojoj joj je Bruno bio labanotator (zapisivač 
igara posebnim sistemom, tzv. labanotacijom). 
Desin pedagoški i koreografski rad značajan je 
i u radu jednog našeg društva, odnosno, folklor-
nog ansambla. U periodu od 2003. do 2005. go-
dine Desa je postavila tri koreografije u društvu 
SKPD Sveti Sava iz Kranja. Sarađujući sa De-
sankom Đorđević, kao korepetitor na harmo-
nici i muzički saradnik u nastajanju dve njene 
koreografije u pomenutom Društvu, na poziv 
tadašnjeg umetničkog rukovodioca Jovana Mi-
jalkovića, imala sam prilike da se upoznam sa 
njenim načinom rada u procesu izgradnje kore-
ografskog dela, ali i samim praktičnim radom 
u postavljanju koreografije. Ni sama nisam 
slutila koliko će mi kontakt sa Desom značiti 
u mom daljem profesionalnom radu, dajući mi 
potrebno samopouzdanje da, kao mlad etnomu-
zikolog, nastavim da se bavim tradicionalnom 
igrom, a kasnije i koreografijom narodne igre – 
praktično i teoretski. Zahvaljujući našim plod-
nim diskusijama, stekla sam mnoga saznanja 
koja sam kasnije mogla da primenim u sopstve-
nom radu sa folklornim grupama u društvu 
AKUD „Kolo“ u Kopru, u Sloveniji, u kom 
sam od 2007. godine umetnički rukovodilac i 
predsednica društva. Zbog svega toga, prema 
Desi osećam veliku zahvalnost.     

Monografija o Desanki Đorđević prvo je izdan-
je iz edicije Srpski koreografi narodne igre. U 
okviru ove edicije autorke Maja Krasin i Vesna 
Bajić Stojiljković, planiraju još četiri izdanja 
koja će biti posvećena našim značajnim ličnosti-
ma i njihovom radu u oblasti srpske koreografi-
je narodne igre; to su: Olga Skovran, Dobrivoje 
Putnik, Branko Marković i Dragomir Vuković 
– Kljaca. S obzirom na to da danas u Srbiji ne 
postoji nijedno stručno izdanje posvećeno ko-
reografiji narodne igre, ni o koreografima na-
rodnih igara i njihovom radu, monografija o 
Desanki Đorđević, kao i ostala izdanja koja su 
planirana, uveliko će nadoknaditi ovaj nedosta-
tak, otvarajući tako put za temeljno istraživanje 
i razvoj scenske narodne igre i muzike u Srbiji 
i među srpskom dijasporom, predstavljajući na 
taj način široj javnosti domete naše, po mnogo 
čemu specifične i prepoznatljive, koreografije 
narodne igre.

Piše: Vesna Bajić Stojiljković 

Reči Desanke Dese Đorđević

Na svečanoj promociji knjige u KUD-u Gradimir, u Beogradu, 2.11.2014. Na slici su autorke 
monografije, Maja Krasin (levo) i Vesna Bajić Stojiljković (desno)
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Ljudsko biće koje se do maločas radovalo 
i plivalo, umiralo je tako-reći ispred naših 
nogu. Mi smo zbunjeno gledali gomilu lju-
di kako se okuplja oko nesrećne žene... ili 
možda srećne... jer neće morati više da se 
bukira, da plaća, da rezerviše, da se dogo-
vara i da ima problema sa toplom vodom u 
apartmanu ili mravima u šatoru. Tamo gde 
ide ili gde se bar nama učinilo da ide, tamo 
će moći da leti i da se u mislima prebacuje 
sa mesta na mesto i to bez neke turističke 
agencije ili posrednika. Neće joj trebati ni 
vize, ni osiguranje a ni pare. 

O tome sam razmišljao dan kasnije, pošto 
u tom trenutku nisam bio u stanju mnogo 
da mislim osim toga – da nas tuđa smrt ne 
pogađa onako kao što pogađa ljude koji su 
je poznavali. Zašto me to nije pogađalo, i 
u stvari zašto me to uopšte pogađa ako, 
kako dosta ljudi kaže i veruje, duše idu na 
neko bolje mesto? Na mesto gde svi go-
vore jednim jezikom i gde se svi razumeju 

Branko Baćović

SMRT NA
PLAŽI
Dogodilo se iznenada... i rekli bi neočekivano. Obično na plaži ljudi 
ne očekuju smrt... nego sladoled, kupanje, sunce, bikinije, duge noge, 
smeh i tome slično. Tako, da kada te smrt poseti na ovako ležernom i 
opuštajućem mestu, ostaneš nekako prazan i šokiran kao kada političar za 
koga si glasao da bi ti doneo mir u kuću pošalje nekoga u rat da puškom   
i mačem brani tvoju slobodu da možeš mirno da pijuckaš pićence dok 
neko umire. Osim toga te šokira i činjenica da te smrt na plaži nije i više 
potresla.

i uopšte gde je sve super i krasno i gde su 
manje-više svi jednaki.

Gledao sam kako se trza na leđima dok joj 
pena izlazi na usta. Iza se talasalo plavo 
more a oko nje su bili ljudi koji su valjda 
znali šta rade. Možda oni isti sa kojima se 
malopre svađala i smejala. Masirali su joj 
grudni koš i probali da ožive odnosno da 
vrate duh u tu posudu, u tu ljušturu od tela 
kome od milošta dajemo čak i lično ime. 
Zašto je uopšte i dolazila na ovu plažu 
kada ima i lepših mesta i toplijih mora? I 
da li je tačno da duša izlazi na nos, kao što 
naš narod kaže?

Polako smo odlazili dok se čula sirena hitne po-
moći, pošto ionako ništa nismo mogli da uradi-
mo. Bilo nas je malo sramota jer smo shvatili da 
nismo baš od neke pomoći. Doduše, umreti na 
plaži, možda i nije tako loša smrt. Svi, ili bar veći-
na, volimo sunce, pesak, palme... mnogo više 
nego bolnice, saobraćajne nesreće, ratove...

Otišli smo do restorana gde su za nas po-
bili nekoliko životinja i opušteno jeli kao da 
se ništa nije dogodilo. Bili smo mirni poput 
jedne druge žene koja je, potpuno nesves-
na blizine smrti, češljala svoju ćerku pet ko-
raka dalje. Osim toga niko na plaži nije za-
tvorio oči svojoj deci da ne bi videli roptaje 
za život iako se lično meni ovo činilo dosta 
„strašnije“ nego gole ženske grudi ili penis 
koji se klati između muškarčevih nogu. Iako 
je, ruku na srce, i jedno i drugo deo živo-
ta. Međutim, ipak je seks na televiziji, deci 
„zabranjen“ do petnaeste godine, negde i 
cenzurisan... ali ubijanje, pucanje, pljačke, 
tuče, silovanja, vađenje očiju... i kojekakvo 
još maltretiranje i uništavanje – nisu. 

Znači – ljudsko telo je fuj, fuj, a ovo, malo-
pre nabrojano, nije. Čak ni božji ljudi, znači 
popovi, časne sestre, monasi i monahinje 
ga se stide, ne vole da ga gledaju ali zato 
neki vole da osvešćuju ratnike i tenkove. 
Ne razumem, a ovamo se „ubiše“ da doka-
žu kako je čovek napravljen po liku Boga... 
što će reći da je i telo napravljeno po slici 
božjoj, zar ne? Iz čega opet sledi da izgle-
da oni ne vole da gledaju Boga ili ono što je 
on stvorio. Kao kada bi te bilo sram i kada 
bi bilo nečasno da gledaš oblake, more, 
pčele, šume i planine. 

Dok smo, moje društvo i ja, u potpuno pri-
jateljskoj atmosferi jeli ukusno pripremljene 
morske specijalitete neko je došao i rekao 
da je žena umrla. 

– Ali... kada smo mi napustili plažu je dava-
la znakove života – odgovorili smo kao da 
smo se branili. 

Kao da smo se postideli od silne opušte-
nosti i bezbrižnosti kojoj smo se prepustili 
tako brzo. Završili smo naše jelo i malo se 
zamislili. Za njenu se porodicu odmor pre-
tvorio u zamor, iako je ostalo više mesta 
u šatoru i više mesta u autu. Odmor koga 
nikada neće zaboraviti. Bože, kako je sve 
relativno i kako nikada nismo sigurani kada 
ćemo morati otići „Tebi“ na ispoved. 

Da li je umrla zadovoljna, da li je svima koje 
voli to i rekla, kada je poslednji put izljubila 
svoje najmilije, da li se svađala toga dana 
i lagala svojoj najboljoj prijateljici ili se zal-
jubila u čoveka iz susednog šatora ili apar-
tmana iako je došla sa mužem i decom?... 
Stotine pitanja koja će ostati neodgovorena 
kao i stotine drugih koja će tek doći. Mož-
da ni na jedno nećemo imati odgovor. Nije 
ni važno, jedino je važno da umremo od 
sreće, odnosno da umremo zadovoljni sa-
mim sobom i svojim životom.

-------------------------

Foto: Branko Baćović 
(Više na Blogu: 
www.thetransformationblog.wordpress.com)



Април 2015 | Литерарна страна | 43

СРЕЋА
Питате ме шта је срећа:
то је пријатељство и породица повећа.
Да имаш с ким да се играш
и да се свађаш, ако баш мораш,
да имаш с ким да славиш славу
и Божићну трпезу да немаш малу.
Да се надвикујеш у кући пуној
и причаш деци о прошлости бурној,
а деца да слушају и да се смеше,
каква то трагедија некад беше,
 да некад није било пуно ђака,
ко што је нама причала наша бака.

МАМА
Ујутру се пробудим, торта на столу.
Није ми рођендан, није ни слава,
није ни Божић, а ни Свети Сава.
Питам се, шта је, о чему се ради?
А стомак почео да цвили од глади,
сетим се брзо и позовем маму,
поздравим је ко највећу даму.
„Срећан ти рођендан, мајко моја!“
Низ лице јој склизну суза која.
„Хвала ти, сине, срећо моја,
најлепша на свету честитка је твоја.“

ЂАЧКА ЉУБАВ
Рекао сам мами да имам цуру,
а она загалами и направи буру.
„Каква цура, какви бакрачи,
од твоје љубави мени се смрачи.
Држи се школе и школских клупа,
јер тебе ће љубав да направи глупа.
И мани се песме, разних састанака,
то је само сањарење, то је љубав ђачка.“
Не зна мама какве су то муке,
због љубави ове тресу ми се руке.

ТАЈНА ЦАРА ТРОЈАНА
Када неко цара Тројана брије,
не смије ни случајно да му се смије.
Исто тако када га шиша, 
мора да буде тиши од миша.
Тајна мора строго да се чува,
не смије около да се мува,
да истина не би на видјело изашла,
јер би га зла судбина снашла.

Зоран Орешчанин, 10,5 година

БАКИНЕ НАОЧАРЕ
Немало пута наша је бака 
губила наочаре као сврака.
Наша је бака јако лепа,
Ал‘ без наочара, кô слепа.
Без њих не може никако,
зато их носи свакако.
Да их носи силно љуби,
ал‘ их веома често губи.
Ми унуци их онда тражимо
и посвуда нађемо:
нађемо их у замрзивачу,
испод кревета, на усисивачу.
Понекада у машини за веш,
 у рерни, скоро  потпуно реш.
Драга бако, ми добро знамо
да и даље биће тако. 
Ал‘ свеједно, ми и даље  
волимо те јако.

Стефан Мркајић, 9 година

Зоран Орешчанин и Стефан Мркајић

     Znala je Mileva Perinović da vožnja 
autobusom nije besplatna. Da, dobro je to 
znala, jer, koliko je samo puta putovala iz 
rodnih Podova u Sanski Most. Ali, znala je i za 
poslovicu: Zrno po zrno – pogača. Verovatno 
je znala i onu: Kamen na kamen – palača. 
Nije Mileva imala nikakve palače, ali daleko 
od toga da je bila siromašna da ne bi mogla 
platiti vožnju. Ali, ako se može proći bez vozne 
karte... Zašto da ne? Jer, ako se ne prikuplja 
zrno po zrno, neće se ni najesti pogače, a tek, 
kad će se stići do palače...
     Mileva je vaspitana u poštenoj kući. Ne daj 
bože da bi ukrala tuđu stvar, ne daj dragi bože. 
Ali – i to je Mileva znala – ono što nije naše, 
ne mora značiti da je tuđe. Je li tako? Koliko 
je samo puta otac Petar doneo punu torbu ribe, 
naravno iz reke Kozice. „Eto deco, nećete biti 
gladni. Jedite.“ Nikada Petar nije uplatio lugaru 
drva, a sekao je u Muležu koliko god je bilo 
potrebno. „Loži stara, samo krkaj, nemoj da 
deca zebu.“ Ne, nikada Milevin otac Petar ne 
bi uzeo ništa što je tuđe: ni seno, ni sekiru, ni 
kokoš, ma ni jaje... E sad, riba, drva... Ha, čije 
je to? Pa, državno – znao je to Petar. A šta je i 
ko je država? „Pa svi mi, znači i ja“, mudrovao 
je Petar. „A ako sam i ja država, zašto onda ne 
bih...“
     Naravno da je Mileva mnogo puta morala 
platiti voznu kartu, ali je, ako je ikako bilo 
moguće, pokušala da se izvuče: „Ej majstore“, 
govorila bi kondukteru, „ja jadna zaboravila 
novčanik, pa sad... Drugi ću put...“ „Strina, to 

Mileva u autobusu
je tvoj problem, ja moram raditi svoj posao.“ 
„Eh sad, vidi ti njega; kao da će ko znati. Ej, pa 
ja nemam ni četrdeset kila, šta je to za autobus. 
Evo, teža je ova torba, u ovoga... Nećeš me 
valjda isterati napolje, na ovu kišu... Jadna sam 
ga ja, kako zaboravih...“
     I tako, nemalo puta se kondukter smilovao...
     E, tako je bilo u rodnom kraju. Ali evo, 
Mileva se zatekla – naravno bez kupljene karte 
– u autobusu u Novom Sadu.
     Silom prilika Mileva je, kao i svi njeni, 1995. 
godine izbegla iz rodnog kraja i našla novo 
utočište u Novom Sadu. Nije mogla uprtiti na 
leđa ni Kozicu, ni Mulež, ni ribe ni drva, ali je 
donela sa sobom svoju snalažljivost. U kratkom 
vremenu je saznala mnogo toga, između ostalog 
i to, da je jedan mladić iz Podova zaposlen kao 
kontrolor u Gradskom prevozu. E, kad je već 
tako, zašto bi ona, Mileva Perinović, koju zna 
bar pola Sanskog Mosta, i za koju i njena braća 
kažu da ima zajedno sa krevetom četrdeset kila, 
zašto bi, dakle, ona kupovala autobusku kartu, 
kad eto, jedan Podovljanin je kontrolor.
     „Kontrola voznih karata! Molim, pokažite 
karte!“, bio je glasan mladić u uniformi.
     Stigao je i do naše junakinje Mileve. 
     „Vašu kartu, gospođo.“
     „Šta kažeš, sinko?“
     „Molim, kartu za pregled.“
     „A to. E, nemam ti ja, sine, kartu. Ja sam 
izbeglica, nemam od čega...“
     „E pa, gospođo, moraćete napustiti autobus.“

     „Kako to, nećeš me valjda, dete, napolje?“
     „Takvi su propisi. Žao mi je, moraćete...“
     I onda se Mileva doseti...
     „Neću ja, sine daleko, samo nekoliko stanica. 
Je li, reci mi, poznaješ li Obrada Topalovića? I 
on radi kod vas, kontrolor je... E, on mi je brat.“
     „Brat?!“
     „Da, brat.“
     „A odakle si ti, strina, rodom?“, sa osmehom 
na licu upita je kontrolor.
     „Od Sanskog Mosta, iz sela Podovi. Ma, 
ne znaš ti gde je to. Već sam ti rekla: ja sam 
izbeglica, od devedeset pete...“
     „A tako. Je li strina, poznaješ li ti toga... kako 
reče da se zove... toga Obrada Topalovića?“
     „Ju, šta ovaj priča! Čujete li ga, ljudi! Sram 
te bilo, derane jedan! Da li poznajem svoga 
brata! Sram te bilo, kako možeš...?“
     „Dobro strina, dobro, samo pitam. Što si 
odmah planula. Dobro, neka ti bude. Sedi tu. 
Znaš li, gde trebaš izaći?“
     „To nije tvoja briga. Čuj, poznajem li svoga 
brata, c, ccc!“
     „Strina, čuvaj se kad prelaziš ulicu, znaš, ovo 
nije Sanski Most. Zbogom, moram ja raditi. Da 
ti pozdravim brata?“
     „Pozdravi, nego šta. Reci samo... Ništa, zna 
on...“
     Mladi kontrolor, sa osmehom na licu, ode 
napred kroz autobus, vrteći glavom.
     Mileva je, nekako odvažno, sedela na 
sedištu. Da je bila malo manje uzrujana, da 
je malo bolje pogledala, mogla je pročitati na 
tablici prikačenoj na uniformi mladog čoveka: 
Kontrolor saobraćaja Obrad TOPALOVIĆ.

Marinko Jagodić Maki
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Био сам свуда, видео сам свашта, али још 
нигде нисам чуо да се толико оговара као у 
Београду! То, наравно, доказује да Београђа-
ни нису егоистични, отуђени људи, довољни 
сами себи; они се од јутра до вечери страс-
но занимају за своје ближње, њихове мане, 
грешке и недостатке – они би да их поправе 
или разјасне другима.

Приметио сам, такође, да је оговарање уско 
повезано са ритуалом пијења кафе. Ко је 
икада видео некога да оговара уз „7УП“ или 
шампањац? Као да у кофеину постоји нека 
тајна, неоткривена супстанца која у нама 
изазива жељу за оговарањем.

Кад се са запада иде према истоку, или са 
севера према југу, све се више оговара. То је 
због тога што се на истоку и југу кафа пије 

Оговарање седећи, натенане, док се на западу и северу 
пије с ногу, за пултом, увек у журби, онако, 
успут.

На западу се, уз то, углавном, нико никога 
не тиче; свако је завучен у свој мали свет, 
посао, удобну кућу; свако се труди да се што 
пре врати на свој мали травњак, у свој мали 
живот и свој мали хоби. С друге стране, на 
истоку, свако одлаже што дуже повратак 
кући, где га чекају многи проблеми. Југ је у 
томе отишао најдаље! На југу се седи по цео 
боговетни дан за столовима на тротоарима 
или по трговима; читав град нам је непрес-
тано пред очима – каква прилика за бескрај-
но оговарање оних што пролазе покрај нас!

За разлику од запада, који нагон за огова-
рањем празни пишући књиге, расправе и 
новинске чланке, код нас је то директан 
наставак дуге и славне традиције усменог 
приповедања, које нас је прославило у свету. 
Крајње је време да најзад, постанемо свесни 
тог нашег изузетног дара, тих бриљантних 
анализа ближњих, тих минуциозних усме-
них есе-ја, савршених крокија у ваздуху из-
над џезви са кафом, и да оснујемо Институт 
за оговарање или отворимо катедру на којој 
би се изучавала та дисциплина духа.

Никада ми није било јасно због чега би ого-
варање било само малограђанска особина? 
Зар се не оговарају сви? И грађани и мало-
грађани и сељаци и радници и поштена и 
непоштена интелигенција и уметници и за-
натлије?

Деца оговарају родитеље, а ови њих. Жена 
оговара рођеног мужа, а он жену. Ви слу-
шате са разумевањем и климате главом не 
знајући шта да кажете на све то. Сутрадан 
они се помире, ено их, иду загрљени и не 
јављају вам се јер сте чувар њихових тајни. 
Шта раде? Оговарају вас!

Приметио сам још и то да постоји много на-
чина оговарања. Оговарање с љубављу или 
из радозналости; са завишћу, мржњом или 
из досаде, па чак и нека врста филозофског 
оговарања, да не помињемо заједничку дис-
циплину – оговарање државе.

Београђани, уз то, поседују и посебан тале-
нат за оговарање великих и значајних људи. 
Они обожавају да раставе на делове сваког 
изузетног суграђанина. Наравно, најпре му 
се најљубазније јаве или га чак позову на 
пиће за свој сто (да би га што боље осмотри-
ли изблиза), али чим им нестане из видокру-
га, истог часа почиње најтананија анализа, 
како је дошао до онога што га чини изузет-
ним.

Или је плагијатор, или доушник, лудак, ма-
нијак, тајни пијанац, неко стоји иза њега или 
има дефектно дете, раставио се или намера-
ва да се разведе, дужан је овом или оном... 
Питаћете се, свакако, које је место у Београ-
ду најповољније за оговарање? Мислим да 
је то, лети, свакако башта кафане „Грмеч“ у 
Македонској улици. Тротоар је на том месту, 
наиме, толико узак, а улица фреквентана, 
да пролаз покрај столова представља сјајно 
уско грло, где вас онај кога оговарате, готово 
очеше у пролазу. Због тога је много боље да 
већ ујутру ухватите неки астал. Боље је да 
ви оговарате друге него они вас!

Момо Капор

Ето, завршава се сезона крсних слава. 
Опипавамо стомаке и опуштамо каишеве; 
свако је добио неколико кила више. Али 
крсне славе последњих година донеле 
су и неке новине; славе их и они који их 
никада раније нису славили – ватрогасци 
и полиција, на пример. Видим велико, 
очигледно моћно предузеће у Чачку, 
окреће славски колач са парохом. И парох 
и слављеници су прилично угојени и 
елегантни, а светац им је, да опростите, 
никакав, сав одрпан у ритама стоји у светој 
води Јордана и крштава Исуса Христа. 

За овакву фирму очекивало би се да јој је 
заштитник Свети Ђорђе у сјајном оклопу 
са копљем којим пробада маркетиншку 
аждају. Ту су и председник општине, бивши 
секретар општинског комитета, комитетски 

Крсне славе
кадровник, шеф за безбедност и остали који 
су заборавили шта су били. Однегована 
амнезија.

И уопште, крсне славе више не личе на 
оне некадашње старе и скромне породичне 
свечаности. Постојала је крсна свећа, кувано 
жито и славски колач, а славио се само ручак 
на који су долазили искључиво најближи 
рођаци, кумови и пријатељи; не више од 
десетак.

Ручак је наравно био нешто бољи него 
обично али не никада читаво прасе или 
јагње, већ само део, плећка или бубрежњак. 
Предвече су долазиле старе госпође у 
излизаним астраганским бундама да провере 
јесмо ли у међувремену пропали и одустали 
од православља.

Кљуцале би мале колачиће са кристалних 
тацни. Рум-штанглице, ваниллин-гранцле, 
ишлери, бајадере… и пијуцкале зелене 
ликере из чаша не већих од напрстка. Онда 
би се извињавале што морају да оду јер 
имају још шест слава. Бака би тада падала у 
несвест, очајна што су јој упропастиле онако 
чисте, уштиркане и испеглане салвете.

Данас славе личе на коктел парти са сто до 
сто педесет званица, келнерима, перачима 
судова и гардароберима често и са оркестром. 
А све чешће се слави у ресторану. Ни трага 
од оне дивне присне скромности старинских 
слава; често се заборавља и славско жито, а 
мало ко и зна која је слава у питању.

Момо Капор

Ако путници знају, рецимо, 
колико је каменова у калдрми 
пута и колико је зрна песка под 
калдрмом, и ако знају имена свег 
дрвећа и свих травки што расту 
покрај пута - шта им помаже 
све то знање, ако не знају где је 
пут почео, и где ће се завршити, 
и одакле су пошли и куда иду? 
Владика Николај Велимировић 
(1881-1956)
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„Један који хоће, увек је јачи од двојице који 
морају.“
Војвода Живојин Мишић 
 
„Прва сласт човекова је млеко, а последња 
- мисао.“
Свети владика Николај Велимировић
 
„Домаћин који најми слуге, даје им и 
њиву, и алат, и храну. Како ли тек Отац 
ваш небесни снабдева своје слуге! 
Све бриге ваше као трње су што сеје-
те по путу своме. Оне не изводе кишу, 
но чине сушу још сушнијом. Не до-
дају живота, но гомилају немоћи. 
Бескорисне слуге, обратите бриге у молит-
ве као што се лед обраћа у текућу воду... 
Шта вреди свирали бринути ко ће свирати? 
Све њене бриге неће произвести ниједан 
збук док свирач не стави своја уста у њу.“
Свети владика Николај Велимировић
 
„Незадовољство је као звер, немоћно кад се 
роди, страшно кад ојача.“
Меша Селимовић
 
„Ко купује орахе, не цени по љусци него по 
језгру.“
Свети владика Николај Велимировић
 
„Ђаво нас учи да изврћемо речи да не бисмо, 
када нас питају, себе окривили, већ да бисмо, 
учинивши грех, слагали и оправдали себе.“
Преподобни Јефрем Сирин
 
„Високо цени сваки удисај, јер се он неће 
вратити.“
Свети владика Николај Велимировић 
 
„Добро је да помажемо речима оне који пи-
тају, али је много боље да их помогнемо мо-
литвом и врлином. Јер, онај ко себе помоћу 
њих приноси Богу, помаже и себи и своме 
ближњем.“
Свети Марко Подвижник
 
Злочин је слабост, а не снага. Злочинац је 
слабић, а не јунак. Зато сматрај свога злотво-
ра увек као слабијег од себе, па као што се не 
светиш слабом детету, не свети се ни злотво-
ру. Јер он није злотвор по снази, него по сла-
бости. Тим начином гомилаћеш снагу у себе 
и бићеш као море, које се не излива да по-
топи сваког дерана што у њега баца камен.“
Свети владика Николај Велимировић 
 
„Доброта је даљновида и види најдаље уз-
роке. Злоба је кратковида и види најближе 
узроке.“
Свети владика Николај Велимировић
 
„Да би просјак добио милостињу - треба да 
пружи руку. Да би дете добило храну - тре-

ба да отвори своја усташца. Слично овоме 
потребно је да човек тежи к Богу да би до-
био благодат Божију - треба да има отворе-
ну душу. Молитва је пружена рука за задо-
бијање милости Божје; она је отворена уста 
ради окушања небеског пића.“
Свети Филарет Московски
 
Нема потребе да се бавите трњем. Немојте да 
се замарате изгонећи зло из себе. Христос хоће 
да се не бавимо страстима и ђаволом, против-
ником нашим. Усмерите воду, што ће рећи сву 
снагу своје душе, ка цвећу, па ћете се радовати 
његовој лепоти, мирисима, свежини.“
Старац Порфирије Кавсокаливит
 
„Кад је човек велики? Како човек постаје ве-
лики пред Богом? Служећи другима.“
Св. Јустин Ћелијски
 
„Децо, мудрије је сејати со но грех. Из првог 
семена неће нићи ништа, из другог нићи ће 
језици, који ће вас оптужити.“
Свети владика Николај Велимировић
 
„Истина је слична медицини; горка и лековита.“
Свети владика Николај Велимировић
 
„Воли све око себе и не тражи разлог да би волео. 
Нека твоје пријатељство не буде 
из потребе да се избегне усамље-
ност, већ из унутрашњег богатства. 
Иди пријатељу онда када је твоје срце у са-
моћи толико испуњено љубављу, да више 
ништа не може задржати за себе. Нека те 
твоја преобилна љубав, а не њен недостатак, 
одведе пријатељу.“
Преподобни Антоније Велики
 
„Не прљај онога који се почео прати, него му 
помози да се опере.“
Свети владика Николај Велимировић
 
„Ако навика захтева нечега једанпут, и њен 
захтев не буде извршен, то ћеш је други 
пут наћи слабијом. Ако јој једанпут испу-
ниш вољу, то ћеш други пут опазити, како 
она напада на тебе са много већом снагом.“ 
Свети Исак Сирин

“Дошао сам учитељу јер се осећам тако без-
вредним да немам воље ни за шта. Кажу ми 
да сам ни за шта, да ништа не радим добро, 
да сам неспретан и прилично глупав. Како 
се могу поправити? Шта могу да учиним 
како би ме више ценили?”
Учитељ му је, и не погледавши га, рекао: 
“Баш ми је жао, момче. Не могу ти помоћи 
будући да прво морам решити свој про-
блем. Можда после…” Мало је застао и 
додао: “Кад би ти мени помогао, брже бих 
то решио и можда бих ти онда могао по-
моћи.””В… врло радо, учитељу”, оклевао је 

младић осећајући да је опет безвредан и да 
су његове потребе запостављене.
“Добро”, наставио је учитељ. Скинуо је пр-
стен који је носио на малом прсту леве руке 
и пружајући га младићу, додао: “Узми коња 
који је вани и одјаши до пијаце. Треба да 
продам овај прстен јер морам вратити дуг. 
Мораш за њега добити најбољу могућу цену 
и не прихватај мање од једног златника. Иди 
и што пре се врати с тим новчићем.”
Младић је узео прстен и отишао. Чим је до-
шао на пијацу, стао је нудити прстен трго-
вцима, који су га посматрали са занимањем 
док им младић није рекао колико тражи 
за њега. .
Кад је младић споменуо златник, неки су 
се смејали, други су окретали главу и само 
је један старац био довољно љубазан да му 
објасни да је златник вреднији да би га до-
био у замену за прстен. Неко је хтео помоћи 
те му понудио сребрњак и бакрену посудицу, 
али младић је добио упуство да не прихвата 
ништа мање од златника па је одбио понуду.
Након што је понудио прстен свима које је 
срео на пијаци, а било их је више од стотину, 
залостан због неуспеха попео се на коња и 
вратио се.
Како је само младић желио златник, да га 
може дати учитељу и решити га бриге како 
би напокон добио његов савет и помоћ!
Ушао је у собу.
“Учитељу”, рекао је, “жао ми је. Не могу 
добити то што тражиш. Можда сам могао 
добити два или три сребрњака, али сумњам 
да ћу икога моћи заварати у вези с правом 
вредношћу прстена.”
“То што си рекао веома је важно, млади 
пријатељу”, одговорио је учитељ. “Најпре 
морамо сазнати праву вредност прстена. По-
новно узјаши коња и иди златару. Ко то може 
знати боље од њега? Реци му да желиш про-
дати прстен и питај га колико ти може дати 
за њега. Али ма колико ти нудио, немој му га 
продати. Врати се овамо с прстеном.”
Младић је опет узјахао коња.
Златар је прегледао прстен уз светло свеце, 
погледао га кроз повећало, измерио и рекао 
младићу:
“Реци учитељу, момче, да му ако га жели од-
мах продати, за прстен не могу дати више од 
педесет осам златника.”
“Педесет осам златника?” узвикнуо је младић.
“Да”, одговорио је златар. “Знам да бисмо 
временом за њега могли добити шездесетак 
златника, али ако га хитно продаје…”
Младић је узбуђено одјурио учитељевој 
кући и рекао му шта се догодило.
“Седи”, рекао му је учитељ након што га 
је саслушао. “Ти си попут овога прстена: 
прави бисер, вредан и јединствен. И таквог 
може те проценити само прави стручњак. 
Зашто идеш кроз живот желећи да неко не-
битан открије твоју праву вредност?”
И рекавши то, поновно стави прстен на мали 
прст леве руке.
НЕПОЗНАТ АУТОР, АЛИ ЈЕ ПРИЧА ИЗ-
ВАНРЕДНА …

 

Духовне поруке
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Ko je to? Nikola
Jednoga seljanina vrlo počne progoniti brat, kojemu je ime bilo Nikola, i 
ne samo što ga je svaki dan progonio bio i glađu morio, nego i svu oče-
vinu proćordisao, dok ga najposlije nagna nevolja da odbjegne od brata 
go i bos, t.j. bez nigđe ništa, i od toga časa nijednoga čovjeka na ovome 
svijetu, kojemu je bilo ime Nikola, nije mogao na oči viđeti ni ime čuti. 
Jednu večer kucne mu neko na vrata, i on pošlje domaćicu, svoju ženu, 
da vidi ko je, a ona kad vidi, javi, da je siromah i da milostinju traži. On 
kad čuje, reče joj: „Pušti ga unutra.“ Tek što siromah šćaše da po običaju 
pristupi da mu ruku cjeliva, zapita ga seljanin: „Kako ti je ime?“ „Nikola“ 
odgovori mu siromah. „Nadvor, nadvor, iz kuće.“ dok jadni prosjak ona-
ko uplašen pobježe bez obzira govoreći: „Za što, brate, ako Boga znaš?“ 
„Kako zašto“ odgovori seljanin, „dali ne znaš da mi je s mojega brata 
Nikole i sveti Nikola omrznuo, a kamo li nijesi ti!“

Oklad šta je najbjelje
Dadu se u razgovor dva prijatelja, seljanina, šta je najbjelje na ovom svi-
jetu. Jedan od njih reče: „Mlijeko“, a drugi da nije, nego jedna druga 
stvar, te se tako opklade. Ovi potonji dakle zazovne na večeru onoga što 
govori i oće da je mlijeko najbjelje, pak po večeri spravi ga u svoju po-
stelju da leže, te pošto leže, odnese svijeću iz sobe u kojoj mu je prijatelj 
ležao, i pošto zaspi, prinese mu punan škip umuzenoga mlijeka pri poste-
lji. Notnjo digne se gost za svoje potrebe, te posred mlijeka, a iz mlijeka 
nasred kuće strmoglav, pa poviče onako trapovijesan iza sna domaćina. 
Skoči domaćin znajući, šta se dogodilo, pak prinese svijeću, i reče mu: 
„Žao mi te, ali mi je milo đe sam oklad dobio, jer je dan bjelji od mlijeka.“

Pomoz’ bog, zla ženo
Udarivši nekakvi putnici pored mnogo žena koje su u društvu sedele, je-
dan od njih reče šale radi: „Sad ću ja poznati koja je zla žena među ovim 
ženama“- pa onda, kad im se prikuče, reče: „Pomoz’ bog, zla ženo!“
A jedna između njih, koja je upravo bila zla, odmah odgovori: „A kako 
sam ti zlo učinila, jela te bolest!“

Vadili sir iz bunara
Pripovjeda se kako su se Plavanci vraćali kući noću sa pazara, a bila mje-
sečina, pa se svratili na jedan bunar da se napiju vode. U dnu bunara 
ugledaju pun mjesec. Onaj prvi koji ga je ugledao zaviče:
„Braćo, eno nam sreće. Evo nekome pao u bunar komad sira veliki kao 
naš seoski mlin, a žut ko maslo.“
Ostali poviču da zaćuti jer ih neko može čuti.
Tada oni navale kapama, ćasama i opancima crpeti vodu iz bunara kako 
bi mogli sir izvaditi. U toj njihovoj radnji zađe mjesec za brdo, a njima 
nestane sira iz bunara. Svaki od njih posumlja na drugoga da je sir ukrao, 
te oni jedan drugog počnu po torbicama i njedrima prebirati, ali kako sir 
ne nađu ni kod koga, počnu se od čuda krstiti što bi od onolikog komada 
sira. Najstariji u društvu poče misliti, pa ozbiljno reče ostalima:
„Ama vi govorili ili ne govorili, pravdali se ili ne pravdali, vi mi ne može-
te prodati rog za svijeću; sir nije voda požderala, nego je ili nečiji pas ili 
neko od vas. Ama, niste vi krivi nego ja koji se sa vama družim.“

Zašto do kapi ispija
Žena imala muža pijanicu, koji je pijući vino i rakiju običavao uvijek na-
iskap i do poslednje kapljice istrusiti i ispijati kupice i kupe te još zatim i 
brkove oblizavati, da ne izgine za njega nijedna kašvica. Žena pokušavala 
odučiti svoga muža od zle navike, moleći i zaklinjući, govoreći mu kako 
se sramoti u društvu i pokazuje pravom pijanicom, kako i drugi ljudi piju, 
ali lijepo, polagano, ispijajući kupicu na dva-tri puta, a ne ovako halavo 
kao on.
No sve to bijaše badava, muž osta pri svojoj navadi.
Sad se domisli žena, pa pokuša omraziti svome mužu to istrusivanje ku-
pice na dušak. Kupi na vašaru lijepu kupicu, na koje dnu bijaše naslikan 
lijep anđelak, s rumenim lišcem, modrima očima i zlaćanim krilcima. 
Donese kupicu k objedu na sto, natoči punu vina i pokloni svome mužu. 

Ovaj razgleda kupicu, spazi na dnu anđelka, nasmiješi se, pogladi brk, lati 
kupicu i ispije na dušak, cmrčući i zadnju kapljicu.
„Besramniče, zar se ne stidiš božjeg anđelka piti tako halasto?“
„Ćuti ženo!“ - muž će na to - „bojim se da se anđelak ne utopi u vinu, a to 
bi mi žao bilo; zato tako pijem.“
Domala bude opet sajam, žena kupi drugu kupicu, na koje dnu bijaše na-
slikan đavolić s roščićima, repićem, upravo nakazno strašilo. Pri objedu 
donese žena kupicu na sto, nalije punu vina i pokloni svome mužu. Ovaj 
razgleda kupicu, opet se nasmiješi, pogladi brk i istrusi kupicu na dušak, 
cmrčući poslednju kapljicu.
„Jadan druže!“ - reče mu žena – „zar se ne bojiš ni đavola, nego ispijaš 
opet halavo do kapi?“ 
„Ćuti ženo!“ - na to će muž – „ovom obješenjaku neću ni da kapljica 
preostane; zato tako ispijam; ne dam vragu ni zerića dok mi je brk pod 
nosom a grlo suho.“
„Badava!“ - pomisli žena – „vuk dlaku mijenja, a ćudi nikada.“

Pijesak i sveti Petar
Dođe jedan gradski lovac u selo da lovi. Okolo podna uđe u kuću jednoga 
seljanina poznanika da što ruča; pošto sjede, pogleda okolo sebe i vidi 
vrlo malo zemlje u ono selo, već sve gola litica i silne gomile natrpa-
ne mali i veliki kamenja. Začuđen upita seljanina, koji o ručku rađaše: 
„Boga, radi, pobratime, kako vi ovđe u ovome selu bez zemlje možete 
življeti, i od kuda ove silne gomile i rpe od kamenja?“ „Zlo i naopako.“ 
odgovori seljanin. „Pričaju, gospodaru, naši stari da su čuli od svojijeh 
prađedova, kad je Hristos po zemlji hodao, da je hodio za njim sveti Petar 
i nosio vreću sitnoga pijeska, te gospod đe je htio da bude brdo, uzeo bi 
zrno pijeska i rekao bi: „Da umnožit sja“ te su zato svuda velika i visoka 
brda; a kad je došao u naše selo, provali se svetom Petru vreća i više 
polovinu prospe.“

Za što su prostaci siromasi
Kad su narodi dijelili sreću ovoga svijeta, skupe se svi nasred svijeta i 
počnu dijeliti dobra njegova, pa da bruškete meću, i koga što dopane na 
sreću, neka ga nosi. Rišćani ne znajući, šta bi oni odabrali za se najbolje, 
ne pristanu na bruškete, nego reku da svaki za sebe izabira po svojoj vo-
lji, i da u isto vrijeme vide ko što misli. Reku najprije Latini: „Mi ćemo 
mudrost.“ Inglezi: „A mi ćemo more.“ Turci: „Mi ćemo polje.“ Rusi: „A 
mi ćemo gore i rudu.“ Francuzi: „Mi ćemo aspre i rat.“ „A vi Srbi, šta ćete 
vi?“ „Dok se dogovorimo.“ reku, pak ni danas jošt se ne dogovoriše, te 
tako svaki svoje ponese.

Pop i parohijani
Bude jedne godine silna suša, za to sastanu se seljani pred crkvom po le-
turđiji, i ukore popa kako mu nijesu prijatne molitve k Bogu, a u toliko je 
puta zalud molio za kišu. Pop se našao mudar i reče im: „Znadite, braćo, 
da su mi jučer poručili ozgor s neba da se s vama dogovorim, u koji ćete 
dan da vam pošlje i koliko kiše. Sad mi odgovorite.“ Reče glavar od sela: 
„Eto sjutra u poneđelnik.“ Odgovori pop: „Sjutra ne, za što sam najmio 
mobu, da mi okopavaju frmentin.“ „A ono u utornik“ reče glavar, a drugi 
odgovori: „A zar nijesi vidio da mi je toliko žito prostrto na guvno da se 
suši?“ „A mi hajdemo u srijedu“ reče glavar, a treći odgovori: „Ne u sri-
jedu, mene je krsno ime, pak ako mi se zvanice skvase, ondar kud ću ja?“ 
„A mi elajmo u četvrtak“ reče glavar, a četvrti odgovori: „Kako u četvr-
tak? da li ja ta dan ne ženim sina?“ „Ajdemo dakle u petak“ reče glavar, 
a peti opet skoči: „Ne u petak, ljudi govore da nikaka sreća u petak nije 
probitačna.“ „A vi, braćo, ajdemo u subotu.“ „Bogme ja ne ću“ odgovori 
šesti, „dognaće mi jedan ortak dva vola, ako se pogodismo, pak valja mi 
ih obidovati.“ Tadar reče pop: „A vi, moji ljudi, ove druge neđelje, do-
govorite se, pak mi odgovorite.“ A seljaci se ni druge neđelje ne mogoše 
dogovoriti, pa ni do danas.

Slovo iže, ali sirca niže
Zapisao kaluđer na sircu (đe se reže) iže (i), da bi poznao, ako đak osiječe 
malo od sirca. Kad kaluđer iziđe iz sobe, onda đak uzme sirac, da osiječe 
malo, a kad vidi na sircu iže, onda osiječe poveliku krišku, pa zapiše opet 
onako iže, kao što je i bilo. Kad dođe kaluđer, pogleda sirac i uzme u 
ruke: „Va istinu slovo iže, ali sirca niže.“

Šaljive priče
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Mudre misli
PRIJATELJSTVO 
Ako nađeš prijatelje nove, ne zaboravi stare. 
Drž‘ se nova puta i stara prijatelja. 
Čovjek čovjeka ne može poznati dok sa njim džak soli 
ne izjede. 
Zlo godište roda ište, a nevolja prijatelja. 
Nesta vina, nesta razgovora; nesta blaga, nesta prija-
telja. 
Sačuvaj me, Bože, od prijatelja, a od neprijatelja sam 
ću se čuvati. 
 
DOBRO-ZLO 
Ako neće zlo od tebe, a ti bježi od njega. 
Dao bi mu košulju s leđa (kaže se za predobra čovjeka). 
Dobar konj ili će oronuti ili oćoraviti. 
Dogorelo mu do nokata (kada čovjeka pritisne nevolja 
koja se više ne može trpjeti). 
Dosta je đavo opanaka poderao dok ga je na zlo naveo 
(kaže se za dobrog čovjeka koji je na kraju ipak skre-
nuo na loš put). 
Doći će i njemu crni petak (ko zlo čini, zlo će i dočekati). 
Zavadio bi dva oka u glavi (kaže se za nekog spletka-
roša). 
Još dva dana zla, pa nikad dobra (šala). 
Još malo uzbrdo, pa nikad nizbrdo (šala). 
Kao da ga je svijećom tražio (kada ko što osobito rđa-
vo nađe). 
Ko vraća zlo za dobro, nikad mu zlo iz kuće izaći neće. 
Lako je nevaljalca na zlo navesti. 
Obrao je (zelen) bostan (zlo je prošao). 
Terao zeca pa isterao vuka (kada iz bezazlenog ispad-
ne ozbiljno i opasno). 
Pod janjećom kožom često se vuk krije (podmukao 
čovjek). 
Sila silu rađa: ko meni zlo, ja njemu još gore. 
Skini rđu, metni grđu (kada se menja zlo za gore). 
 
MUDROST-LUDOST 
Ako je neko lud, ne budi mu drug. 
Bez muke nema nauke. 
Gvožđe se kuje dok je vruće. 
Da nije kršten, bi valjalo od njega meso jesti (lud je 
kao marvinče). 
Dva puta mjeri, a jednom sjeci. 
Dok se mudri namudrovaše, ludi se naživovaše. 
Dok šutio, mudar bio; a čim stao govoriti, počeše ga 
ludom zvati (za mnoge koji ćute u društvu misli se da 
su mudri, a kad počnu da govore, onda se otkrije da su 
glupi). 

I lud kući donosi. 
Koga su zmije ujedale, taj se i guštera plaši. 
Koga svrbi, taj se češe. 
Kada hoćeš o Turčinu da govoriš, skini najpre kapu da 
vidiš da nije pod njom. 
Ko je mnogo patio, dosta je zapamtio. 
Ko naglo počne, naglo će i svršiti. 
Ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne nagreja. 
Ko se sa tricama pomiješa, svinje će ga pojesti. 
Lijepa riječ gvozdena vrata otvara. 
Mudroj glavi dosta i jedno oko, a ludoj ne pomažu ni 
dva. 
Najprije skoči, pa kaži hop. 
Ne budi lava dok spava (ne uznemiravaj opasne ljude 
bez krajnje potrebe). 
Ne da se ni opepeliti (kad neko neće ni da čuje za ono 
što mu se govori). 
Ne diraj u osinjak, bićeš izujedan. 
Nema vatre bez dima. 
Ne plače slijep što nije lijep već što ne vidi bijeli svijet. 
Niko ne zna šta nosi dan a šta noć. 
Ničija svijeća nije do zore gorela. 
Novi kasapi pod rep kolju (kaže se za mlade ljude koji 
pošto-poto hoće da rade posao za koji nisu sposobni). 
Pasju grešku ovce plaćaju (pojede ih vuk).  
Po jutru se dan poznaje (ali često i omane).  
S kim te vide, s tim te i pišu. 
S neba pa u rebra (kada se što iznenada bez razloga 
reče iln učini). 
S trbuhom za kruhom: Đe bolje, tu dulje. Svaka šteta 
uči čovjeka pameti. 
Starije je jutro od večera (kad se o nečemu uveče raz-
govara pa se ostavi „da prenoći“ i da se ujutro donese 
odluka). 
Stara koka masna čorba. 
Trči kao ždrebe pred rudu. 
Umiljato jagnje dvije majke sisa. 
Čovek se uči dok je živ (pa umre glup). 
Čovjek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja: u bijesu, 
u bogatstvu i pijanstvu. 
Tuđa ruka svrab ne češe. 
Što jedan lud zamrsi, sto mudrih ne mogu razmrsiti. 
Šteta i ludima oči otvara. 
 
SREĆA - NESREĆA 
Bolje je gram sreće nego sto oka pameti. 
Čovjek se u muci, a konj u blatu poznaje.




