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Овако гласи позив на промотивном видеу за 22. европску смотру 
српског фолклора дијаспоре и Срба у региону која ће се одржати 3. 
и 4. јуна 2017. у Аудиторијуму Порторож. Користим се приликом 
да вас, поштовани читаоци, и на овај начин, позовем на ову највећу 
манифестацију српске дијаспоре. Преко педесет друштава која ће 
учествовати на овој Смотри довољно говоре о каквом догађају се 
ради. Млади фолклораши из осам држава окупиће у Порторожу да 
покажу разноликост српских народних игара и пјесама.

Ово је свакако један од највећих подухвата за организаторе и домаћине, 
а то су ове године Савез српских друштава Словеније и Културно 
умјетничко друштво „Младост“ из Љубљане, које је преузело највећи 
дио терета, а припреме су у завршној фази.

То је само једна од активности Савеза српских друштава Словеније и 
друштава која су чланови Савеза. У првих пет мјесеци ове године било 
је много разно разних догађаја, а о свим тим догађајима доносимо 
информације, тако да и они који нису присуствовали тим догађајима 
могу добити приближну слику како је то изгледало.

Споменуте активности и догађаји највише се односе на фолклорну 
дјелатност, која је и највише заступљена у друштвима. Сви они, 
од најмлађих, односно од дјечјих група до ветеранских, имали су 
прилику на неколико концерата и других наступа да покажу дио свог 
репертоара. Централни догађај у вези са фолклорном дјелатношћу 
био је 17. фестивал фолклорних група ССДС, а уједно је то била и 
припрема за Европску смотру у Порторожу на којој ће наступити и 
седам друштава из Словеније.

Поред фолклорне биле су и друге дјелатности, као што су литерарне и 
драмске, на којима су наши књижевници и чланови драмских секција 
презентовали своја достигнућа.

И у овом броју Мостова, као и у претходним, доносимо и друге чланке, 
о другим догађајима везаним за српску културу, традицију, вјеру, језик 
и остало, тако да ће свако моћи наћи понешто интересантно за себе.

Желимо вам пријатно читање и још једном вас позивамо да дођете у 
Порторож и да присуствујете 22. европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону, јер вјерујем да ћете бити одушевљени 
када видите тај велики број друштава и учесника, када видите сву 
љепоту традиционалне игре и пјесме.

Душан Јовановић

Сви у Порторож
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Poslije 21 godinu i 21 održane Evropske smotre 
po dijaspori i matici na red je došla i Slovenija. 
Uloga domaćina 22. evropske smotre srpskog 
folklora dijaspore i Srba u regionu dodijelje-
na je Savezu srpskih društava Slovenije. Jed-
noglasnom odlukom Izvršnog odbora Saveza 
srpskih društava Slovenije, uloga domaćina 
Smotre povjerena je Kulturno umjetničkom 
društvu „Mladost“ iz Ljubljane.

Odmah nakon određivanja domaćina društvo 
Mladost je počelo da traži idealnu lokaciju za 
tako važan događaj. Između Ljubljane i Porto-
roža društvo „Mladost“ se odlučilo da to bude 
Auditorijum (Avditorij) u Portorožu. Željeli su 
da to bude na moru, a u to vrijeme počinje i 
sezona kupanja. Takođe, privukla ih je idealna 
pozornica (fiksna bina) veličine 25 X 17 meta-
ra kao i veličina i kapacitet gledališta koje ima 
1.900 sjedećih mjesta po sistemu amfiteatra, 
tako da isto vidi onaj u prvom kao i u dvadese-
tom redu. Dvorana „Avditorija“ je poluotvore-
na (pokrivena, a sa strane otvorena) i stotinjak 
metara udaljena od mora.

Poslije objavljivanja mjesta događaja u de-
cembru 2017. u Portorožu je održan sastanak 
Savjeta Evropske smotre. Oduševljeni su bili 

Dobro došli na Evropsku 
smotru – Portorož 2017

ambijentom. Na tom sastanku Savjeta su done-
sene bitne odluke. Promijenjene su propozicije, 
formirana Uprava Savjeta i jako bitna odluka da 
se ide u registraciju Savjeta kao pravne osobe u 
Sloveniji. Savjet je od 14. februara 2017. regis-
trovan kao pravna osoba po Zakonu o društvi-
ma. Dogovoreno je da Savezi srpskih društava 
iz država učesnica plaćaju članarinu Savjetu 
kao pravnoj osobi i iz tog novca bi Savjet do-
djeljivao neke od glavnih nagrada na smotrama. 
Za ovu Smotru u Portorožu je dogovoreno da 
Savjet dodijeli pobjedniku 24 igračke košulje 
(12 muških i 12 ženskih). U vrijeme Smotri 
biće održani sastanci Savjeta na kojima bi se 
usvojili svi izvještaji i predalo predsjedavanje 
sljedećem domaćinu Smotre. 

Takođe, na sastanku Savjeta, su podijeljene 
uloge domaćina za 2018. godinu (Savezu srp-
skih društava Njemačke) i 2019. (Savezu fol-
klornih društava Švajcarske).

Po dospjelim prijavama do današnjeg dana, 
kada se piše ovaj tekst (14.5.2017.) su pristigle 
54 prijave društava iz dijaspore i Srba iz regi-
ona. Najviše društava nam, kao i obično, dola-
zi iz Njemačke (17 društava), za njima slijede 
Austrija, Švajcarska i Slovenija. Biće tu još 

društva iz Italije, Rumunije, Hrvatske, Republi-
ke Srpske i Francuske. Ako se svi odazovu biće 
to najmasovnija Evropska smotra srpskog fol-
klora do sada.

Društvo „Mladost“ je izvršilo sve glavne pri-
preme u želji da svima ova smotra ostane u lije-
poj uspomeni uz mnogo druženja.

Na kraju se zahvaljujem svim mojim članovi-
ma organizacionog odbora (Milka Marin, Bojan 
Antonić, Nenad Bulić, Dejan Vojvodić, Dušan 
Jovanović, Cvijetin Nešković, Zvezdan Đurić 
i Snežana Maksimović) koji su dali svoj veliki 
doprinos u cijeloj organizaciji. Takođe, bez čla-
nova društva koji će svesrdno pomagati za vrije-
me cijele smotre i svima njima se zahvaljujem. 
Zahvaljujem se i Savezu srpskih društava Slo-
venije koje nam je povjerilo organizaciju kao i 
brojnim sponzorima koji su nas podržali i pomo-
gli da ovu manifestaciju izvedemo kako treba.

Dobro nam došli dragi prijatelji.

Tekst pripremio
mr Drago Vojvodić

Portorož
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Austrija
1. KUD „Jedinstvo“ Beč
2. KUD „Knez Lazar“ Gmunden
3. KSZS „Salcburg“ Salcburg
4. KUD „Mladost“ Leobersdorf
5. KUD „Stevan Mokranjac“ Beč
6. KUD „Opanak“ Salcburg
7. KUD „Ostrog“ Linc
8. KUD „Semberija i Majevica“ Presbaum
9. SKUD „Stevan Sinđelić“ Salzburg
     
Švajcarska    
1. SKUD „Branko Radičević“ Lugano
2. SFD „Homolje“ Gosau
3. FMD „Izvor“ Sent Galen
4. KUD „Karađorđe“ Bern
5. FMD „Kolo“ Nojhauzen
6. KUD „Sveti Sava“ Cug
7. KUD „Vuk Stefanović Karadžić“ Roršah
8. SKUD „Vuk Stefanović Karadžić“ Šenenverd
9. KUD „Zavičaj“ Vintertur
     
Njemačka
1. SKSK „Sloga“ Štutgart
2. SD „Dunav“ Hofenhajm
3. SKK „Nova Generacija“ Šerndorf
4. SKD „Karađorđević“ Rojtlingen
5. SKD „Sloga“ Manhajm
6. KUD „Zlatni Opanak“ Berlin
7. KHD „Kolo“ Frankfurt
8. SKC „Vuk Karadžić“ Raštat
9. KUD „Izvor“ Noj Izenburg
10. KUD „Borac“ Zolingen
11. SC „Štutgart“ Štutgart
12. KUD „Jugos“ Minhen

Učesnici 22. evropske smotre srpskog 
folkora dijaspore i Srba u regionu

13. SKD „Sveti Sava“ Gepingen
14. KUD „Kolo“ Esen
15. SKU „Rastko“ Minhen
16. KUD „Šumadija“ Hajlbron
17. SHKD „Morava“ Štutgart
     
Italija
1. KUD „Sloga“ Vićenca
2. KUD „Jelek“ Vićenca
3. SKUD „Pontes-Mostovi“ Trst
4. KUD „Vuk Karadžić“ Trst
     
Rumunija
1. AKUD „Mladost“ Temišvar
2. KUD „Sveti Sava“ Veliki Semikluš
     
Hrvatska
1. ANI „Prosvjeta“ Vukovar
     
Republika Srpska
1. KUD „Una“ Novi Grad
2. SKUD „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor
     
Francuska
1. ANIP „Oro“ Pariz
2. KUD „Sveti Nikola“ Pjerfit
     
Slovenija
1. SKUD „Vidovdan“ Ljubljana
2. KPSHD „Vuk Karadžić“ Radovljica
3. SKD „Sloga“ Nova Gorica
4. KUD „Mladost“ Ljubljana
5. SKD „Maribor“ Maribor
6. SPD „Nikola Tesla“ Postojna
7. KD „Brdo“ Kranj

Partneri 22. ESSF 2017
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У Љубљани је 5. марта 2017. у просторијама 
Савеза српских друштава Словеније  одржа-
на 22. редовна изборна скупштина на којој 
су учествовали делегати тринаест српских 
друштава из Словеније, која су удружена у 
овај Савез. Поред избора новог Извршног, 
Надзорног одбора, Суда части, председника 
и потпредседника главна тема скупштине 
била је и промена статута Савеза са којим су 
делегати омогућили модернији и практич-
нији рад Савеза,

Извештај о раду Савеза између две Скупшти-
не изнео је досадашњи председник Савеза 
Далибор Самац. Представио је активности 
Савеза у прошлом периоду. Усвојен је из-
вештај Надзорног одбора о раду Савеза у 
протеклој години, финансијски извештај, 
план и програм рада Савеза и финансијски 
план за 2017. годину. Досадашњи председ-
ник информисао је присутне делегате о ре-
ализованим активностима Савеза у 2016. 
години, констатујући да су сви предвиђени 
планови испуњени у потпуности.

После многих неразумевања између чла-
нова Извршног одбора Савеза и бившег 
председника, која су месецима онемогућа-
вала нормалне активности Савеза, јуче су 

Скупштина Савеза 
српских друштава 
Словеније
Драго Војводић изабран за новог председника Савеза српских друштава Словеније

делегати изборне скупштине закопали бојне 
секире и одлучили, да са новим вођством 
дигну српско име у Словенији на један виши 
ниво, истакнуто је на годишњој изборној 
скупштини. Уз присуство већине делегата 
из тринаест српских друштава из Словеније 
донете су битне одлуке за несметано функ-
ционисање Савеза.

Делегати су јавним гласањем изабрали ново 
вођство Савеза и за председника већином 
гласова изабрали некадашњег председника 
Савеза магистра Драга Војводића, пред-
седника друштва „Младост“ из Љубљане и 
ново руководство Савеза.

У свом првом говору, приликом пред-
стављања свог програма рада у наредном 
периоду, нови председник Драго Војводић, 
захвалио се досадашњем председнику Да-
либору Самцу, набројао његове квалитете и 
дао своје мишљење о њему. 

Војводић је позвао чланове свих друшта-
ва, који су учлањени у Савез, да дају све од 
себе да се српско питање у Словенији дигне 
на један виши ниво. У дискусији је велики 
број делегата позвао и двадесетак осталих 
српских друштава из Словеније, да удруже-
ним снагама захтевају признање српске на-
ционалне мањине у Словенији.

Остало је недоречено размишљање неких 
дискутаната о ново насталом друштву На-
ционални савет Срба у Словенији. Делегати 
Савеза желе да и даље у њиховим рукама 
остане барјак којим ће заступати српско  пи-
тање у Словенији. Дошло се до закључка, да 
је потребно да вођство новог друштва дође 
на разговоре са водством Савеза где би се 
договорили о начину сарадње, с обзиром на 
то да је организација Савез српских друшта-
ва Словеније савез а Национални савет 
друштво.

На крају су делегати усвојили план активно-
сти за 2017. годину.

Текст: Раде Бакрачевић 
Фото: Здравко Мајсторовић

Делегати на скупштини

Радно председништво
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Ове године Република Српска је прославила 
свој 25. рођендан, када је 9. јануара 1992. го-
дине засједала Народна скупштина на Пала-
ма и прогласила Републику Српску, а повод 
томе је било прегласавање српског народа од 
стране бошњачко-хрватских посланика у та-
дашњем парламенту СР БиХ. 

У протеклим годинама је Република Српска 
тог дана обиљежавала  и крсну славу Светог 
архиђакона Стефана, али је након познатих 
догађаја око тога, а у циљу очувања Републике 
Српске Народна скупштина је донијела Закон 
којим је 9. јануар проглашен даном Републике 
Српске и слави се као секуларни празник.

Свечаности у Републици Српској су почеле 
када је Трећи пјешадијски пук Републике 
Српске (из састава Оружаних снага БиХ) 
био постројен у Бањој Луци и поздравио уз 
предавање рапорта предсједавајућем Пред-
сједништва БиХ Младену Иванићу и од тога 
тренутка су слиједиле бројне свечаности у 
част празника.

На Тргу Крајина у Бањој Луци изведена 
је парада, коју је извело 2.000 учесника, а 
преко 25.000 грађана из цијеле Републи-
ке Српске је изашло да прослави рођендан 
своје Републике Српске. У паради, програ-
му, учествовали су припадници МУП Репу-
блике Српске, спортисти, синдикалне орга-
низације, глумци, музичари, КУД, Цивилна 
заштита, планинари и припадници бројних 
удружења. Када  се на отварању огласио сто 
члански музички оркестар на Тргу Крајина, 
проломила се пјесма: „Пукни зоро“

На позив Милорада Додика, предсједника 
Републике Српске, свечаности су прису-

 Дан Републике Српске
Република Српска обиљежила 9. јануар, Дан републике Српске 

ствовале бројне делегације, делегацију Ре-
публике Србије је предводио предсједник 
Томислав Николић с бројним министрима. 
Његова светлост, патријарх српски Иринеј, 
принц Александар и принцеза Катарина Ка-
рађорђевић су увеличали празник. На свеча-
ности су били представници институција, 
општина, градова, угледни привредници, 
спортисти, културни радници и представни-
ци бројних владиних и невладиних организа-
ција. На свечаност су позвати представници 
српских удружења из расијања, међу њима 
је била и делегација из Словеније. У деле-
гацији су били Далибор Самац, предсједник 
Савеза српских друштава Словеније, мр 
Драго Војводић, члан савјета мањина при 
влади Словеније и Крстан Шућур, делегат у 
Скупштини дијаспоре и Срба у региону.

Свечани пријем у палати владе Републике 
Српске за позване госте су приредили Ми-
лорад Додик предсједник Републике Српске 
и Жељка Цвијановић, предсједница Владе 
Републике Српске. Била је то изузетна при-
лика да се упознају бројни гости и размијене 
мишљења.

Свечана академија „Завјет слободи“ изве-
дена је у спортској дворани Борик, где је 
било око 3.000 званица.  Програм свечано-
сти  почео је интонирањем химни Република 
Српске „Моја Република“ и „Боже правде“, а 
минутом ћутања уз „Вјечна памјат“ одана је 
захвалност онима који су своје животе угра-
дили у стварање Републике Српске. Пред-
сједник Додик је у својој бесједи напоменуо 
да је Република Српска настала из потребе 
српског народа и одлуком да ћемо живјети 
слободно као људи. Они који су вршили 
притиске и позивали на укидање Републике 

Српске, ујединили су и ојачали српски на-
род. Предсједник Србије Томислав Николић, 
у обраћању је напоменуо да су Срби у БиХ 
вјековни народ и да нису дозволили да им 
се догоди оно што се догодило Србима у 
Хрватској и  на Косову и Метохији. Чести-
тао је празник и поручио „Док има Републи-
ке Српске биће и Србије“. Патријарх Иринеј 
је честитао празник и напоменуо да је Репу-
блика Српска настала из потребе народа. На-
род који вјерује и цијени себе може опстати.
Емир Кустурица, филмски режисер свјет-
ског гласа у својој бесједи је навео: „Народ 
је људска заједница везана језиком и она 
траје, немојте дозволити да нам наметну 
други језик него онај којим говоримо“. 

Занимљиво је било чути зашто руше Светог 
Стефана. У повељи из 1382. године Сте-
фан Твртко Котроманић себе проглашава 
краљем Босне, Хумске, Подриња, Усоре, 
Соли и Јужних крајева на Светом Стефану 
у данашњем Херцег Новом. Крунисањем у 
манастиру Милешева на грб Котроманића 
ставља љиљане, што је у хришћанској Евро-
пи симбол чистоће Пресвете Богородице, а 
многе земље и градови и данас имају љиља-
не у свом грбу, а Бошњаци их својатају. Није 
Свети Стефан био крсна слава Котроманића 
него полтрон државе наслеђен од Немањића.

У бројним градовима и општинама широм 
Републике Српске биле су бројне свечаности 
у част празника, а не памти се да се толико 
застава Републике Српске икада до сада вијо-
рило широм Републике Српске. То је знак да 
је народ схватио озбиљне претње, ујединио 
се и одлучио да брани Републику Српску.

Текст: Крстан Шућур     

Свечана академија у дворани Борик
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Фестивал је одржан 13. маја 2017. у Центру 
културе Шпански борци у Љубљани. 
У уводном говору водитељка програма 
Снежана Максимовић говорила је о 
фолклору и народној традицији и између 
осталога истакла: „Свако играчко, певачко 
и свирачко наслеђе потекло из народа, носи 
са собом велику снагу и особен израз. То 
је искуство преношено генерацијама које 
добијамо од својих предака, а преносимо 
потомцима и које непрестано тече, као 
река, добијајући само печат времена у коме 
живи“. 

Након поздрава које је водитељка упутила 
гостима и вјерној публици, најављена 
је и прва фолклорна група, а то су били 
фолклораши СКД „Слога“ из Нове Горице 
који су извели кореографију под називом 
„Оро се вије крај манастира“ – игре и 
пјесме из Босилеградског Крајишта. Аутор 

17. фестивал 
фолклорних група ССДС
У организацији Савеза српских друштава Словеније одржан је 17. фестивал фолклорних група ССДС

ове кореографије је Милан Гламочанин, 
музички аранжман урадио је Павле Убовић.

Из Марибора су дошли чланови фолклорне 

групе СКД „Марибор“ и премијерно извели 
кореографију „Народне игре из Скопске 
Црне Горе“, аутор кореографије је Јанко 
Димитријевић, аутор музичког аранжмана 
Здравко Ранисављевић, а умјетнички 
руководилац Далибор Ристић.

Поред извођачких ансамбала на овом 
Фестивалу су наступиле и ветеранске групе, 
а прва се представила ветеранска фолклорна 
група СКД „Сава“ Храстник која је, и поред 
тога што су скоро почели са радом, веома 
лијепо одиграла кореографију Александра 
Бабића „Дођи Јело, дођи душо“, игре из 
Лесковца. Музички аранжман урадио је 
Дејан Ерцег а умјетнички руководилац је 
Александар Бабић.

Са југа Србије пјесмом и игром отишло 
се до западне Славоније, а за то су се 
потрудили фолклораши СКУД „Видовдан“ 
из Љубљане који су приказали кореографију 
под називом „Само весело нека чује сво 
село“ – српске игре из западне Славоније. 
Аутор кореографије је Саша Богуновић, 
аутор музичког аранжмана Здравко 
Ранисављевић, а умјетнички руководилац је 
Данијел Вучићевић.

Опет смо се пјесмом и игром вратили 
у Србију и то у Драгачево, а чланови 
фолклорне групе КПСХД „Вук Караџић“ 
из Радовљице имали су прилику, и на прави 
начин искористили, да премијерно прикажу 
кореографију „Игре и песме из Драгачева“. 
Кореографију је урадио Дамир Шиповац 
а музички аранжман Жанијел Шубља. 
Умјетнички руководилац фолклорне групе 
је Сандра Јевтић.

СКД „Слога” Нова Горица

СКД „Сава” Храстник

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
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Ветерани АКУД „Коло“ из Копра су веома 
активни, а то су потврдили и својим 
наступом на овом Фестивалу. Публици, 
која је са великим занимањем пратила 
све наступе, представили су се играјући 
кореографију „Петар ложи седељку“ – 
игре и песме из Трстеника. Умјетнички 
руководилац и аутор кореографије је Весна 
Бајић Стојиљковић а музички аранжман 
урадио је Саша Стојиљковић.

На крају програмског дијела Фестивала 

наступила је фолклорна група КУД 
„Младост“ из Љубљане која је одиграла 
кореографију „Врањска свита“. Аутор 
кореографије је Бранко Марковић, а 
умјетнички руководилац фолклорне групе 
Дејан Војводић.

Овај Фестивал стручно је пратио Звездан 
Ђурић, кореограф, који је након завршетка 
фестивала оцијенио наступе фолклорних 
група и дао своје сугестије да би се 
отклониле неке грешке а исто тако и понешто 
поправило.

Драго Војводић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније обратио се присутнима, 
поздрављајући госте међу којима су били 
и представници Савеза Срба у Италији. 
Захвалио се свим фолклорним групама на 
приказаном програму, а посебно истакао 
овогодишњу 22. европску смотру српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону која 
ће се одржати 3. и 4. јуна у Порторожу. Све 
присутне је позвао да присуствују овом 
великом догађају који организује КУД 
„Младост“ Љубљана у сарадњи са Савезом 
српских друштава Словеније. Након свог 
поздравног говора подијелио је захвалнице 
свим учесницима овог Фестивала.

Дружење уз добро расположење и музику 
настављено је у гостионици „Портал“.

Текст и фото: Душан Јовановић

СКД „Марибор” Марибор

СКУД „Видовдан” Љубљана

АКУД „Коло” Копар

КУД „Младост” Љубљана

Снежана Максимовић
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Дан државности Србије
Један датум, 15. фебруар, два догађаја међа-
ша у историји. Дана на који је 1804. године 
српски народ кренуо у сусрет својој слободи 
и правди и првим Уставом1935. ударио те-
мељ државе. Србија је обиљежила Сретење 
– Дан државности, широм земље, а помен и 
одавање почасти учесницима Првог српског 
устанка у Маричевића јарузи у Орашцу има 
посебан значај. 

У Крању обиљежен Дан држав-
ности Србије
Поред Љубљане дан државности је обиље-
жен и на Горењском у Крању. Српско кул-
турно друштво „Петар Кочић“ већ девету 
годину обиљежава Дан државности Србије. 
Друштво је 16. фебруара обиљежило овај 
догађај веома свечано у Крању. Домаћин је 
организовао пригодан програм, а предсјед-
ник друштва Миле Гашић је отворио свеча-
ност и поздравио бројне госте из српских 
друштава и словеначких институција и 
друштава. У свечаном делу интонирана је 
химна Републике Србије „Боже правде“, а 
бесједник поводом свечаности био је Крстан 
Шућур. У свом обраћању је посетио да је 
Први српски устанак 1804. године био камен 
међаш у историји српског народа. То је био 
почетак борбе ослобађања испод Османског 
царства које је владало пет вијекова. После 
Првог и Другог српског устанка Србија се 
ојачала војнички, а и свијест и потреба по 
ослобађању од зулума су све више расли 
и захтијевали да се одбрани независност 
српске државе на темељима достигнућа 
славних Немањића. Кнез Милош је послије 
Другог српског устанка успио вјешто да вла-
да и обнови Србију. Владавина је прешла у 
аутократију, што је довело до незадовољства 
народа. Против кнеза је од 1817. до 1835. ди-

зано шест буна. У јануару 1835. Карађорђев 
барјактар кнез Милета Радојевић подиже 
буну. Побуну су подржали млађи брат, кње-
гиња Љубица и кнежева гарда. Кнез Милош 
је пристао на преговоре и сазив Велике на-
родне скупштине у року мјесец дана. Кне-
жев секретар Димитрије Давидовић је за 
двадесет дана  написао нови устав. Устав је 
био савремен као у Француској и Белгији. 
Велика народна скупштина је засиједала у 
Крагујевцу од 14. до 16. фебруара. Имала је 
око 2400 делегата, а неки извори наводе да  
је било до 4000 делегата. У Крагујевцу 15. 
фебруара, на Сретење, окупило се око 10.000 
људи из цијеле Србије испред порте и про-
славило проглашење Устава, а присуствова-
ле су и бројне делегације из иностранства. 
Поводом свих наведених догађања турске 
власти су одговориле на устанике и позва-
ле на „Џихад“ – свети рат. Тај први устав је 
био веома напредан и чак револуционаран, 
пошто је познавао и поред кнеза, скупшти-
не, слободу грађана, а њиме се укида и феу-
дализам. Под притиском Русије, Аустрије и 
Османског царства устав се морао суспенди-
рати. Сретењски устав је оставио дубоке ко-
ријене у развоју српске државности, слободе 
и демократије, закључио је Шућур.

Остоја Шобот, добар познавалац српске 
историје и присутности Срба на данашњим 
просторима, обратио се својом бесједом. 
Напоменуо је да постоје бројни докази који 
оспоравају берлинску школу о словенским 
народима, а посебно о Србима, као и њихо-
вом присуством на данашњим просторима. 
Приближавамо се и деветом вијеку, траго-
вима српске државности. Кроз историју и из 
геополитичких интереса велике силе поку-
шавају избацити Србе из њихове историјске 

реалности, закључио је Шобот, а о тој теми 
је Шобот написао добар осврт, као своје ис-
траживање, о том питању у 50. броју нашега 
листа Мостови, што је вредно прочитати, а 
стручна критика је већ дала позитивну оце-
ну о том прилогу. 

Током свечаности извођен је културни про-
грам у којему су учествовали глумци, књи-
жевници, солисти и музичари. Књижевници 
су рецитовали родољубиве пјесме, глумци 
читали и изводили умјетничке садржаје. 
Бранислава Сара Митровић, чланица КУД 
„Младост“ из Љубљане, студент четврте го-
дине Правног факултета и умјетница соло 
пјевања, која је освојила неколико међуна-
родних признања , прва и друга мјеста на 
такмичењима соло пјевања, одушевила је 
посјетиоце својим пјевањем уз пратњу хар-
моникаша Марка Чушина члана КПСХД 
„Вук Караџић“ из Радовљице и студента 
треће године металургије. Програм је до-
пунио гуслар Пајо Вученовић, члан СКПД 
„Свети Сава“ из Крања. У програму су уче-
ствовали рецитатори и књижевници Крстан 
Јаковљевић, Дрена Шобот, Љубо Андрић, 
Остоја Шобот, Мајо Крговић, Маринко Јаго-
дић Маки и Душан Јовановић, чланови сек-
ција нашега друштва.

Мислимо да смо тиме дали неки прилог 
великом српском празнику, култури и исто-
рији нашега народа. Сигурно је премало да 
то одвојено изведу једно или два друштва у 
Словенији, а то би била и порука друштвима 
и њиховом Савезу за у будуће. 

Текст: Крстан Шућур
Фото: Душан Јовановић

Учесници у програму
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Чланови СКД „Слога“ из Нове Горице су 
се  12. марта 2017. на позив Извршног од-
бора истог друштва одазвали на 22. редовну 
изборну годишњу скупштину друштва, те 
равноправно, активно учествовали код свих 
тачкама дневног реда. Недјеља, лијеп, сун-
чан дан, створен за шетњу у природи, али 
друштво се сакупило у простору бивше би-
блиотеке „Точка“ у Новој Горици са једном 
жељом и једним циљем да „Слога“ остане, 
да продужи свој мандат и рок трајања. Пред-
сједник друштва Мићо Јаћимовић поздра-
вио је присутне, по устаљеном протоколу 
предложио чланове у радно тијело скупшти-
не, за предсједника Дејана Јовића, за члано-
ве Биљану Савић и Слађану Машић, за за-
писничара Недељка Кикића као и за друге 
функције без којих скупштина не би могла 
почети. Све су то млади, пуни воље и жеље 
да и скупштина као и све друго што раде 
прође добро и квалитетно

Следе извјештаји о раду Извршног одбора, 
благајника, Суда части, Надзорног одбора, 
извјештај фолклорне и спортске секције. 
Слушам те младе људе како озбиљно под-
носе извјештаје и како су сами поносни на 
оно што су радили у протеклој години, за 
коју можемо рећи да је била успјешна и сви 
пројекти који су били планирани успјешно 
и реализовани и поред тога да смо радили 
у окрњеном саставу, без присуства предсјед-
ника друштва који због пословних обавеза 
није био у могућности обављати дужност 
предсједника друштва. Из тих разлога чла-
нови Извршног одбора су одлучили сазвати 
скупштину која би била и изборна, како би 
изабрали, добили предсједника који би во-
дио ово друштво и којег ово друштво тре-
ба. Нажалост, истовремено друштво остаје 
и без секретара, који, односно која, Рената 
Комленић Јакопич, из оправданих разлога 
даје неопозиву оставку на функцију секре-
тара, један разлог више за изборну скупшти-
ну. Чланови Извршног одбора излазе пред 
скупштину са својим предлогом, те послије 
дискусије, разговора и договора једногласно 
се прихвата предлог Извршног одбора, за 
новог предсједника друштва се бира Илија 
Јанковић, за потпредсједника Драган Савић, 
за секретара Добрила Цвијановић. Свјесно 
смо се одлучили за овај корак, сматрамо да 
на челу друштва ипак мора да буде неко ко 
има искуство,вољу, жељу и слободно врије-
ме. Код тачке у вези са планом и програмом 
рада друштва, коју је образложио ново из-
абрани предсједник, дошло је до озбиљ-
није расправе око промјене члана статута 

Скупштина СКД „Слога“ 
Нова Горица
И све се деси с разлогом, и сваки почетак има свој крај, а сваки крај је нови почетак

друштва, а који се односи: „Шта са имо-
вином друштва уколико дође до престанка 
рада и дјеловања друштва“, до тога да се, 
недај Боже, друштво угаси...Неочекивано, 
али веома гласно и арогантно се одазвао 
наш свештеник Мирослав Ћирковић. Пошто 
није равнодушно прихватио наш предлог, 
којег није саслушао до краја, већ је напустио 
скупштину правдајући се на неке друге оба-
везе, али смо послушали његову критику и 
напад, које смо прихватили са образложењем 
да је напад најбољи начин одбране. Вјерова-
ла сам да свештеници теже уједињењу свих 
Срба, чак сам једне прилике предлагала да 
наш свештеник, млад и способан, преузме 
и води наше друштво, онако у духу вјере, 
наше традиције, а све у очувању језика и 
обичаја. Ни слутила нисам шта се у ствари 
дешава. Већ дуго времена круже разне при-
че, нимало добре за наше друштво, а самим 
тим ни за Србе који живе и раде на овом 
региону. Слушала сам ушима, срцем нисам 
могла вјеровати и говорила себи: то не може 
бити истина. Данас послије арогантног го-
вора нашег свештеника не могу вјеровати 
да се то стварно дешава. Драги моји, цијели 
свијет нас вијековима дијели, распарчава, 
разбија, као небрушени дијамант, на стоти-
не комадића, на мале парцеле, како би над 
нама владали и своју вољу спроводили, ето 
и то нам није доста, па се сад сами дијели-
мо, распарчавамо, између себе свађамо, а и 
не знамо како смо у ствари мали, ранљиви, 
а истовремено поносни, горди, осјећајни, 
пуни љубави, разумијевања до свих, само 
до себе јадни, кукавни, да не кажем прга-
ви. Питам се, да ли сам то ја, да ли смо то 
ми, јесмо ли такви. Да, то сам ја,то смо ми и 
стварно смо такви. Ко нас је затровао таквим 
осјећајима, таквим отровом ко нас трује а да 
тога свјесни нисмо. Јер да јесмо били би јед-
но. Љубав између нас није то да се грлимо и 
љубимо, већ да гледамо у једном правцу и 
тежимо истом циљу, а тај циљ није раздор, 

није свађа нити мржња, тај циљ би требало 
да буде разумијевање, поштовање. Да ли и у 
шта да вјерујем послије данашњег сусрета и 
говора нашег свештеника, људи моји дошло 
ми је да плачем, а на крају сам се хистерич-
но смијала не вјерујући да је дошло вријеме 
да нас и наш свештеник дјели. Кажу: „Ос-
новали су друштво, ново, да ли је постојало 
старо, Православно културно умјетничко 
друштво „Свети Стефан“ Нова Горица“. 
Нека им је срећно, а ја могу на све то додати: 
Боже, опрости нам, не знамо шта радимо!! 
Нећу о томе више да пишем, нити да мис-
лим, да не бих кога повриједила, јер то је 
најмање што у овом тренутку желим. Знам 
да није добро, а можда послије овога „Сло-
га“ постане још јача, стабилнија. Двадесет 
и двије године постојања није мало, прошли 
смо и пролазимо кроз много горе ситуације 
и још смо ту, неће нас ни ова зауставити. 
Идемо напријед: „Слога кућу гради, а несло-
га руши“!!! Повратили смо се послије неоче-
киваног стреса изазваног реаговањем нашег 
свештеника, можда чак и јачи и са неким не-
исказаним пркосом одлучили да идемо даље 
у нове подухвате. До промјене члана статута 
није дошло, ипак смо зрело размислили и 
одлучили да до даљњег остане све тако како 
је већ прије написано с обзиром на то да ми 
Срби са овог подручја нисмо дошли у сукоб, 
и немамо никакве проблеме са православ-
ном црквом, већ нажалост са нашим свеште-
ником и његовим умишљеним проблемима и 
ја се искрено надам да ће се страсти умири-
ти. Након исцрпљене тачке „разно“ ипак смо 
весело и задовољно наздравили новом вођ-
ству, старом се захвалили за добар и успје-
шан рад. Оцијенили смо да је скупштина ве-
ома добро и квалитетно одрађена, положили 
пријатељску заклетву: „Сложно напријед“, 
ништа нас не може изненадити, не може нам 
нико ништа, јачи смо од судбине“.

Текст: Добрила Цвијановић.

Радно предсједништво
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Пети годишњи концерт одржан је 15. јануара 
2017. у позоришту „Тоне Чуфар“ на Јесени-
цама уз присуство више од 270 посјетилаца 
који су уживали у разноврсном, квалитет-
ном и богатом програму који су припремили 
чланови КПСХД „Вук Караџић“. За овакве 
догађаје припреме трају дуже времена, тако-
рећи од почетка сезоне. На годишњим кон-
цертима наступе све пјевачке и фолклорне 
групе, од најмлађих „Цицибана“ до ветеран-
ске групе. Тако је било и сада, све групе до-
биле су прилику да покажу шта знају, могу и 
умију, а ту прилику искористили су на прави 
начин упркос неким невољама које су при-
сутне у ово доба године.

На сцену је прво ступила женска пјевачка 
група у проширеном саставу и отпјевала 
као добродошлицу пјесму „Домаћине“. На-
кон тога водитељка Снежана Максимовић је 
најавила концерт и у свом уводу напоменула 
значај овог концерта а у својим најавама го-
ворила је о фолклору, игри и пјесми и њихо-
вом значењу у народном стваралаштву.

Са играма су се први представили ветерани 
и то са кореографијом „Игре из централне 
Србије“. Кореографију је поставио Жељко 
Милановић, који је уједно у руководилац ове 
фолклорне групе. Видјело се да су вриједно 

Вуков годишњи концерт
Културно просвјетно спортско 
хуманитарно друштво „Вук 
Караџић“ из Радовљице одржало је 
у прелијепом амбијенту позоришта 
„Тоне Чуфар“ свој годишњи концерт

радили, одиграли су тако да су добили вели-
ки и заслужен аплауз публике.

Кореографију „Игре из Лесковца“ постави-
ла је Адријана Шучур а одиграла ју је најм-
лађа фолклорна група „Цицибани“ са којима 
успјешно ради Александра Драгић. Дјечје 
групе изазову највише симпатија код гледа-
лаца, а тако је било у овај пут. За свој сим-
патичан, лијеп а и одличан наступ добили су 
велике овације публике.

На ред је дошао и извођачки ансамбл који 
се представио кореографијом „Игре из Вла-
дичиног Хана“. Аутор кореографије је Ми-
лорад Руњо а умјетнички руководилац из-
вођачког ансамбла је Сандра Јевтић. И овај 

пут обрадовали су публику својим наступом 
и својом жељом да се сваки пут покажу у 
најбољем свјетлу.

Да би се играчи мало одморили од играња 
потрудила се мушка пјевачка група која је 
отпјевала сплет изворних пјесама. „Си-
ноћ прођох сокаком кроз село“, „Уморан 
сам моја мила мати“, „Ћаћа и ја“ и „Зелен 
ора“. Одјекивала је дворана од њихових 
громких гласова.

Извођачки ансамбл је поново дошао на ред, 
овај пут са кореографијом коју је поставио 
Млађен Марковић а која носи назив „Бог 
је створио фрулу, а ђаво гајде“ – игре из 
Врањског Поља. Ова лијепа и интересантна 

Ветеранска група

Заједнички снимак свих учесника
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кореографија и овом прилико изведена је на 
веома лијеп начин што је показала и реак-
ција публике и њен буран аплауз.

Све фолклорне групе пратио је оркестар из 
Банатског Новог Села којим руководи мр. 
Жанијел Шубља. Одсвирали су једну музич-
ку нумеру а као солиста наступио је Бојан 
Бољанац на фрули. Овом приликом, односно 
на овом концерту, оркестру су се придружи-
ли Тања Зец свирајући на кларинету, Алек-
сандар Штрбац, тапан и Вања Диздаревић, 
контрабас. Као и на досадашњим наступима 
чланови оркестра из Банатског Новог Села 
одрадили су свој посао на најбољи могући 
начин, а својим односом увијек потврђују 
стечено пријатељство између њих и чланова 
КПСХД „Вук Караџић“.

Наставило се са игром, а ветеранима је 
било мало да одиграју једну кореографију, 
види се да имају снаге и за више, па су 
тако наступили и са кореографијом „Игре 
и песме из Мачве“. Аутор кореографије је 
Жељко Милановић.

На ред је дошла и нешто старија дјечја гру-
па којом руководи Адријана Шучур, која је 
и поставила кореографију „Игре из Ниша“. 
Како су лијепо и добро одиграли ове лијепе 
игре говори и чињеница да су морали оди-
грати на „БИС“.

Дошло је вријеме за пјесму, и то ону праву, 
изворну, гдје гласови звоне и разлијевају се 

цијелим простором. А за то су се потрудиле 
женска и мушка пјевачка група које су от-
пјевале пјесме „Ој, Божићу један у години“, 
Марамица од бела фулара“, „Које ли је ово 
доба ноћи“, „У мом селу на камену“ и „За-
просија Марко“. Мушку пјевачку групу пра-
тио је марко Чушин на хармоници. Пјевач-
ком групом руководи Снежана Максимовић 
која је и овај пут одлично припремила групу 
за овај важан наступ.

На крају програма извођачки ансамбл је 
извео кореографију „На гости“ – испраћај 
младића у војску, игре из Црне Траве, аутор 
кореографије Дамир Шиповац. Фолклораши, 
заједно са својим умјетничким руководиоцем 
Сандром Јевтић, и овом приликом одушевили 

су публику и наравно одиграли на „БИС“.

Водитељка Снежана Максимовић на бину је 
позвала Милана Стојановића, предсједни-
ка КПСХД „Вук Караџић“ који се обратио 
присутнима. Поздравио је госте међу којима 
су били Томаж Том Менцингер, начелник 
општине Јесенице и представници других 
српских друштава. Милан Стојановић се 
захвалио учесницима на овако лијепом и 
интересантном програму а Томаж Том Мен-
цингер похвалио је рад друштва као и овај 
лијеп догађај који доприноси и свеукупној 
култури Јесеница и Горењске.

Гашпер Приможич, директор испоставе 
ЈСКД Радовљица подијелио је златна, сре-
брна и бронзана Маролтова признања поје-
динцима који су чланови друштва више од 
пет година. Златно признање за рад у фолк-
лору од петнаест до двадесет година добили 
су: Сања Жујић, Сандра Јевтић, Душко Са-
марџија, Бојана Стојановић и Жељко Мила-
новић. Сребрно признања за рад у фолкло-
ру од десет до четрнаест година добила је 
Санела Ђукић. Бронзано признање за рад у 
фолклору од пет до девет година добили су: 
Александра Драгић, Весна Драгић, Бошко 
Јефтенић, Моника Јовановић, Александар 
Маглић, Петра Мартић, Вељко Миљковић, 
Венцо Зашев, Мирослав Мартић, Веселко 
Митрић, Роберт Петровић, Снежана Радић, 
Адријана Шучур, Стојанка Шучур, Брацо 
Радошевић, Злата Мусић и Мићо Вукић.

Годишњи концерт је прилика да се сагледају 
сви резултати и могућности свих фолклор-
них и пјевачких група, а то је уједно и пу-
токаз како даље, јер пред фолклорашима су 
бројни наступи, како у Словенији тако и у 
другим земљама.

И на крају да се напомене да су концерт при-
премили чланови КПСХД „Вук Караџић“ 
Радовљица а реализацију Петог годишњег 
концерта помогли су: KOV d.o.o. Јесенице, 
VIGO d.o.o. Јесенице и Si.Mobil Jesenice – E 
JIMM d.o.o. Јесенице.

Текст и фото: Душан Јовановић

Пјевачка група

Дјечја група

Дјечја група Цицибани
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Шести фестивал 
народне ношње
Тако се  и наша културно уметничка 
друштва било у матици или дијаспори 
воде том њеном изреком. Сви ми који смо 
део тог нераскидивог круга знамо о чему 
је она говорила. Песма, игра, традиција, 
пријатељства како стара тако и нова су део 
свих нас. 

У циљу очувања свега тога смо и ми 
организовали већ шести „Фестивал народне 
ношње“ који је одржан 11. фебруара 2017. у 
Културном дому Шентвид у Љубљани. Било 
је нервозе, било је и треме јер се свим срцем 
трудимо да све буде онако како треба, да 
се све коцкице поклопе. Има ту на хиљаде 
великих и малих стварчица које треба 
организовати али све је то плаћено на крају 
концерта реакцијом публике. 

Позвали смо наравно наше другаре из 
осталих друштава у Словенији и у наш круг 
додали још једне новостечене пријатеље 
из Панчева. И баш они су започели весело 
са песмом „Синоћ ми је долазио Ђорђе“ а 
прикључиле су им се и наше девојке. 

Наша млада нада Видовдана нас је одвезла 
до Димитровграда. Набацили су осмех на 
лице и храбро закорачали на бину. Њихов 
уметнички руководилац Жељко Крсмановић 
био је оправдано поносан на њих. Мали 
свирач на фрули Панчевац Јован Јованов је 
засвирао Типографско коло а после њега смо 
се спустили до Шумадије. Заорила се песма, 

Признати кореограф Десанка Деса Ђорђевић говорила је: „Ако желите да се бавите народном игром морате је волети. 
Ја сам игри посветила цео свој живот. Она ме је одржала и хвала јој.“

затреперили паргари, од прелепог шаренила 
њихове ношње чинило нам се као да је већ 
стигло пролеће. КУД „Станко Пауновић“ 
из Панчева представио нам се „Играма из 
околине Београда“. А аутор ове кореографије 
је горе поменута легенда Десанка Ђорђевић. 
До срца Србије, до Косова су нас повели 
чланови СКД „Слога“ из Нове Горице. А 
да у фолклору не постоји реч наши-ваши 
поново су доказали наши драги гости из 
словеначког друштва ФС „Шумник“ из 

Боровнице или како се ми од миља зовемо 
„наше најбоље комшије“. Уз весели врисак 
и „бабу која вари жуте тикве“ дошетали су 
и многобројни „такозвани“ ветерани нашег 
друштва. Морам напоменути да су баш они 
једна од најмногобројних група. Тренутно 
их је активних 44 и сваки пут дође на ново 
још неко. Захвалност за то иде и њиховом 
руководиоцу Јовану Бајићу. Прича се 
наставила уз прелепу кореографију „Игре 
из Босилеградског Крајишта“ које су извели 

КУД „Станко Пауновић”

Заједничка песма
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чланови КД „Брдо“ из Крања. Из „тотега“ 
Марибора нам је дошетала Кузум Стана уз 
веселе играче. Како се испраћа младића у 
војску, представили су нам уз игру, песму 
и обичаје гости из КПШХД „Вук Караџић“ 
из Радовљице. Пошто нам је била премало 
само једна кореографија фолклораши КУД 
„Станко Пауновић НИС РНП“ су још и други 
пут засијали под рефлекторима уз „Игре из 
Пчиње“. За шлаг на торти побринули су се 
наши извођачи који су затресли дворану уз 
„Влашке игре из Кобишнице“ кореографа 
Милана Гламочанина. Неизоставан бис је 
доказао да се и са подмлађеном екипом могу 
стварати чуда.

Као и сваке године, па и ове, наш  концерт 
је имао хуманитарну ноту. Уз помоћ златних 
људи смо успели сакупити чак 1.150 евра 
за петогодишњег дечака Стојана Радека, 
који на жалост болује од мијелобластичне 
леукемије. Свота коју треба да сакупе за 
операцију у Немачкој је анормних 300.000 
евра. Прикупљено своту је дан после 
концерта уручио наш Данијел директно 
мајки оболелог дечака. Молимо се за његово 
здравље.  

После концерта су се позитивне критике 
чуле на све стране. У таквом тренутку 
човек не зна коме би захвалио: да ли Жељку 

и Ради за прелепу изложбу ношњи на 
уласку у дворану, да ли нашем уметничком 
руководиоцу Данијелу Вучићевићу који је 
уигравао екипу… Захвала нам иде свима! 
Кажу кад се руке сложе, све се може! То смо 
доказали још једанпут сви ми.

Наставили смо дружење уз оркестар Дејана 
Ерцега и певајући и играјући закључили још 
један успешан Фестивал народне ношње. У 
току забаве добили смо и посебан поздрав из 

далеког Торонта од нашег Саше Богуновића 
којем смо захвални за све што је урадио за 
нас и екипу из Марибора.

Захваљујемо се свим званицама који 
су присуствовале нашем догађају као 
и спонзорима: Gostilna Tavčar, Cock-
ta, KPL d.d., EkoKliner, ZUMIKS, JSKD, 
Министарству спољних послова Републике 
Србије – Управи за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону.

Наравно велико хвала и Културном дому 
Шентвид и ОШ Шентвид, који су нам 
омогућили да можемо успешно организовати 
наш догађај. Хвала и Душану Јовановићу 
који сваки пут забележи фотографијом лепе 
тренутке.

На крају шта рећи него: Идемо даље!

Текст: Драгица В. Крстичић
Фото: Душан Јовановић

Дечји ансамбл СКУД „Видовдан”

Ветерански ансамбл СКУД „Видовдан”

Јован Јованов

Део приказаних ношњи
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Сусрет је одржан 29. јануара 2017. у Центру 
културе Шпански борци у Љубљани пред 
око 250 љубитеља народних игара и пјесама. 
Била је ово прилика да све етничке заједни-
це покажу дио свог културног стваралаштва 
и на тај начин допринесу обогаћивању кул-
турне разноликости Љубљане и околине.

Кораци прошлости 
играју будућност
Јавни фонд Републике Словеније за 
културне дјелатности (ЈСКД) и ове 
године организовао Регионални су-
срет фолклорних група и пјевача на-
родних пјесама мањинских етничких 
заједница

У програму су учествовали: КУД „Севдах“ 
Љубљана, Украјинска фолклорна група „Зо-
рецвит“ Љубљана, Међимурско фолклор-
но друштво Љубљана, Хрватско културно 
друштво „Међимурје“.

Од српских друштава били су чланови КУД 
„Засавје“ из Трбовља са кореографијом „Ај 
бајец, сеј дм батаје“ – игре и пјесме из Ко-
бишнице, СКД „Сава“ Храстник са играма 
из Груже. 

КУД „Младост“ из Љубљане наступило је 
са двије кореографије, други фолклорни ан-
самбл извео је кореографију „Игре из Бинач-
ке Мораве, а први ансамбл кореографију под 
називом „Жоака дака потц“ – пјесме и игре 
из Радујевца.

СКУД „Видовдан“ Љубљана наступило је 
са четири тачке програма. Ветеранска фолк-
лорна група извела је кореографију „вари 
баба жуте тикве“ – игре из Ниша, омладин-
ска фолклорна група наступила је са корео-
графијом „на сред село тапан чука“ – игре 
и пјесме из Скопске Црне Горе, а први ан-
самбл одиграо је кореографију под називом 
„Само весело, нека чује сво село“ – народне 
игре из западне Славоније. Женска пјевач-
ка група „Видовданке“ отпјевала је пјесме 
„Леле Милке“ и „Видовданчица“.

Сусрет је пратила и стручно оцјењивала на-
ступе свих група мр Весна Бајић Стојиљко-
вић, а након завршетка програма одржан је 
састанак са умјетничким руководиоцима 
фолклорних група гдје су презентоване оцје-
не појединачних наступа.

Текст и фото: Душан Јовановић

КУД „Младост” Љубљана

СКУД „Видовдан” Љубљана

СКД „Сава” Храстник
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Савиндан
Славски обред у просторима друштва, 27. 
јануара 2017. обавио је јереј Бранислав 
Тодорић уз саслужење Драгише Лазовића. 
Обреду су поред чланова друштва 
присуствовали и гости Боштјан Трилар, 
градоначелник Крања, мр Игор Велов, Звоне 
Гантар, донатори друштва Љубиша Гојковић 
и Жељо Савановић, затим представници 
СКД „Петар Кочић“ Крањ, КПСХД „Вук 
Караџић“ Радовљица и КД „Брдо“ Крањ. 
Ломљење славског колача обавили су јереј 
Бранислав Тодорић, други парох крањски 
и Милош Милић, предсједник КПСХД 
„Свети Сава“. Јерје Бранислав Тодорић 
у својој бесједи осврнуо се на лик и дјело 
Светога Саве истичући значај светосавља 
за цјелокупни живот Срба. Након славског 
обреда приређен је славски ручак а дружење 

Савиндан и 
Светосавска прослава
Српско културно просветно друштво „Свети Сава“ из Крања прославило Савиндан, своју славу и одржало 
традиционалну Светосавску прославу

је настављено у добром расположењу и 
жељи да се овакви обичаји наставе и да се 
не заборављају.

Светосавска прослава
Традиционална Светосавска прослава, 
главни догађај у активностима СКПД 
„Свети Сава“ Крањ, одржана је 28. јануара 
2017. у Културном дому Кокрица код Крања. 
Пред великим бројем посјетилаца наступиле 
су ветеранске фолклорне и пјевачке групе. 
Програм су отворили најмлађи, дјечја 
фолклорна група СКПД „Свети Сава“ 
Крањ, а након њих наступили су гости 
из Италије, ветеранска фолклорна група 
Удружења Срба „Слога“ Удине. Чланови 
мушке пјевачке групе СКД „Петар Кочић“ 
из Крања отпјевали су неколико српских 
изворних пјесама. Чланови ветеранске 
фолклорен групе СПД „Никола Тесла“ из 
Постојне одиграли су игре са Озрена, а 
ветеранска фолклорна група МКД „Кирил 
и Методија“ из Крања наступила је са 
сплетом македонских народних игара. 
Мушка пјевачка група СКПД „Свети Сава“ 
представила се са неколико народних 
пјесама, да би потом ветеранска фолклорна 
група КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице 
одиграла игре из Србије. Поред ветеранске 
фолклорен групе Удружења Срба „Слога“ из 
Удина наступила је и њиохова омладинска 
група, а програм су завршили чланови 
СКПД „Свети Сава“, прво је наступила 
женска пјевачка група а затим и ветеранска 
фолклорна група. Милош Милић, 
предсједник СКПД „Свети Сава“ уручио 
је представницима друштава захвалнице 
за учешће на овогодишњој Светосавској 
прослави. Програм Светосавске прославе 
водила је Тамара Петровић. Након 
прославе настављено је дружење уз добро 
расположење, пјесму, игру и музику уживо.

Текст и фото: Душан Јовановић

Славски обред

Дјечја група СКПД „Свети Сава”

Мушка пјевачка група СКПД „Свети Сава”
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Концерт је одржан 18. фебруара 2017. у Цен-
тру културе Шпански борци, а љубитељи 
народних игара и пјесама испунили су дво-
рану овог лијепог здања. Програм је отвори-
ла пјевачка група са пјесмом „Домаћине“, 
а руководилац пјевачке групе је Снежана 
Максимовић, која је била и водитељ програ-
ма овог концерта. 

Прије саме најаве програма публици су се 
представиле дечје групе са којима вредно 
раде Милка Марин, Бранислава Сара Ми-
тровић, Бојан Антонић и са другом, при-
премном групом, Дејан Војводић. Они су 
извели игре из Србије, Шумадије, Биначке 
Мораве, Ужица и Кобишнице.

Водитељка програма Снежана Максимовић 
у свом уводном говору напоменула је да је 
годишњи концерт је прилика да се види шта 
се то урадило од задњег концерта и у новој 
сезони, шта је то ново што су нам припреми-
ле фолклорне групе, а уједно прилика да се 
подсјетимо и неких ранијих издања. 

У другом блоку на сцену су изишли гости, 
фолклораши Културног друштва „Брдо“ из 
Крања, који су одиграли игре из Црне Траве, 
након њих представио се први ансамбл КУД 
„Младост“ са играма из Пчиње, а ту је била 
још једна дечја група, такозвана „Бојанова 
друга“ и публика је видјела како су веома 
лијепо одиграли игре из централне Србије. 

У трећем боку опет су као први наступили 
гости, овај пут гости из Радовљице, члано-

Годишњи концерт 
КУД Младост
Културно умјетничко друштво „Младост“ из Љубљане приредило годишњи концерт на коме су наступали и гости из 
Крања, Радовљице и Трста

ви фолклорне групе Културно просветног 
спортског и хуманитарног друштва „Вук Ка-
раџић“ а за овај догађај припремили су игре 
из Црне Траве. „Бојанове групе“ су биле ве-
ома вриједне, тако да је и у овом блоку виђе-
на дјечја група, овај пут прва група, која је 
премијерно приказала игре из Беле Паланке.

Културно умјетничко друштво „Младост“ 
има добру сарадњу са многим друштви-
ма, што показују и бројни наступи, како у 
Љубљани, кад су домаћини, исто тако и кад 
гостују, а воле и да се покажу као добри до-
маћини, зато су позвали у госте драге прија-
теље из Трста, Српско културно умјетничко 
друштво „Понтес-Мостови“ који су се пред-
ставили играма из Косовског Поморавља. 

После наступа гостију из Трста публика 
је чула сплет пјесама у извођењу пјевачке 
групе КУД „Младост“, а овај концерт завр-
шен је влашким играма из Кобишнице које 
су одиграли чланови првог ансамбла КУД 
„Младост“.

На крају концерта присутнима се обратио 
мр Драго Војводић, захвалио се свим учес-
ницима на лијепом и занимљивом програму 
а публици на великој посјети. Учесницима у 
програму подијелио је захвалнице као знак 
сјећања на овај лијеп догађај.

Дружење уз музику и добро расположење 
настављено је у Гостионици Портал.

Текст и фото: Душан Јовановић

Први дјечји ансамбл КУД „Младост” Љубљана

КУД „Младост” Љубљана
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Културно друштво „Брдо“ Крањ и ове годи-
не било домаћин и организатор Међународ-
ног фолклорног фестивала ветерана

Трећи међународни фолклорни фестивал 
ветерана „Коло се вије..“ одржан је 4. марта 
2017. у Прешерновом позоришту у Крању. 
Била је ово прилика да се угосте ветеранске 
фолклорне групе  различитих народности и 
да се покаже разноврсност народних игара 
и пјесама.

Након уводно обраћања водитеља програ-
ма Бранке Крговић и Срђана Крговића на 
позорници овог лијепог здања појавили су 
се чланови ветеранске фолклорне групе из 
Удружења за неговање традиције „Ветерани 
Златибора“, који су дошли из Златибора а 
одиграли су кореографију Драгомира Вуко-
вића „Игре из Мачве“. Умјетнички руково-
дилац групе је Марко Весовић. Фолклорна 
група „Сава“ из Крања своје учешће у овом 
програму обиљежила је са кореографијом 
„Виншко коло“, аутор кореографије је Томаж 
Гантар, који је и аутор музичког аранжмана 
и умјетнички руководилац. Македонско кул-

Коло се вије...
Културно друштво „Брдо“ Крањ и 
ове године било домаћин и органи-
затор Међународног фолклорног фе-
стивала ветерана

турно друштво „Илинден“ из Јесеница оди-
грало је сплет игара из источне Македоније. 
Аутор кореографије је Јоце Стефанов који 
је уједно и умјетнички руководилац фолк-
лорне групе, а музички аранжман урадио 
је Филип Дамјанов. Из Републике Српске 
дошли су чланови ветеранске групе Култур-
но умјетничког друштва „Коловит“ из Гра-
дишке а овом прилико одиграли су игре из 
Пчиње које је поставио Мирко Борјановић, 
уједно и умјетнички руководилац а аутор 
музичког аранжмана је Славица Мајданац. 
Гости из Златибора искористили су своје 

гостовање за још један наступ, овај пут са 
играма из Босилеграда. Аутор кореографије 
Драгомир Вуковић.

Културно умјетничко друштво „Севдах“ из 
Љубљане представило се сплетом бошњач-
ких игара и пјесама из Босне и Херцеговине. 
Аутор кореографије и умјетнички руководи-
лац Изета Хоџић а музички аранжман урадио 
Рифет Авдић. Домаћини, чланови ветеранске 
фолклорне групе КД „Брдо“ Крањ, одиграли 
су сплет игара и песама из Груже. Аутор ко-
реографије и умјетнички руководилац групе 
је Дејан Јовић, аутор музичког аранжмана 
Дејан Косић. 

На крају програма Митар Вујиновић, пред-
сједник КД „Брдо“ обратио се присутнима и 
захвалио свим друштвима на одзиву као и на 
приказаном програму а затим подијелио за-
хвалнице за учешће у овом лијепо програму. 
Дружење је настављено уз добру музику и 
добро расположење.

Овај фестивал омогућили су пријатељи 
друштва: Sibit informacijske rešitve, Ljubljana-
Šentvid; Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka, 
Montažne usluge Mišo Draško Bunić s.p., Iskra 
PRO Kranj d.o.o., Parketarstvo Savanović; 
Granit – Obloga tal in sten; Gril Center Kranj – 
Zoran Zec; Davidov hram, grosistična prodaja 
pijač in živil; Bold d.o.o., reklamno podjetje.

Дан раније, у петак, 3. марта 2017. у Гале-
рији Бала у Крању отворена је изложба фо-
тографија српских народних ношњи и на тај 
начин приказано богатство и разноликост 
српских народних ношњи. Аутори фотогра-
фија су Борут Принчич, Весо Марјановић, 
Дарио Јовић и Душан Јовановић. Ову излож-
бу КД „Брдо“ припремило је уз подршку Јав-
ног фонда Републике Словеније за културне 
дјелатности – регионална испостава Крањ.

Текст и фото: Душан Јовановић

„Ветерани Златибора”

КУД „Коловит” Градишка

КД „Брдо” Крањ
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Složni smo jači, uspješniji, srećniji, to smo 
dokazali, pokazali i toga martovskoga dana, 
tačnije 18. marta 2017, u prostoru omladin-
skog centra u Vrtojbi. Samo ti koji nisu bili i ne 
znaju i ne mogu znati da srca puna adrenalina, 
ne mogu skriti radost, sreću i veselje, to znamo 
mi, mi koji smo bodrili našu djecu, naše mališa-
ne, našu radost, a oni nam uzvratili osmjehom, 
pogledom koji obećava još više, još bolje za 
neki drugi put.

Za divan i radostan dan, podijelite svoju 
sreću!!!

„Dobro veče svima, dobro došli na prvoj dječi-
joj folklorijadi nazvanu „Dječija radost utkana 
u kolo“ u organizaciji SKD „Sloga“ iz Nove 
Gorice“,veliki aplauz upućen našoj simpatičnoj 
članici Gordani Trivunović, koja nas je vodila 
kroz cjelovečernji program, ispunjen iskrenim 
osmijesima, razigranim koracima i veselim sr-
cima naših najmlađih kojima je ovo veče i po-
svećeno. Još od 1997. godine pored maternjeg 
jezika, od nastanka društva „Sloga“ postepeno 
prenosimo nešto više, nešto što se ne da zabo-
raviti, nešto što nam je dato u kolijevku, naše 
igre, naše pjesme, naši običaji. 

Dječija radost utkana 
u kolo
„Dječija radost utkana u kolo“, naziv 
prvog dječijeg festivala kojеg je orga-
nizovalo i uspješno realizovalo Srpsko 
kulturno društvo „Sloga“ iz Nove Go-
rice.

Cilj nam je da se sve to prenese na sve gene-
racije, zato smo danas ponosni da nam je ove 
godine uspjelo da se predstavimo sa našim 
najmlađima, da zaigraju na svojstven način na 
svom festivalu i da su upravo oni glavni nosioci 
ove večeri. Da bi priredba bila bogatija značaj-
nija i imala svoju veličinu zahvaljujemo se svi-
ma koji su bili sa nama.

Posebnu draž i čast nam je bilo pozdraviti naše 
drage goste, Dragu Vojvodića, predsjednika Sa-
veza srpskih društava Slovenije, Cvijetina Ne-
škovića, potpredsjednika Saveza srpskih druš-
tava Slovenije i Dušana Jovanovića sekretar 
SSDS, kao i sve predstavnike srpskih društava 
i svih drugih koji su uzeli vrijeme da sa nama 
provedu jedno divno veče.

Najiskrenije se zahvaljujemo na toplim riječi-
ma podrške Milanu Turku načelniku opštine 
Šempeter-Vrtojba, koji je i otvorio dječiji festival.

Naravno, kao prvi izvođači su bili naši domaći-
ni SKD „Sloga“, oni najmanji i najslađi sa igra-
ma iz Leskovca, svojih prvih učitelja Milene 
Popović i Nataše Živanović.

Najbrojniji gosti su nam došli iz Ljubljane 
KUD „Mladost“ sa kojima radi Bojan Antonić.

Tu su i naši simpatični prijatelji koji su došli 
iz Kopra AKUD „Kolo“ sa svojim umjetničkim 
rukovodiocem Vesnom Bajić Stoiljković.

Vidjeli smo i naše prijatelje koji su nam došli 
iz Udina Udruženje Srba „Sloga“ a njihov um-

MKD „Ohridski izvori” Nova Gorica

SKD „Sloga” Nova Gorica
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jetnički rukovodilac je Tatjana Stoilović. Du-
gogodišnji drugari „Ohridski biseri“ iz Nove 
Gorice za večernji nastup pripremili su splet 
makedonskih igara, sa grupom radi Magda Ni-
koleska.

I naravno KD „Brdo“ iz Kranja, za koje nas 
veže neka posebna energija prijateljstva, koja 
se prenosi iz generacije u generaciju, došli su 
da nam se prestave sa koreografijom Violete 
Jakovljević i Vanje Ćajić koje vrijedno rade sa 
ovom dječijom grupom.

Za kraj smo čuvali ono najslađe, da to su bili 
naši mališani, za koreografiju Vlaške igre iz 
Gorjeg Poreča pobrinuo se koreograf Dalibor 
Martinov, ipak za sve ovo, iskreno se zahval-
jujemo Siniši Mašiću, našem umjetničkom ru-
kovodiocu njegovoj ljepšoj polovini i asistentu 
Slađani Mašić, koji su svojim radom postigli da 
naši mališani zaigraju i kako kaže Gordana od 
dvije lijeve noge su napravili desnu i lijevu i 
od naših mališana napravili velike stručnjake. 
Hvala im. Hvala svima, svim učesnicima koji 
su nas razveselili svojim lepršavim igrama u 
prelijepim nošnjama u kojima su izgledali kao 
leptirići nemirni u letu od cvijeta do cvijeta.

Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli 
u realizaciji programa, svim „slogašima“, fol-
klorašima, vrijednim roditeljima naše dječice i 
članovima SKD „Sloga“. Hvala vrijednim mamicama koje su nas i ovaj 

put obradovale sa svojim specijalitetima, hvala 
Marianni za pogaču, hvala Marianni, Dragani 

za uspješan srečolov i svima drugima koji su 
omogućili djeci radost.

Djeca su naša budućnost, da li ćemo zaboravi-
ti ili pokušati da izvan svoje matice očuvamo i 
prenesemo naše običaje, pismo i da se ne zabo-
rave korijeni i porijeklo... 

U društvu „Sloga“ se trudimo da očuvamo svi-
jest o postojanju i pripadnosti uz znanje kojeg 
ste nam prenijeli vi dragi roditelji, prijatelji i 
simpatizeri.

Hvala do neke nove prilike i novog druženja.

Tekst: Dobrila Cvijanović
Foto: Dušan Jovanović

AKUD „Kolo” Kopar

KUD „Mladost” Ljubljana

KD „Brdo” Kranj

Udruženje Srba „Sloga” Udine
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Domaćin susreta pod nazivom „Vrtikolo i 
ruzmarina“ bila je regionalna ispostava Javnog 
fonda RS za kulturne djelatnosti (JSKD) Kam-
nik, a pokrovitelj opština Kamnik. Sa svojim 
folklornim grupama, od dječjih do veteranskih, 
kao i sa pjevačkim i muzičkim ansamblima 
učestvovala su sljedeća društva: Makedonsko 
kulturno društvo „Ilinden“ Jesenice, sa dječ-
jom, omladinskom i veteranskom grupom, kao 
i sa etno muzičkom grupom; Kulturno-sportsko 
društvo Bošnjaka „Biser“ Jesenice sa omladin-
skom i mlađom i starijom dječjom grupom; 
Makedonsko kulturno društvo „Sveti Kiril i 
Metodija“ iz Kranja sa dječjom i odraslom fol-
klornom grupom; Kulturno i sportsko društvo 
„Sandžak“ iz Kamnika sa omladinskom fol-
klornom grupom.

Od srpskih društava, koja djeluju na području 
Gorenjske nastupila su sva četiri društva. Kul-
turno-prosvjetno-sportsko-humanitarno dru-

Vrtikolo i ruzmarin
U Domu kulture Kamnik u nedjelju 12. marta 2017. održan je susret folklornih, pevačkih i muzičkih grupa manjinskih etničkih zajednica 
Gorenjske

štvo „Vuk Karadžić“ iz Radovljice prvo se 
predstavilo sa veteranskom folklornom grupom 

koja je odigrala koreografiju „Igre i pjesme iz 
centralne Srbije“, rukovodilac grupe je Željko 
Milanović. Omladinska folklorna grupa kojom 
rukovodi Adrijana Šučur izvela je koreografiju 
„Vrbo, vrbičice, ne rasti golema“. 

Pjevačka grupa otpjevala je pjesme „Golubiću 
selo od rođenja“ i „Evo cura benijskije sela“, 
rukovodilac grupe Snežana Maksimović. Odra-
sla folklorna grupa pod rukovodstvom Sandre 
Jevtić prikazala je koreografiju pod nazivom 
„Na gosti“ – ispraćaj mladića u vojsku, igre i 
pjesme iz Crne Trave.

Srpsko kulturno društvo „Petar Kočić“ iz Kran-
ja na početku svog nastupa predstavilo se pje-
vačkom grupom koja je otpjevala pjesmu „Pi-
taju me odakle si brate“, a veteranska folklorna 
grupa premijerno je izvela igre iz Bele Krajine. 

Dječja grupa SKPD „Sveti Sava” Kranj

Veteranska grupa SKD „Petar Kočić” Kranj

Dječja grupa KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica
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Rukovodilac pjevačke i folklorne grupe je Sne-
žana Maksimović.

Srpsko kulturno prosvetno društvo „Sveti 
Sava“ iz Kranja nastupilo je sa više grupa, a 
prvi su na binu izišli najmlađi, članovi dječje 
folklorne grupe koji su odigrali koreografiju po 
nazivom „Pošla Dunja žito žeti“, rukovodilac 
grupe je Emanuela Knežević. Ženska pjevačka 
grupa otpjevala je pjesme „Oj, djevojko draga 
dušo moja“ i „Vita jela“. Veteranska folklorna 
grupa odigrala je igre iz Pčinjskog kraja, da 
bi na kraju muška pjevačka grupa otpjevala 
pjesme „Rasti bore“ i „Mala moja iz drugoga 
sela“. Rukovodilac pjevačkih grupa, kao i ve-
teranske folklorne grupe je Danijel Vučićević.

Iz Kranja je stiglo još jedno društvo, članovi 
Kulturnog društva „Brdo“ koji su imali priliku 
da nastupe sa više grupa. Dječja folklorna gru-
pa „Cicibani“ odigrala je koreografiju „Oj ce-
riću lisnati, nauči me igrati, ja ću tebe pevati“. 
Rukovodioci ove grupe su Vanja Čajić i Vio-
leta Jakovljević. Olmadinska folklorna grupa 
kojom rukovode Aleš Oštir i Teja Đermanović 
odigrala je igre iz Crne Trave. Muška pjevač-
ka grupa „Krajiški momci“ otpjevala je pjesme 
„Vitorog“ i „Na bas“. Rukovodilac grupe je 
Srđan Krgović.Veteranska folklorna grupa 
izvela je koreografiju „Guvno moje o Božiću 
malom“, a rukovodilac grupe je Dejan Jović. 
Ženska pjevačka grupa „Brđanke“ otpjevala je 
pjesme „Svaka gora čeka lista svoga“ i „Nas 
tri sestre zapjevati znamo“. Na kraju programa 
odrasla folklorna grupa odigrala je koreografiju 
„Gajtano mome mori“ – igre iz Pčinje. Rukovo-
dilac grupe je Srđan Krgović.

Sva društva koja su učestvovala na ovom su-
sretu dobila su priznanja za učešće, a susret 
je bio prilika za stručno savjetovanje, koje je 
uslijedilo nakon četvorosatnog programa i na-
stupa svih društava. Učesnike i njihove nastupe 
ocjenjivale su Vesna Bajić Stojiljković i Neva 
Trampuž. Bio je ovo još jedan lijep događaj sa 
raznovrsnim nastupima, koreografijama, narod-
nim nošnjama i pjesmama.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Veteranska grupa KD „Brdo” Kranj

Dječja grupa KD „Brdo” Kranj

Veteranska grupa SKPD „Sveti Sava” Kranj

Pjevačka grupa KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica
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У Раденце у хотел „Досор“ су 25. марта 2017. 
стигли делегати Српског културног друштва 
„Штајерска заједница“ на 11. редовну го-
дишњу скупштину. У Раденце су стигли сви 
позвани делегати тако да председнику вери-
фикационе комисије Добрету Стојановском 
није било потребно пребројавање чланова за 
кворум. Кворум је аутоматски био потврђен 
100%. Стигли су делегати из: словеначких 
градова: Цеља, Марибора, Мурске Собо-
те, Горње Радгоне, Раденаца и аустријских 
градова: Граца, Бад Радкерсбурга и Лајб-
ница. Интересантно је и то да су чланови 
овог веома активног културног друштва и 
представници Црквеног одбора Православ-
не општине Марибор на челу са парохом 
Савом Косојевићем и парохом Миланом Јо-
вановићем,  који су такође данас стигли на 
годишњу скупштину друштва. На почетку је 
парох Саво Косојевић благословио почетак 
рада скупштине. О успешном раду члано-
ва Штајерске заједнице говорио је Здравко 
Мајсторовић, председник Надзорног одбо-
ра, који је похвалио дело чланова Штајерске 
заједнице. Делегати су усвојили предлог 
свештеника Саве Косојевића да ове године 
чланови „Штајерске заједнице“ организују 
излет по православним манастирима Хрват-
ске и Републике Српске. Раде Бакрачевић, 
председник друштва обавестио је делегате 
о активностима друштва у 2016. Години и 
предложио програм рада за 2017. Годину. 
Предвидео је 15 веома захтевних пројеката 
од тога десет међународних. Све те пројек-
те су делегати потврдили једногласно. Први 
пројекат биће изложба уметничких фото-

Скупштина СКД 
„Штајерска заједница”
11. редовна годишња скупштина 
Српског културног друштва 
Штајерска заједница из Марибора

графија у православној цркви у аустријском 
Грацу са темама из Српске царске ларве 
Манастира Хиландара, које су снимили фо-
тографи друштва Здравко Мајсторовић и 
Раде Бакрачевић. Организацију изложбе у 
Грацу преузели су Драган Павић из Граца, 
потпредседник Штајерске заједнице и Ду-
шанка Шеф, секретарица друштва. Од пр-
вог јануара до 31. децембра 2016. Чланови 
уредништва Српских новина: „Штајерске 
новости“ редовно су издавали овај часопис. 
До 31. Децембра 2016 новине је посетило 
17.500.000 читалаца из целог света.  У про-
шлој години објавили смо 150 репортажа и 
500 фотографија. Раде Бакрачевић, уредник 
Штајерских новости захвалио се великом 
броју дописника и члановима уредничког 
одбора. Највише признања заслужују до-
писници: Филип Матко из Словеније, Ра-
домир Чубрановић, шеф дописништва из 
Војводине, Марко Лопушина, уредник из 
Београда, Стане Рибич, дописник из Бра-
тиславе, Зорица Зец, дописник из Београда, 
Здравко Мајсторовић, уредник фотографије 
и Александра Чубрановић, фоторепортер из 
Новог Сада.
У просторијама „ИЗУМА“ у Марибору, 
највећег европског института за сакупљање 
података за библиотеке, заједно са Савезом 
културних друштава Марибор, чланови 
друштва приказали су документарни филм, 
кога су снимили чланови филмске секције 
под радним називом: „Откривање спомени-
ка Михајлу Пупину“, који се догодио 9. ок-
тобра на Бледу у присуству Томислава Нико-
лића, председника Србије и Борута Пахора, 
председника Словеније.

– Децембра 2016 завршили су штампање 
историјске књиге под радним насловом: 

„Десет година Штајерске заједнице“. Штам-
пањем књиге желели су, да негују српски 
језик и српску културу. Објавили су лите-
рарна дела својих чланова и догађаје који су 
везани на активности Срба из Штајерских 
покрајина. Књига је намењена српској попу-
лацији у Словенији и Аустрији.

У књизи су објавили своје текстове и фо-
тографије: Марјан Пунгартник, словенач-
ки књижевник, генерални секретар Саве-
за културних друштава Словеније, Марко 
Лопушина новинар, уредник „Вечерњих 
новости“  Драгана Живојновић, уредница 
РТВ Србије оба из Београда, Иван Рајовић, 
новинар и песник из Краљева, Радомир Чу-
брановић, шеф дописништва из Новог Сада, 
Филип Матко, новинар из Словеније, Здрав-
ко Мајсторовић, Александра Чубрановић 
и Александер Бакрачевич фоторепортери, 
Раде Бакрачевић, новинар, уредник Штајер-
ских новина, Божидар Дринић, новинар, 
уредник „Аграра“ из Зрењанина, Стане Ри-
бич, новинар из Братиславе, Ненад Радоми-
ровић, новинар из Приштине, Дани Мауко, 
фоторепортер.

Предвиђени пројекти за 2017 годину:
– 27.априла: У Београду активно присуство 
чланова друштва на свечаној седници Мати-
це исељеника Србије. 
– Школа за писање (сликање) српских пра-
вославних икона са завршном изложбом и 
учењем српског језика и ћирилице. 
– Повезивање становника српских и слове-
начких општина на културном и привредном 
пољу. 
– Редовно излажење „Штајерских новости“.  
– Промоција књиге: „Десет година Штајер-
ске заједнице.
– Промоција документарног филма: „Путе-
вима православља“
– Снимање кадрова из српских манастира за 
други део документарног филма: „Путевима 
православља“. Снимање манастира из Црне 
Горе, Републике Српске, Хрватске и Грчке.
– Прослава празника друштва: Слава Светих 
Вартоломеја и Варнаве 24. јуна 2017. године.
– Активно учествовање на сусретима медија 
у Београду.
– Присуство подели државних признања 
најактивнијим Србима из региона и дијаспо-
ре у Београду.
– Активно учешће у пројектима Савеза кул-
турних друштава Словеније.

Текст: Раде Бакрачевић 
Фото: Здравко Мајсторовић

Са скупштине
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Монодрама Петар 
Пепо Бандић
А да није мене и ових наочара, е не би се 
мајци, ти сад ваљала по серџади, нити би 
наше дијете сваки дан јело пшенични љеб 
и то намазан с пекмезом и мармеладом, 
Бог те твој шашави грмечки... Заборавила 
си, изгледа,како си код ћаће Обрада гулила 
курузу и вукла дрва на ледјима, а? Ухм... 
Умукни де!

Знате како кажу, да је смијех пола здравља? 
А да причам о томе како смијех развија 
трбушне мишиће. И тако смо Вукови имали 
сат физичког и развијање мишића уз помоћ 

нашег пријатеља Душана Јовановића. Био 
је код нас са монодрамом Бранка Ћопића 
„Петар Пепо Бандић“. Куд је човек запамтио 
толико текста, куд нас је насмијао до суза. 
Непоновљиво! Једноставно одлично! 

Како може само један човјек да укроти групу 
људи? Душану је то ишло одлично за руком. 
Наш искрен смијех доказивао му је да је на 
одличном путу. Само смо чекали сљедећу 
реченицу и наставак приче. 

Али пребрзо заврши, ми би хтјели да он 
онако прича и да се ми смијемо па и цијелу 

ноћ. Прича стаде, Душан се наклони и зачу 
се пљесак. Заслужено! 

Представа је, у организацији КПСХД „Вук 
Караџић“ Радовљица одржана 24. марта 
2017. у просторима друштва на Јесеницама.

Фото и текст: Бригита Браткович Станкић

Већ традиционално се за Васкрс фарбају 
јаја. Зато смо у друштву организовали 
посебан догађај – фарбање јаја са најмлађим 
члановима, нашим цицибанима. На Велики 
петак смо се, наоружани са разноразним 
прибором (јаја, луковина, фарбе за јаја, 
умјетна пластична јаја, боје за пластична 
јаја,…). Све то су припремиле наше старије 
колегинице из фолклорне групе Адријана, 
Александра, Снежа, Сандра, Петра и Санела. 
Имали смо четири „станице“. На првој смо 
имали пластична јаја, које смо фарбали са 

Васкрс и фарбање јаја са најмлађим Вуковима
посебним акрилним бојама. На другој смо 
кувана јаја фарбали са разним бојама. На 
трећој станици смо јаја красили са разним 
травама, завијали у најлонке, да би трава и 
ружице остале на мјесту и стављали тако 
завијена јаја у лонац са луковином и водом. 
А на четвртој станици смо јаја украшавали 
воском. Ту нам је помагала старија особа, 
пошто је восак био врућ. Кад смо завршили 
са цртањем са воском на јаја, та јаја смо 
морали још скувати.

Кад смо завршили са фарбањем, имали смо 
шта да видимо. Прегршт лепих офарбаних 
јаја и задовољних цицибана.

У недељу поподне, на Васкрс, организовали 
смо и туцијаду, на којој смо се стари и млади 
такмичили у лупању јаја.

Ања Петровић 
КПШХД Вук Караџић
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Literarna sekcija SKD „Petar Kočić“ iz Kran-
ja priredila je 26. marta 2017. Literarno veče 
povodom 21. marta, Svjetskog dana poezije. U 
uvodnom izlaganju Ostoja Šobot, vođa literar-
ne sekcije, spomenuo je značaj svjetske poezi-
je, kao i sveukupne književnosti, na kulturu i 
život svakog naroda.

U nastavku programu književnici i recitatori iz 
Slovenije čitali su svoje i stihove drugih autora. 
Ana Juhant je čitala stihove slovenačkih autora 
i svoje stihove, Drena Šobot je u prvom bloku 
pročitala pjesme Aleksandra Sergejeviča Puški-
na, a u drugom bloku čitala je svoje pjesme. 
Krstan Jakovljević pročitao je pjesme Frančes-
ka Petarke i Johana Volfganga Getea. Marinko 
Jagodić Maki odrecitovao je nekoliko pjesama 
Sergeja Aleksandroviča Jesenjina, a Dušan Jo-
vanović je odrecitovao pjesme čileanskog pisca 
Pabla Nerude, španskog pisca Federika Garsije 
Lorke, indijskog pjesnika Rabindranata Tago-
re, engleskog pisca Džordža Gordona Bajrona, 
makedonskog pjesnika Koče Racina, zatim 
stihove ruskih pjesnika Mihaila Ljermontova 
i Marine Cvetajeve. Milan Aksentijvić je go-
vorio o poeziji i pročitao svoju pjesmu. Krstan 
Šućur je pročitao nekoliko pjesama Bore Ka-
petanovića, poznatog srpskog pjesnika iz Ban-
je Luke. U drugom bloku svi pjesnici su čitali 
svoje pjesme, a publika je sa velikom pažnjom 
propratila ovaj događaj.

Svetski dan poezije proslavlja se 21. marta i 
ustanovljen je od strane UNESKO-a 1999. go-

Svjetski dan poezije
Povodom 21. marta Svjetskog dana poe-
zije održano književno veče u organiza-
ciji Srpskog kulturnog društva „Petar 
Kočić“ Kranj

dine pod sloganom „Dijalog među civilizacija-
ma posredstvom poezije“. Svrha ovog dana ja 
promocija čitanja, pisanja, objavljivanja i poe-
zije u školstvu širom sveta; ali i „davanje novih 
podsticaja i priznanja nacionalnim, regionalnim 
i internacionalnim poetskim pokretima“ (izvod 
iz UNESKO izveštaja pri definisanju ovog 
dana). Pored toga „Svrha proglašenja Svetskog 
dana poezije jeste doprinos promociji čitanja, 
pisanja, objavljivanja i učenja poezije u čitavom 
svetu, kao i podsticanje nacionalnih, regionalnih 
i internacionalnih poetskih pokreta“, obrazložio 
je UNESKO svoju odluku 1999. godine.

Nekada se dan poezije slavio u oktobru. Tradi-
cija očuvanja oktobra kao nacionalnog i svet-
skog dana poezije, očuvala se još uvek u mno-
gim državama.

Prvi put Međunarodni dan poezije pod  
pokroviteljstvom UNESKO-a obeležen   je 21. 

marta  u Parizu, a Odluku da se taj dan proglasi 
za svetski dan poezije  donela  je  30. Generalna 
skupština UNESKA  na sesiji održanoj 15. 
novembra 1999. godine, u svom sedištu u 
Parizu. U Odluci UNESKA  o ustanovljavanju 
Svetskog  dana poezije je rečeno: „Poezija 
može postati odgovor na najoštrija  i najdublja 
duhovna pitanja  savremenog čoveka, ali je za  
to da se k njoj privuče pažnja što je moguće 
šire publike. Ovaj praznik se obeležava i 
radi „davanja novih podsticaja  i priznanja  
nacionalnim poetskim pokretima“.

Literarna sekcija SKD „Petar Kočić“ Kranj, 
kao i svi učesnici u programu, a isto tako i 
posjetioci, na ovaj način dali su svoj doprinos 
obilježavanju ovog značajnog datuma u 
svjetskoj književnosti, posebno poeziji.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Ana Juhant recituje svoje pjesme

Gosti i članovi društva
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Mi, djeca, znamo biti mnogo kreativni. U sri-
jedu 5. aprila 2017. imali smo vaskršnju radio-
nicu. Svako je napravio jedno jaje, i kad ga je 
napravio, mogao je da napravi još korpicu iz 
konzerve. Mi smo i ekološki postupali, tako da 
probamo iskoristiti što više otpadnog materi-
jala. Jaja smo napravili sa pet komadića,  koje 
smo morali nacrtati na razne papire i  izreza-
ti. Kada smo završili jaja, pravili smo korpice. 
Na slici izgleda jako teško, ali nije. Imali smo 
veliku konzervu, izrezali papir, koji smo zalije-
pili oko konzerve. Nacrtali smo zeca, oči, dvije 
ruke, dvije noge i nos. Iz konopca smo izrezali 
šest trakova i sve to zalijepili. Svi jedva čekamo 
Vaskrs da korpice upotrijebimo za jaja. Srdačno 
ste svi pozvani na naše radionice u našim pros-
torijama Srpskog kulturnog društva „Sloga“ u 
Solkanu. Meni se ove radionice mnogo sviđaju 
i moram pohvaliti Mariannu Savić koja je lijepo 
sve ovo osmislila i na nas prenijela svoje znanje 
u našim radionicama. 

   Tiana Đorđić  

Radionica Sloge
Radionica ukrasnih jaja i korpica za 
Vaskrs u SKD Sloga

Српско културно друштво „Слога“ из Нове 
Горице је на предлог неколико занесењака у 
изворну музику организовало хуманитарни 
концерт под називам „Срцем за Милана 
Стајића“. Морам признати, када сам 
на састанку Извршног одбора друштва 
предложио да идемо у организацију таквог 
хуманитарног концерта, сви су једногласно 

Хуманитарни концерт
прихватили тај предлог. Ту вече, 08.04.2017. 
у Ђачком дому у Новој Горици било је 
нормално највише Срба, али је било и 
других националности, никоме није пало на 
памет да нас дијели по националној основи, 
него смо се сви назвали једним именом и то 
„хуманитарци“. Милану желимо што бржи 
опоравак и да то заједнички прославимо 

на истом мјесту гдје смо организовали овај 
хуманитарни концерт. На том концерту 
су учествовали: „Весели кумови“ Пајо и 
Паво, „Извори Босне“ Јаго и Драго, „Стари 
обичаји“ Милош и Гоја, „Извори Требаве“ 
Живан и Миленко, „Глас срца“ Дуле, 
Бранко, Мирко и Дејан Зекић, те виолина 
Јозо Барежић, а музички уредници су били 
Крле и Пеки. Најактивнији чланови СКД 
„Слоге“ то вече били су Вид Дуроњић, 
Драган Савић, Никола Пупова, Душан 
Новаковић и други. То вече смо одлучили 
да сакупљена средства пошаљемо по Виду 
Дуроњићу и Петру Марковићу и да Милану 
лично пренесу наше искрене поздраве.

Илија Јанковић

Mi djeca znamo da igramo folklor, ali znamo i 
mnogo više. Jako smo kreativni i zato dolazi-
mo na radionice u naš klub u Solkanu. Ovaj put 
smo radili nešto mnogo lepo, uskršnje čestitke, 
da bih mogli da pošaljemo poštom našim bliž-
njima. Mališani smo izradili mnogo čestitki u 
raznim tehnikama, kako se i vidi na ovoj slici.

Jedva čekamo da ih pošaljemo i da obraduje-
mo naše bližnje. Ali na vas nismo zaboravili, 
tako da ćete i vi nešto dobiti u svoje sanduče. 
Ako želite možete nam se pridružiti u našim 
kreativnim radionicama. 

Imamo razne teme, tako da nama nikad nije do-
sadno. Naša vrata su uvijek otvorena za nove 
zanimljive kreativne mališane. MI MALIŠA-
NI I VI SA NAMA MOŽEMO NAPRAVITI 
MNOGO LEPIH STVARI!!!

 Alexandra Savić

Radionica Uskršnjih čestitki
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Koncert je održan 21. aprila 2017. u 
Antonovom domu u Ljubljani pred velikim 
brojem posjetilaca, ljubitelja tradicionalne 
srpske pjesme i igre. Članovi KUD „Vidovdan“ 
za svaki događaj pripreme nešto novo, nešto 
što odstupa od ustaljene forme i običaja, nešto 
čime će pokazati svoju inovativnost a ujedno 
publici pokazati da se ovakvi koncerti mogu 
pripremiti i na malo drukčiji način.

Na početku programa voditeljka Slađana 
Šmitran obratila se publici i između ostaloga 
rekla: „Dozvolite mi da vas večeras provedem 
kroz naš program sa kojim želimo da vam 
pokažemo deo našeg repertoara a ujedno da vas 
upoznamo i sa radom iza bine ili iza kulisa kako 
smo to nazvali, koji je potreban da bi mogli da 
spremimo celovečernji koncert. Put od učenja 
prvih koraka određene oblasti do scenskog 
nastupa na bini je dugačak i između ima mnogo 
nekih koraka koji jedan za drugim vode do 
toga da se popnemo na binu i predstavimo vam 
pojedinu koreografiju.“

U nastavku svog izlaganja govorila je o tome 
kako počinju probe, šta se prvo uradi, kako 
se igrači pripremaju, prikazuju su prvi koraci 
i tako sve do trenutka kada treba izići na 
binu i pokazati sve ono što se učilo, naučilo i 
uvježbalo. 

I da bi publici dočarali kako to u praksi 
izgleda na bini su se pojavili folkloraši prvog 
ansambla, ali ne u nošnjama, kako smo navikli 
na koncertima, nego obučeni onako kao na 
probama. Publika je mogla da barem malo da 
vidi kako to izgleda a folkloraši su se potrudili 
da to što vjernije pokažu.

U nastavku programa voditeljka je govorila o 
djelovanju dječjih folklornih grupa i navela:  
„Rad na probama je u suštini isti sa svim grupama 

Iza kulisa
Srpsko kulturno umjetničko društvo „Vidovdan“ iz Ljubljane izvelo godišnji koncert pod nazivom „Iza kulisa“

u smislu kako učimo korake i kako se spremaju 
koreografije za scenski nastup. Ali svakako ima 
razlika u načinu kako se prenose informacije u 
odnosu na uzrast sa kojim se radi. Dečije grupe 
sve uče više kroz igru i zabavu, što je primereno 
njihovom shvatanju i razumevanju. Omladinci 
koji većinom prvo prolaze kroz Cipiripi, to jest 
našu najmlađu grupu, imaju jako dobre temelje 
jer im koraci i ritam kao jako mladima uđu u 
organizam pa je rad sa njima vrlo jednostavan 
kad su skoncentrisani na ono što se radi, a to da 
vam iskreno kažem u dobu puberteta i nije uvek 
najlakši zadatak“

A kako to izgleda na nastupima, koncertima i 
drugima događajima, pokazali su članovi dječje 
grupe koji su odigrali dječje igre i pjesme iz 
Šumadije. Koreografiju je pripremila Sanja 
Veselić, koja je i umjetnički rukovodilac grupa, 
a djeca su za svoje igre dobila buran aplauz i 
simpatije publike.

Koreografiju pod nazivom „Pala magla po 
polje“ – igre iz belopalanačkog polja odigrali 

su članovi veteranske folklorne grupe. Autor 
koreografije i rukovodilac grupe je Jovan Bajić.

Na početku narednog bloka Slađana Šmitran je 
rekla: „Jedan jako bitan deo scenskog prikaza je 
i narodna nošnja. A na nju smo u našem društvu 
jako ponosni jer raspolažemo sa bogatim 
fundusom nošnje koja prikazuje odevne običaje 
našeg naroda sa različitih područja gde su sve 
i živeli.“

Svoju priliku iskoristio je i omladinski ansambl 
koji je izveo koreografiju „Stojan si viče“ – 
igre i pjesme iz Pčinje. Autor koreografije 
je Milan Glamočanin. Budućnost društva 
je zagarantovana. Umjetnički rukovodioci 
omladinskog ansambla su Jovan Bajić i Željko 
Krsmanović.

Da na koncertima nije prisutna samo igra, 
pobrinu se pjevačke grupe, tako je bilo i ovom 
prilikom. Ženska pjevačka grupa SKUD 
„Vidovdan“ otpjevala je pjesme „Ja Kupreška“ 
– pjesma sa Kupresa, „O moj Mile medeni“ 

„Iza kulisa”

Zajednička fotografija
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– pjesma iz Šumadije, „Oj ružice rumena“ – 
pjesma iz Šumadije. Umjetnički rukovodilac 
Tanja Latinović.

Pjesmom i igrom otišlo se do Bosanske 
Posavine, a igre i pjesme ove oblasti 
predstavljene su kroz koreografiju pod 
nazivom „Tri jabuke zelene“ – srpske igre 
iz Bosanske Posavine. Autor koreografije je 
Slobodanka Seja Rac. I ovaj put, kao i svaki 
put do sad, koreografija je izvedena veoma 
lijepo, sa mnogo elana i ljepote u igri i pjesmi. 
Umjetnički rukovodilac Danijel Vučićević.

Nastupila je mala pauza, odnosno trenutak da se 
podijele priznanja vođama pojedinih folklornih 
grupa i da im se zahvali za njihov uspješan rad. 
Dobitnici zahvalnica su: Danijel Vučićević, koji 
radi sa izvođačkim ansamblom, Jovan Bajić, za 
rad sa veteranskom i omladinskom grupom, 
Sanaj Veselić za rad sa cipiripi grupom, Tanja 
Latinović za rad sa ženskom pjevačkom 
grupom, dejan Erceg za vođenej orkestra, rašo 
za nesebičnu pomoć i pratnju na šargiji, Rada 
babić za zalaganje i trud oko narodne nošnje i 
Željko Krsmanović za rad  udruštvu. Zahvalnice 
je uručila Zorica Latinović, predsjednik društva 
a u svojoj pozdravnoj besjedi navela je sljedeće: 
„Naša želja je bila da vam pokažemo bar mali 
deo toga kako sve skupa izgleda iza kulise, ili 
iza bine. Jedan ovakav koncert svakako nije 
dovoljan da predstavimo šta je sve potrebno da 
bi spremili jedan godišnji koncert, ali sigurno 
ste dobili bar malo bolje predstavu o našem 
radu. Mi vas svakako pozivamo da nam se i 
vi priključite na svim našim probama, jer kako 
ste videli primamo sve od tri godine a gornje 
granice i nemamo. Dobrodošli svi koji želite 
da naučite i sa nama dalje prenosite bogatu 
kulturnu baštinu. Svakog ko je mislio da ima 
dve leve, i da ne ume da peva, vrednim radom 
smo ubedili da nije u pravo. Verujemo da ćemo 
i vas. Dobro nam došli u kolu. Hvala na pažnji, 
uživajte dalje u programu.“ 

Nakon podjele zahvalnica opet je došlo vrijeme 
za pjesmu i igru, a omladinska folklorna grupa 
ponovo je dobila priliku da se pokaže i to 
izvođenjem koreografije „Pošla Trojanka na 
vodu“ – igre i pjesme iz Dimitrovgrada. Autor 
koreografije je Ljubomir Vujičin. Ni veterani 
nisu posustali nego su još jednom pokazali da 

u njima ima energije i volje. Ovaj put izveli su 
koreografiju „Vari baba žute tikve“ – igre iz 
okoline Niša. Koreografiju postavio Jovan Bajić.

I tako, malo po malo, došlo se i do zadnje tačke 
ovog lijepog i zanimljivog programa. Čast da 
završe program ove lijepe večeri pripala je 
izvođačkom ansamblu koji se predstavio sa 
koreografijom „Dajke gico fa“ – vlaške igre iz 
Kobišnice. Autor koreografije Milan Glamočanin.

Obraćajući se publici na kraju ovog koncerta 
Slađana Šmitran se zahvalila svima onima koji 
su omogućili ovaj koncert i navela: „Dozvolite 
takođe da izrazim našu zahvalnost svima koji 

nam pomažu kod našeg rada i stvaranja. Pre 
svega vama roditeljima, koji nas bezuslovno 
podržavate u tome. Hvala prvo vama. Hvala 
i svim našim sponzorima i donatorima sa 
kojima je rad u kulturi bar malo lakši. Hvala 
Javnom fondu za kulturne delatnosti Republike 
Slovenije, hvala Atlantic grupi i Cockti, hvala 
Komunalnom preduzeću Ljubljana, Zumiksu, 
Ekokliner i Gostioni Tavčar. Bez vas bi bilo 
teže. Hvala vam.“ 

I na samom kraju Slađana Šmitran se obratila 
publici sa molbom: „Takođe nam mnogo znači 
kad na našim nastupima možemo zajedno sa 
vama učiniti lepe stvari i pomoći onima kojima 
je naša pomoć potrebna. Ovog puta želeli bih da 
pomognemo, svako po svojim mogućnostima, 
dečaku Milanu Simetiću iz Šekovića (Republika 
Srpska), kome je neophodna transplantacija 
bubrega i jetre, koja košta 300.000 eura. 
Ukoliko želite i možete, na izlazu iz sale biće 
kutija namenjena dobrovoljnom prilogu za 
Milana. Hvala vam unapred od srca!“

Nije moglo proći i bez zajedničke fotografije, 
koja će biti podstrek za budući rad ,a ujedno 
ostati i kao uspomena na jedan lijep događaj.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Dječji grupa

Omladinska grupa

Veteranska grupa
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U petak, 21. januara 2017, pred odlazak, ima-
li smo probu, na kojoj smo bili svi nestrpljivi. 
Vreme je teklo polako. Posle probe smo otiš-
li kući, svi puni iščekivanja. Niko nije mogao 
zaspati od oduševljenja da idući dan prvi put 
putujemo negde tako daleko. U tri sata ujutro 
okupili smo se na železničkoj stanici na Jese-
nicama i krenuli na put. Ja sam se lično mnogo 
bojala pošto je to za mene bilo prvo takvo puto-
vanje. U autobusu smo se zabavljali i vreme je 
teklo brzo. Vozili smo se oko osam sati. Zadnji 
sat puta je protekao vrlo sporo. Kad smo konač-
no stigli, bila sam još više uplašena, nego što 
sam bila pred polazak. 

Na ulazu u prostore SKC „Vuk Stefanović Ka-
radžić“ prvi nas je dočekao pas Vučko. A u pro-
storima su nas čekali prijatelji, koje smo upo-
znali pre dve godine, kad su oni bili naši gosti 
na našem dečijem festivalu „Razigrani taban-
čići“. Dočekali su nas lepo i raširenih ruku. Na 
početku je bilo malo čudno, jer smo svi ćutali. 
Mislim da smo se svi malo neprijatno osećali. 
Pa nismo se videli dve godine. Kad su nas po-
delili po porodicama odnosno, otišli smo kući 
kod domaćina. Tamo su bili vrlo ljubazni i sa 
mojom domaćicom sam se odmah  dobro razu-
mela. Sve je bilo odlično i moj strah je nestao. 

Vukovi sa vukovima
U januaru je omladinska folklorna sekcija KPŠHD „Vuk Karadžić“ Radovljica gostovala u Bačkoj Topoli kod SKC „Vuk Ste-
fanović Karadžić“ na koncertu „VUKOVI SA VUKOVIMA“

Ne znam čega sam se toliko bojala. Posle vrlo 
ukusnog ručka i kratkog  odmaranja vratili smo 
se svi u njihove prostore gde smo devojke pra-
vile frizure za nastup. Posle smo otišli do sale 
gde smo kasnije nastupili. Na generalnoj probi 
bili smo svi veoma nervozni, a ta nervoza se 
prenela i u garderobu. Kad smo se obukli u na-
rodnu nošnju svi smo izgledali prekrasno. Prvo 

smo nastupili sa igrama iz Niša. Nošnja iz Niša 
je prelepa, šarena....

V trenutku kad smo stali na binu videla sam tre-
mu na svima nama. I ja sam imala veliku tremu. 
A u trenutku kad smo počeli pevati, trema je 
prošla. Počeli smo se zabavljati na bini, i bilo 
je kao da smo sami i da nas niko ne gleda. Na-
kon odigrane koreografije morali smo se brzo 
presvući, jer nismo imali mnogo vremena. Kod 
druge koreografije „Igre iz Dimitrovgrada“ ni-
smo više imali tremu, jer smo se na gledaoce u 
sali navikli. Noge su same igrale. 

Posle nastupa smo se presvukli za kasnije dru-
ženje u Prostorima SKC „Vuk Stefanović Ka-
radžić“. Svi smo obukli iste crvene Vukove 
majice. To mi se stvarno svidelo. Bilo je u izo-
bilju hrane i pića. Imali su i DJ-ja, koji je vrteo 
zaista ludu muziku. Stvarno smo se lepo družili, 
pevali, igrali. Upoznali smo opet mnogo novih 
prijatelja. Posle druženju smo otišli na spavanje. 

Idući dan, posle doručka, otišli smo na mali obi-
lazak grada. Vodili su me i na zaleđeno jezero. 
Pošto je bilo veoma hladno brzo smo vratili kući. 

Kad smo došli u prostore sa našim bliznakinja-
ma Tamarom i Tijanom proslavili smo njihov 
rođendan. Domaćini i mi priredili smo im lepo 
iznenađenje. Malo smo se još družili, pričali i 
zabavljali, a onda je došlo vreme za polazak u 
Sloveniju. Opraštanje je bilo dugo, malo smo i 
zaplakali. Ali to su bile suze rastanka. U auto-
busu smo se opet zabavljali i gledali televiziju. 
Put nazad je bio kratak.

Stvarno mi nije žao da sam išla sa svojom fol-
klornom sekcijom na to gostovanje u Bačku To-
polu i volela bih da se tako nešto opet ponovi. 
Takve događaje neću nikad zaboraviti.

Ana Nikolić
KPSHD Vuk Karadžić
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Već od našeg dečijeg festivala u oktobru jedva 
smo čekali dan kad ćemo vratiti posetu našim 
drugarima i ponovo se sresti sa igračima KUD 
„Kolovit“ iz Gradiške. U petak, 07.04.2017, 
napokon smo dočekali taj dan. Svi uzbuđeni i 
nestrpljivi čekali smo naše drugare i drugarice, 
koji su bili  na školskom izletu. Prebacili smo ih 
s jednog autobusa na drugi i mogli smo da kre-
nemo. Tad kad najmanje treba, dočekala nas je 
gužva na granici, gde smo čekali čak dva sata. 
Naši roditelji, koji su pošli sa nama bili su malo 
nervozni, ali nama to nije smetalo. Pesmi, sme-
hu, radosti i sreći nije bilo kraja. Do granice sa 
Republikom Srpskom neki su već spavali, po-
gotovo naši najmlađi, a drugi nismo prestajali 
sa pesmom. I konačno stigli smo do kulturnog 
centra, gde su nas dočekali naši domaćini. Njih-
ov vođa Mirko rasporedio nas je kod domaćina 
i druženje je moglo da počne.

Narednog jutra, na Lazarevu subotu, imali smo 
liturgiju kroz grad, naravno obučeni u narodnu 
nošnju. Većina nas je to doživelo prvi put, neki 
nisu ni znali zašto se nosi grančica vrbičice, 
koja naznačava mir. Prošetali smo do crkve, 
gde su vrbicu osvetili, a nama objasnili kako i 
zašto smo tu što jesmo. Nakon toga otišli smo 
na ručak sa svojim domaćinima, i opet se sastali 
u kulturnom centru. 

Na rasporedu je bilo spremanje, oblačenje i če-
kanje na nastup. Pre nastupa imali smo veliku 
tremu i svi smo bili jako nervozni, ali kad smo 
došli na scenu i začuli muziku trema je odmah 
nestala i svima je zablistao osmeh na licu. Pub-
lici smo se predstavili sa našom prvom koreo-
grafijom, pesmama i igrama iz Bele Krajine, jer 
ipak dolazimo iz Slovenije. A za kraj odigrali 
smo igre iz okoline Dimitrovgrada i tako uspeš-
no završili koncert. Nakon toga sledilo je dru-
ženje uz muziku, a naravno zabava se nastavila 
i posle kod kuća, jer nam je spavanje bilo ne 
bitno. Pričali i zezali smo se još dugo u noć.

Lazareva subota u Gradiški
Nastup  na koncertu pod nazivom: „Ajte djeco sa svih strana, kolo kolovito zaigrati sa nama“

Ostala nam je još nedelja, i to Cvetna nedelja i 
moj rođendan. Domaćini su nam pripremili obi-
lazak proizvodnje čajeva i lekova u Gradiški, 
gde smo dobili i male poklončiće. Ostalo nam 
je još nekoliko sati za druženje sa prijateljima, 
domaćinima, za obilazak grada, šetnju i tako 
slično. Sigurna sam, da taj rođendan neću za-
boraviti, zahvaljujući mojoj predivnoj ekipi, 
prelepom vikendu, druženju i suzama. 

Došlo je vreme pozdravljanja i odlaska kući. 
Bilo je grljenja, ljubljenja pa i plakanja. Ali 

smo obećali, da ćemo se družiti još i rastali smo 
se s osmehom na licu, svi srećni i zadovoljni. 
Hvala domaćinima iz KUD „Kolovit“ na gos-
toprimstvu i prelepom vikendu, našem društvu 
„Vuk Karadžić“ Radovljica, što nas je odvezlo 
na našu mini turnejicu i hvala Adrijani i Marku 
na prelepom izletu, gostovanju. Jedva čekam 
sledeći. 

Ana Samardžija
KPŠHD „Vuk Karadžić“ Radovljica



32 | Из друштава | Мај 2017

Iako se srpska narodna igra izvodi na sceni pu-
nih sedamdeset godina, ne samo u Srbiji, već i 
na mnogim pozornicama širom sveta, do sada 
nije bilo ozbiljnijih pokušaja da se pokrene aka-
demsko obrazovanje u smeru scenskog stvara-
laštva, izvođenja i pedagogije u oblasti srpske 
narodne igre. 

Osim toga, ni nekadašnji „muzički folkloristi“, 
danas etnomuzikolozi, nisu zalazili u područje 
scenskog, jer su interesovanja stručnjaka bila 
i uglavnom još uvek jesu, usmerena ka izuča-
vanju seoske tradicionalne muzičke i igračke 
prakse. 

Decenijama je tako područje nauke i struke po-
stojalo nezavisno od aktuelnih zbivanja na sce-
ni, koje je, uprkos tome, stvaralo svoju istoriju 
kroz uporan i posvećen rad velikog broja ama-
tera okupljenih u brojnim KUD-ovima širom 
Srbije i van nje, ali i kroz stvaralački i pedagoš-
ki rad značajnih ličnosti koji su postali doajeni 
naše scenske narodne igre. 

Upravo tu istoriju i uopšte fenomen scenskog, 
sa detaljnom analizom koreografija narodne 
igre, obradila je etnomuzikolog Vesna Bajić 
Stojiljković, odbranivši doktorsku disertaciju 
5. aprila 2017. godine na Fakultetu muzičke 
umetnosti u Beogradu, i tako otvorila put no-
vom području u našoj struci i nauci. U cilju 
razvoja naše scenske narodne igre na institu-
cionalnom nivou, osnovan je i novi studijski 
program pod nazivom SCENSKA NARODNA 
IGRA pod okriljem Instituta za umetničku igru 
(IUI) u Beogradu.  

Institut za umetničku igru, osnovan 2014. 
godine u okviru Fakulteta za inženjerski me-
nadžment u Beogradu, pruža prvi akreditovani 
visokoškolski studijski program za školovanje 
i sticanje visokog obrazovanja u oblasti pro-

Scenska narodna igra
Prvi akademski studijski program za studiranje koreografije, profesionalnog izvođaštva i pedagogije narodne igre u Srbiji

fesionalne umetničke igre klasičnog baleta i 
savremene igre, koreografije, baletske pedago-
gije i pedagogije savremene igre. Od školske 
2017/2018. godine Institut organizuje novi pro-
gram SCENSKA NARODNA IGRA za izuča-
vanje koreografije, profesionalnog izvođaštva 
i pedagogije narodne igre. Ovaj studijski pro-
gram je prvi u Srbiji u visokoškolskom obra-
zovanju koji je posvećen oblasti tradicionalne 
narodne igre i njene primene na sceni. 

Studijski program na ovom Institutu utemeljen 
je na savremenom konceptu i vode ga istaknuti 
profesori iz Srbije u saradnji sa profesorima i 
koreografima sa inostranih univerziteta umet-
nosti. U oblasti SCENSKE NARODNE IGRE 
svoj doprinos utemeljenju ovog smera daće 
uvaženi profesori i svetski poznati koreografi iz 
Rusije, Bugarske, Rumunije i Mađarske. Pro-
gram traje tri godine i nakon završenih studija 
student stiče zvanje Dramski i audiovizuelni 
umetnik - SCENSKA NARODNA IGRA - ko-
reograf, profesionalni igrač ili pedagog (180 
ESPB poena).

Program na osnovnim studijama SCENSKE 
NARODNE IGRE je sastavljen od obaveznih 
i izbornih predmeta. Obavezni predmeti ospo-
sobljavaju studente da savladaju klasične i sa-
vremene plesne metode u srpskoj narodnoj igri, 
upoznaju zakone scene i scenskog dela, daju 
teorijsku podlogu studentima da se upoznaju 
sa osnovnim principima koreografije narodne 
igre, dramaturgije, režije, scenografije, estetike, 
pedagogije, teorije i psihologije umetnosti. 

Pored umetničkih predmeta i opštih predmeta 
o plesu (istorija scenskih umetnosti, etnoko-
reologija, antropologija plesa) i o koreografiji 
(koreografska kompozicija, koreografska reži-
ja, pokret i slika, libreto), studenti imaju mo-
gućnost da izučavaju i srpsku narodnu muziku 

kroz sviranje na tradicionalnim instrumentima i 
tradicionalno pevanje. Opšti predmeti uključu-
ju engleski jezik i izborni jezik, kao i predmete 
vezane za produkciju, marketing, organizaciju 
i menadžment u scenskoj narodnoj umetničkoj 
igri, kako bi samostalno mogli da ostvare scen-
sko-izvođačke projekte.

Cilj studijskog programa je usmeren ka unap-
ređenju znanja i stečenih umetničkih veština i 
metoda na osnovnim akademskim studijama i 
ostvarivanju visoko-umetničkih rezultata, a za-
tim i procesima kulturnog razvoja, kao što je 
planiranje javnih kulturnih delatnosti i razvoj 
srpske tradicionalne kulturne baštine - igre i 
muzike - u umetničkoj sferi. Ishod procesa uče-
nja je obrazovan student koji poseduje aktivna 
umetnička i teorijska znanja, veštine i sposob-
nosti da obavlja javnu, kolektivnu i individual-
nu kulturno-umetničku delatnost.  

Poseban cilj studijskog programa SCENSKE 
NARODNE IGRE je osposobljavanje stude-
nata da razumeju lični doprinos umetničkim, 
naučnim i istraživačkim procesima na područ-
ju srpske narodne igre i muzike. Naročito je to 
značajno u pravcu njihovog očuvanja, umet-
ničkog razvoja i zaštite u okviru nematerijalne 
kulturne baštine. U tom smislu, program obez-
beđuje saznanja o originalnosti, umetničkim 
inovacijama, inovacionim procesima, nestan-
dardnom kulturnom organizovanju, projekto-
vanju, kao i kritičkom pristupu redefinisanja 
postojećih umetničkih praksi. 

Nastava je interaktivnog karaktera. Obavezno 
uključuje kreativne radionice, podstiče studen-
te na razmišljanje i kreativnost, samostalnost 
u radu i primenu stečenih znanja u praktičnoj 
delatnosti. Studijski program uključuje sarad-
nju s mentorom, neposrednu komunikaciju s 
domaćim i inostranim predmetnim nastavnici-
ma, praktično proveravanje stečenog znanja u 
specijalizovanim salama, pruža mogućnost za 
ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti, 
razvijanje kritičkog mišljenja i umetničkog iz-
ražavanja. 

Nastava na Institutu se izvodi u skladu sa najsa-
vremenijim metodama i odvija se po pravilima 
evropske komisije za proveru kvaliteta viso-
koškolskih programa što omogućava svim pro-
gramima Instituta za umetničku igru da budu 
međunarodno priznati, odnosno, da obezbede 
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dalju prohodnost našim diplomcima.

Institut poseduje biblioteku i medijateku koja 
među svojim bibliotečkim jedinicama sadrži 
najpotpunija izdanja časopisa iz oblasti umet-
ničke igre, veliki broj snimljenih predstava, 
događaja, takmičenja i pregleda umetničke 
igre kao i bazu muzičkih kompozicija u sve-
tu. Institut je opremljen najsavremenijom ITK 
opremom za izvođenje nastave uključujući ITK 
kabinete, sale za projekcije, kao i baletske sale, 
saunu, teretanu i od 2017. i scenu za izvođenje. 

Na programu SCENSKA NARODNA IGRA 
omogućeno je, pored redovnog, i vanredno stu-
diranje. Shodno tome, svi zainteresovani stu-
denti iz dijaspore imaće mogućnost da studiraju 
prema njima prilagođenom planu i programu. 
Takođe, ograničenje u starosnoj dobi nije pre-
preka za studiranje scenske narodne igre. 

Uslovi za upis na studijski program SCENSKA 
NARODNA IGRA jesu završena srednja ško-
la i polaganje prijemnog ispita. Prijemni ispit 
obuhvata test opšte kulture i audiciju - prove-
ru igračkih sposobnosti i drugih specifičnosti 
vezanih za poznavanje srpske narodne igre. U 
drugoj polovini juna 2017. biće organizovane 
pripreme za prijemni ispit u trajanju od pet 
dana, na koje bi bilo veoma poželjno da se za-
interesovani studenti prijave. 

Troškovi studiranja na osnovnim studijama 
iznose 2.000 evra i najpristupačniji su u Srbi-
ji (uključuju školarinu, sve udžbenike i nauč-
no-nastavna sredstva, neograničen broj prijava 
za ispite kao i overa semestara). P laćanje se 

vrši po srednjem kursu NBS na dan uplate, a 
pružena je mogućnost plaćanja školarine na de-
set mesečnih rata. Najboljim studentima omo-
gućene su i stipendije. 

O terminima prijemnih ispita i priprema na 
njih, kao i o svim detaljnima vezanim za stu-
dijski program SCENSKA NARODNA IGRA 
zainteresovani kandidati mogu dobiti sve po-
trebne informacije pozivom na broj +381 11 
41 40 421, putem e-mail adrese prijave@iui.rs 
ili na zvaničnoj stranici Instituta za umetničku 
igru www.iui.rs. 

Izvor: Brošura SCENSKA NARODNA IGRA, 
Institut za umetničku igru, 2017. 

http://iui.rs/2017/01/03/osnovne-akadem-
ske-studije-scenska-narodna-igra/

Fotografije: Slobodan Bugarčić

Tekst pripremila: dr Vesna Bajić Stojiljković
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ЗАБОРАВЉЕНИ ЈУНАК 
 СТЕВАН Николе ШВАБИЋ – официр

И нико није ни питао одакле ти младићи иду,
Ко сада за њима у страху плаче
И нико није ни питао хоће ли се они икада
Вратити под вољене кровове домаће.

Вук Славић (алијас Рудолф Мајстер)

Стеван Швабић рођен је 1. новембра 1865. 
године у селу Божурња код Тополе поред 
Крагујевца. Гимназију и пољопривредну 
школу похађао је у Краљеву. Са 18 година 
отишао је у српску војску и завршио 
подофицирску школу (1885). Учесник је 
Српско-бугарског рата 1892. године. Исте 
године унапређен је у коњичког официра. 
Године 1912. напредовао до потпуковника, 
а 1913. био је командант Пчињског округа.

Војну науку и ратну вештину стицао је и кроз 
ратну праксу, учествујући у оба балканска и 
у Првом светском рату. Много је научио и 
од великих српских војвода, команданата 
армија: Мишића, Степановића, Штурма 
и од начелника штаба Врховне команде 
Путника, када су они подносили рапорт, 
ценили борбену ситуацију и предлагали 
одлуке краљу Петру и регенту Александру. 
Швабић је био ађутант престолонаследника 
Александра, команданта 1. армије за време 
балканских ратова 1912. и 1913. године.

У Првом светском рату, 1915. године, као 
командант коњичког пука у борбама у долини 
реке Мораве, био је рањен и заробљен. У 
заробљеништву је био у околини Салцбурга, 
где је остао до краја Првог светског рата – 
новембра 1918. године.

По завршетку рата кад се враћао из 
заробљеништва са 470 официра и 300 
војника, зауставили су га представници 
Народне владе Словеније, 5. новембра 
1918. на љубљанској железничкој станици и 
замолили да им помогне у одбрани Љубљане 
и сређивању стања у Словенији.

Швабић у својим сећањима, за моменте који 
су одлучујуће утицали на њега да се одлучи 
да остане и помогне, каже: „На љубљанској 
железничкој станици ври као у кошници. 
Многобројни возови препуни војника 
бивше Аустроугарске армије, у повратку 
са италијанског фронта закрчили су 
станицу. Ми, онако ненаоружани упадосмо 
у ту гомилу наоружаних, разузданих, 
обезглављених и на свако зло спремних 
бивших војника, који су се без икаквог 
реда враћали са фронта и успут пљачкали и 
отимали све на шта су налетели журећи да 
што пре стигну својим кућама.” Најкраће 
речено, био је хаос, расуло и безвлашће. 
Власт није имала снаге да заведе ред.

Швабић даље наводи: „Знајући да је 
Љубљана била стратегијска основица и 

центар из кога се снабдевала аустријска 
војска на италијанском фронту, проценио 
сам да у њој мора бити смештен огроман 
ратни материјал којег је требало сачувати 
за нашу државу, као и да се благовремено 
запоседне Љубљана, њена област и Трбовље 
(чувени рудници угља) и да се све то 
сачува од Италијана који су наступали 
за растуреном аустријском војском.” 
Зато је пристао да остане заједно са својим 
официрима и војском и ставио се на 
располагање Народној влади Словеније и 
Народном вијећу у Загребу. О томе пише: „За 
трен ока сам одлучио да са свим официрима 
и војницима останемо у Љубљани, да 
заведем ред и мир и да сачувамо све 
оно што је било изложено опасности 
да пређе у туђе руке. Иако изнемогли, 
измучени и изгладнели остали смо да 
помогнемо стварању Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца. Официри и војници су 
са пажњом и одушевљењем саслушали моју 
одлуку.”

На више места Швабић истиче да су му 
свакодневно пристизали и добровољно 
приступали војници и старешине из 
заробљеништва из разних логора Аустрије, 
иако су могли једноставно да продуже 
пут својим кућама. Они су сматрали да је 
њихова патриотска дужност да остану и 
помогну колико могу. Нису хтели да буду 
нови „Бранковићи”.

Швабић је постао командант српске војске 
у Љубљани и деловао је у име Антанте. 
Од српских официра и војника – бивших 
заробљеника формирао је српски 26. 
пешадијски пук, јачине око 2.000 људи. У 
саставу су била 2 пешадијска батаљона, 
1 коњички ескадрон, 2 топовске батерије 
и 1 митраљеска чета. Са том јединицом 
је одржавао ред и мир у Љубљани и 
индустријским градовима. Разоружавао је 
распуштену и разуларену аустро-угарску 
војску. На свим правцима где су Италијани 
наступали организовао је „даљинско 

Стеван Швабић
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извиђање и осматрање”. На тај начин је 
контролисао њихово наступање док су 
полако, без отпора, заузимали словеначку 
територију и дошли пред саму Љубљану.

Самостално је одлучио да се расположивим 
снагама супротстави даљем надирању 
Италијана, иако га је председник Народне 
владе Погачник наговарао да то не чини, 
сматрајући да српске снаге нису довољно 
јаке да зауставе Италијане и да зато  
могу бити велике жртве међу локалним 
становништвом.

Швабић је 9. новембра 1918. са једним 
пешадијским батаљоном и једном 
митраљеском четом заузео положаје на 
линији Верд–Расковец (кота 656) – Пекел 
(Јеринов грич) – Заплана. 

Претходно је 7. новембра уредио да у састав 
снага за одбрану Љубљане уђу комплетне 
аустро-угарске јединице које су се затекле у 
Љубљани. То су биле: Чехословачка легија 
(јачине око једне пешадијске бригаде) и 4. 
босанско-хецеговачка регимента (јачине 
пешадијског пука). То су биле снаге за 
непосредну одбрану града, за извођење 
активних дејстава и прихват снага са прве 
борбене линије.

Они историчари, који злонамерно истичу 
да је пред Италијане, пред италијанску 
дивизију, изашао са 300 војника и пар 
митраљеза, потцењују и вређају, како 
италијанску војску и њену обавештајну 
службу, тако и организатора одбране и 
генијалног официра – стратега, који је у 
датом тренутку користио расположиве 
снаге и средства на најбољи могући начин, 
преузимајући на себе велику историјску 
и војничку одговорност, ако би дошло до 
најгорег сценарија – до рата између дев 
државе видне чланице Антанте.

Потпуковник Швабић је на себе преузео 
одговорност за ту смелу војничку операцију. 
Када му је генерал Иштвановић, представник 
Привремене владе СХС из Загреба рекао 
у Љубљани да нема право да наступа 
у име Антанте, пошто нема писменог 
овлашћења, одговорио је да ноту Италијанима 
потписује он и да ће лично за то и одговарати. 
Злонамерно се прећуткује чињеница да 
је италијанска дивизија која је лукаво 
наступала за разбијеном аустроугарском 
војском у Љубљани налетела на снаге 
јачине око једне дивизије које су 
сачињавале српско-босанско-херцеговачко-
чехословачке снаге са великим ратним 
искуством и ореолом одличних ратника.

Респективне снаге, да би Љубљану 
освојили Италијани би морали према 
грубим проценама и тада важећим нормама, 
одвојити снаге јачине три дивизије (једне 
армије).

Такође је веома значајно истаћи чињеницу 
да Италијани нису дочекали крај рата на 

реци Сочи, већ дубоко на својој територији, 
на реци Пијави у дубокој дефанзиви, 
спремни на даља повлачења. Чињеница је да 
су им Трст и Љубљана били ратни циљеви 
које у крвавим трогодишњим борбама нису 
достигли, а камоли заузели. Рат је однео 
на милионе људских живота и направио 
огромна ратна разарања, па је зато да у 
народу буде крајње непопуларан, и не не 
крају, чињеница да су за противника имали 
једног од својих савезника, био би преседан 
да на крају ратујеш са својим савезниом са 
којим си се до јуче борио раме уз раме.

Те чињенице су натерале Италијане да 
одустану од намере ад своје ратне циљеве 
реализују у време када је завладао мир у 
искрвављеној Европи и у време интезивних 
преговора о миру и одређивању нових 
граница.

На крају Италијани су покушавали да на 
другим правцима заобиђу главне снаге 
у Љубљани и пробију се што дубље у 
територију Словеније. Познати су њихови 
неуспели покушаји да оклопним возом 
продру правцем Горица – Бохињска 
Бистрица – Јесенице, где су их Швабићеви 
истурени извиђачки одреди уз помоћ 
мештана и других родољуба увек борбом 
заустављали и враћали на полазне положаје. 
Италијани су, такође, неуспело покушали 
да продру правсем Трбиж – Крањска Гора 
– Јесенице ,где су их сачекали истурени 
Швабићеви одреди и словеначке патриоте и 
борбом враћали.

Све је то потпуковник Швабић предвидео и о 
томе у својим успоменама каже: „Појединим 
војничким саставима затворио сам и 
обезбедио све правце који воде од Италије 
према Словенији, где сам организовао 
даљинско и ближинско извиђање.” Величина 
јединице зависила је од капацитета правца.

И те изгубљене битке на помоћним правцима 
су један од разлога зашто су Италијани 
одустали од борбе за Љубљану.

Потпуковник Швабић је 13. новембра 
имао последњу прилику да одустане од 
своје  намере. „Био сам много слабији од 
Италијана, али сам много полагао на морал 
својих официра и војника који су ми сваког 
тренутка испољавали готовост да ће се са 
Италијанима понети.” Да борбом спречи 
продор Италијана у Љубљану – престоницу 
младе државе  у формирању и тако 
скинути са себе одговорност. Наиме, код 
њега је у Домобранску касарну дошао 
председник Владе Погачник (могао га је 
једноставно позвати на седницу Владе) 
и саопштио намеру Владе да без борбе 
дозволи улазак Италијана у Љубљану, 
да им обезбеди смештај у једној од 
касарни и да ће прогласом позвати народ 
на мир и разумевање таквог поступка. 
Да је боље да сачекају резултате Париске 
мировне конференције него да се туку са 
Италијанима. Погачник је истакао да сматра 

да је Швабићева јединица релативно мала 
и недовољна да, од јаких италијанских 
снага, одбрани Љубљану. Погачник 
се бојао да ће, ако дође до борбе, град бити 
разрушен и код цивилног становништва 
може доћи до непотребних жртава.

Швабић му је, како пише, на растанку 
рекао: „Господине Председниче, немојте 
издавати никакве објаве. Ја вам гарантујем 
да до сутра до подне Италијани неће ући 
у Љубљану. Сутра у подне ја ћу доћи и 
саопштити Вам шта сам решио да радим.” 
Даље наставља: „Ноћу између 13. и 14. 
новембра размишљао сам шта да радим, 
(свестан је био да је остао сам, извршио је 
припрему команде и јединица) и на крају сам 
се одлучио да Италијанима оружјем 
забраним улазак у Љубљану и даље.”

О својој одлуци прво је обавестио генерала 
Симовића, кога је Врховна команда поставила 
као свог представника код Народног већа 
у Загребу. После телефонске консултације 
договорили су се да потпуковник Швабић 
прво упути ноту италијанском команданту у 
Логатцу. Такође су продискутовали садржај 
ноте и договорили се да је Швабић напише. 
Симовић се сложио са одлуком потпуковника 
Швабића да се Италијанима не дозволи 
улазак у Љубљану. Претпостављам да је 
Симовић обавестио Врховну команду српске 
војске о намерама потпуковника Швабића и 
да је добио прећутно одобрење. Зна се ко ће 
бити кривац ако акција не успе!

Швабић је ноту написао, а на италијански 
превео потпуковник Улмански (један од 
представника Народног већа из Загреба у 
Љубљани).

Нота је гласила:

„Војска Краљевине Србије, у име 
Антанте, запосела је Област Љубљане. 
Имам наређење, да спречим сваки улазак 
савезничким италијанским трупама у 
запоседнуту Област. Биће ми врло 
непријатно, ако у циљу извршења наређења, 
будем морао употребити оружје, за шта 
имам овлашћење. Ако би морало доћи 
до проливања савезничке крви, Српска 
војска скида са себе сваку одговорност. 
Молим Команданта да нареди да се 
савезничка италијанска војска заустави на 
вододелници Соче и Саве, док Краљевско 
Српска Влада ово питање не регулише са 
Краљевском Италијанском Владом.

Командант Српских трупа у Словеначкој, 
потпуковник Стеван Швабић с.р.

Швабић је, упозоравајућом и врло 
коректном нотом, италијанском команданту 
дивизије генералу Јулију Латину, показао 
да је не само одличан војник и стратег, већ 
да је и префињен и добар дипломата. Ретко 
се у историји ратова дешава да командант 
једне стране пред сукобом упозори 
противника и да тако избегне сукоб са 
несагледивим последицама. Оштро и јасно, 
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војничким речником, ставио је до знања 
да не блефира и да озбиљно намерава да 
војном акцијом спречи даље напредовање 
Италијана и њихов улазак у Љубљану. 
Истовремено је уљудно и са високим 
поштовањем савезничке војске, бираним 
речима, упозорио: „Молим Команданта 
да изда наређење својим јединицама да се 
италијанска војска заустави на вододелници 
Соче и Саве.”То је линија која је одређена 
Лондонским споразумом у преговорима 
када је Италија приступила Антанти. Он је 
довољно одлучно рекао да ће у супротном 
доћи до оружаног сукоба. Са дужним 
поштовањем наводи на закључак да је то 
једина могућност да до сукоба не дође 
између две савезничке војске. 

Швабић је уручење ноте поверио 
инжењерском капетану Милану Нешићу, 
професору Универзитета у Београду. 
Његов задатак је био да нађе команданта 
италијанске дивизије и да му исту уручи 
и усмено га обавести да његов командант 
потпуковник Швабић озбиљно намерава 
да на сваки начин, оружјем, спречи 
напредовање италијанске војске.

Капетан Нешић је добио упутство и 
овлашћење да, као представник савезничке 
војске, преговара са италијанским 
командантом и да се понаша и поступа као 
домаћин у својој земљи – новој Краљевини 
СХС. Представник савезничке војске указао 
је и на проблеме које је на путу уочио и 
захтева да се исти отклоне. Достојанствено 
и одлучно понашање и пријатељски, 
а одлучан захтев једино је примеран у 
оваквој ситуацији. Тако се капетан Нешић 
и понашао. Када се вратио, у рапорту своме 
команданту, између осталог саопштио 
је да је командант италијанске дивизије 
пристао на захтев српске стране, да је 
зауставио напредовање својих јединица, а 
да ће се повући на предвиђену вододелницу 
Соча–Сава, кад добије одобрење својег 
Генералштаба, који се налазио у Трсту. 
Захтевао је и постигао да се Италијани не 
понашају према словеначком становништву 
као окупатори већ као савезничка војска, 
да словеначко становништво на својим 
кућама, уместо италијанске заставе, постави 
тробојнице, заставе нове државе Краљевине 
СХС. Да објекте које су реквирирали врате 
власницима и надокнаде им учињену штету. 
Да материјална средства која су остала од 
аустро-угарске војске не одвлаче у Италију, 
да их оставе новој држави. Да за објекте, које 
је запосео, плати надокнаду становништву 
од којих је објекте узео.

Потпуковник Швабић је, после пријема 
извештаја – рапорта од капетана Нешића, 
отишао са њим у Дежелну владу Словеније, 
како би их упознао са новонасталом 
ситуацијом, тј. да им саопшти да је испунио 
обећање које је дао председнику Погачнику 
да Италијани неће ући у Љубљану и да је та 
опасност отклоњена. 

О томе потпуковник Швабић каже: „ Морам 
да признам да сам после оваквог извештаја 
г. Нешића дануо душом. Један огроман 
терет пао је са мојих леђа. Кроз цело моје 
тело је слично струји прошао осећај највеће 
радости..., што ми је он у том тренутку 
изгледао као анђео спаситељ.”

То само потврђује чињеницу да је сва 
одговорност за успех била и остала на њему, 
да је Швабић био тога свестан и да је успех 
једино тако и доживео. Од кога је то капетан 
Нешић – „анђео“ спасавао команданта 
Швабића? Од одговорности, јер  је операција 
одбране Љубљане била само његова одлука, 
а извођачи су били његови официри и 
војници. Само би он био одговаран за 
неуспех.  Одговарао би на безброј питања, 
као нпр. како је смео самовољно да се 
представља као да има одобрење од српске 
Владе и Антанте до како је смео са малим 
снагама ићи у сукоб са далеко надмоћнијим 
противником итд. итд., био би он и српска 
војска осуђени. Наравно, да и награда за 
храбро дело припада њему, да са минимално 
расположивим снагама одбрани Љубљану 
,главни град Словеније.

Потпуковник Швабић је успео да, смелом 
одлуком и демонстрацијом војне силе, 
распоређене на доминантним положајима, 
користећи расположива средства, 
дипломатском оштром нотом и вештином 
преговарача, без могућности друге стране 
да маневрише, оствари војничку победу – 
победу без проливене капи крви. 

Подвиг, његов и његових потчињених 
официра и војника припада 26. Српском 
пешадијском пуку.

„Хвала милостивом Богу, промуцах, а затим 
са г. Нешићем појурим ка Дежелној Влади. 
Улазећи на заседање видех да су били 
сви чланови Владе присутни. Господин 
Погачник са пружене обадве руке ми приђе, 
видевши на мојем радосном и насмејаном 
лицу да је све у реду. Господин Нешић 
је тачно и детаљно приказао ситуацију 
до његовог повратка. Господа чланови, 
очигледно задовољни постигнутим 
резултатом, честитали су и захвалили нам, 
а преко нас и Србији. Осећај радости је 
кулминирао.”

Љубљанчани су се захваљивали организовано 
и спонтано. Организовали су величанствене 
манифестације испред Домобранске касарне 
где је био смештен 26. пешадијски пук. 
У позоришту за време представе „Дивљи 
ловац”, о чему „Словенски народ” од 16. 
новембра пише: „На дивне поздраве Србима 
од свих гледалаца на Србе се сасу цвеће. У 
жупановој ложи устаде Српски заповедник, 
сада већ свима познат и популаран 
потпуковник Стеван Швабић. Његова беседа 
је била тако силна као из камена исклесана. 
Сви смо били убеђени да тако може 
говорити само човек који је Италијанима 
тако енергично подвикнуо: „Стој.” Швабић 

о томе каже: „На крају мог говора, проломио 
се силан аплауз у позоришту и дуго се из 
свих грла орило : „Живели Срби, живела 
Србија. И сада сам, после десет година, под 
утисцима оних дивних манифестација, оног 
превеликог одушевљења и радости, које је 
тада стварно испунило сваки кутак наша 
братска срца и душу.” 

На годишњицу доласка Срба у Љубљану 
новине „Словенац” пишу у чланку под 
насловом „Годишњица ултиматума 
потпуковника Швабића. Бурни и опасни 
били су дани у месецу новембру 1918. 
године за опстанак Словеније. Пола милиона 
војника, који су бацили оружје на Пиави 
ваљало се преко наших крајева. Њима су 
следили ’победоносни’ опијени Италијани, 
који нису марили за демаркациону линију. 
Они се приближавају Љубљани у намери да 
је заузму, као и Трбовље и Зидани Мост. Овај 
циљ нашем ’победоносном суседу’ уништио 
је човек који је вредан да га данас поменемо. 
За нас би биле страшне последице ако би 
Италијани заузели Љубљану и продрли 
до Саве и даље преко ње. Тај човек је 
потпуковник Швабић. Словенија ће њега 
задржати у вечитој и благодарној успомени, 
посебно Љубљана којој је дао сву своју моћ 
и свој утицај.”

„Словенски народ”, поред осталог, пише: 
„Од када Словенија постоји није било 
критичнијих дана од 5. до 20. новембра 
1918. године. У том бурном времену дошао 
је човек, који није из наших крајева, али 
заслужује да га називамо „Спаситељем 
Словеније.” Био је то коњички потпуковник 
Стеван Швабић.

Све се то могло видети и из писања тадашње 
штампе. Тако су загребачке Пучке новине бр. 
3 од 19. новембра, поред осталог, написале: 
„Срби су за спас нашег јединственог 
југословенског народа учинили више него 
што се могло очекивати. Срби су предузели 
одлучан корак против Италијана упркос 
томе да је могло доћи до рата између Србије 
и Италије, а у првом реду за спас и срећу 
нас Хрвата и Словенаца. Брат Србин толико 
воли Хрвата и Словенца и помаже нам иако 
би морао поново да ратује и крв пролива за 
ослобођење своје браће.”

Председник Покрајинске владе господин др 
Брејц је 5. новембра 1919. послао телеграм 
следеће садржине: „Покрајинска Влада 
се на дан прославе годишњице нашег 
ослобођења сећа и захваљује Вам за ваше 
велике заслуге у одржавању реда и мира 
у првим данима слободе. Словенски војници 
су узимали за пример Вашу јуначку жртву. 
Кратко време које смо имали част да 
боравите у нашој покрајини остаће у вечној 
успомени. Нека Вас Бог поживи. Председник 
Покрајинске Владе др. Брејц с.р.”

У предлогу Владе Словеније за доделу 
одликовања за учињено дело од 25. 
априла 1920. године, поред осталог, пише: 
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„Потпуковник Стеван Швабић је приликом 
преврата имао за Словенију, а посебно 
за Љубљану велике заслуге. Оставши у 
Љубљани формирао је чете од српских 
ратних заробљеника који су се враћали 
из заробљеништва и који су се њему 
прикључили. Он их је наоружао и помогао у 
тешком раду које је морала прва Народна 
Влада да уради. Влада је тада имала на 
располагању само шачицу одушевљених 
и вредних Словеначких официра, који 
су Влади били једина подршка. Једине 
вредне чете на које се Народна Влада 
могла ослонити били су Швабићеви 
војници. Они су савесно и пожртвовано 
обављали поверене им послове, посебно 
на Љубљанском колодвору (железничкој 
станици) где су разоружавали војнике 
аустро-угарске армије који су се враћали са 
италијанског фронта. Одржавали су ред и 
мир и спроводили аустријску војску, чували 
заплењени материјал, као и интервенисали 
где је било потребно. Зато им много хвала. 
Много пута су спречили пљачку, 
разбојништва итд. Служили су као пример 
и углед словеначким војницима. И тако 
непосредно утицали на њих.

Када су италијанске снаге 14. новембра 
заузеле Врхнику, потпуковник Швабић 
је послао парламентарца заповеднику 
италијанских трупа у Логатец да му јави да 
на другој страни стоје српске чете које ће, 
ако буде требало, силом спречити њихово 
даље продирање. Потпуковник Швабић је 
саставио ноту у оштром тону против њиховог 
надирања. Нота је имала веома добар 
учинак. Италијани су намеравали да освоје 
Љубљану и Трбовљанске руднике угља, али 
били су заустављени. Потпуковник Шва 
бић је у том критичном тренутку сопственом 
иницијативом постигао неочекивани успех. 
Народна Влада је са највећом захвалношћу 
одобрила његов корак.

Швабићева вредноћа, енергија и 
пожртвовање, заједно са својим четама, 
помогла је у првим данима преврата да 

одржава мир и ред, да разоружава бивше 
аустро-угарске војнике који су пролазили 
кроз Љубљану и да заплени много ратног 
материјала. Тиме је стекао велики углед и 
поштовање код народа који му је доделио 
признање приликом његовог одласка. 
Земаљска Влада за Словенију је предложила 
да се потпуковнику Швабићу за његове 
заслуге и успехе у Љубљани додели 
заслужено одликовање. Председник Владе 
др. Брејц.”

Предлог за одликовање је био прихваћен 
и потпуковник Швабић је био одликован 
Орденом белог орла четвртог степена.

Швабић оцењујући тадашњу стратегијску 
ситуацију на италијанском фронту истиче: 
„На фронту према Италијанима тад су биле 
две веома важне стратегијске тачке које је 
требало пошто пото задржати. Те тачке су 
Љубљана и Ријека. Ја сам Љубљану одржао.”

У својим успоменама на те историјске 
дане написао је и: „Са овако формираним 
трупама, одмах сам приступио реализацији 
следећих задатака:

1. Разоружао сам све војнике аустро-
угарске Армије који су се враћали са 
италијанског фронта и преко Љубљане и 
околине одступаху, отправљајући их одмах 
у Аустрију и Мађарску.

2. Обезбедио и стражама осигурао све 
магацине и прикупљени ратни материјал, 
који је био представљао вредност у 
милијардама, не само у Љубљани већ и 
њеној околици, као Врхники, Камнику, 
Трбовљу итд.

3. Зато сам највећи ред и потпуно осигурао 
не само државну, већ и приватну имовину 
од разбојничких банди, пљачкаша и оних 
војника који беху познати под именом 
’Зелени кадар’.

4. Омогућио сам најбрже отправљање 
разоружаних војника у Аустрију и Мађарску 

и рашчишћавање железничких станица и 
пруга да не било загушивања. На Љубљанској 
железничкој станици поред осталих овај 
посао вршили су моја два моја вредна, 
енергична, умешна и ваљана официра 
и то: господа Михаило Кујунџић, сада 
потпредседник Народне Скупштине Србије 
и господин Данило Трифунац, учитељ. 
Они су даноноћно бдили да се овај важан 
посао одвија како треба. Њима су помагали 
известан број ванредних словеначких 
официра, међу којима се својом ревношћу 
нарочито истицао један растом омањи 
потпуковник, чијег се имена нажалост не 
сећам.

5. Омогућио сам рад и завео ред у руднику 
Трбовље. У овом руднику у којем је тада, 
колико се сећам, било око пет хиљада рудара. 
Упутио сам једну чету под командом вредног 
и енергичног капетана. Илије Панића, 
који је својом строгошћу, правичношћу и 
умешношћу успео да радници у миру и реду 
продуже рад.

6. Појединим војничким деловима, затворио 
сам и обезбедио све правце који воде од 
Италије ка Словенији и на овим правцима 
увео даљно и блиско извиђање.”

О свему томе говоре написи у новинама тог 
времена. Тако је у новинама „Словенски 
народ” на десетогодишњицу доласка 
потпуковника Швабића, његових официра 
и војника, када су се емоције умириле 
и када се могло говорити на основу 
чињеница, др Алојз Кокаљ пише између 
осталога: „Онда је небо имало милости за 
заслепљени Словенски народ и послало 
му анђела спасиоца. Анђели спасиоци су 
били српски официри – јунаци и српски 
војници – соколи, које је судбина баш 
тада ослободила вишегодишњег ропства. 
Ови момци – јунаци на путу из ропства, 
зауставили су се у Љубљани, иако су били 
годинама одвојени од своје Отаџбине, нису 
журили својим порушеним домовима. 
Остали су у нашој средини и добровољно 

Љубљана, 1918.
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узели на своја леђа извршење оних задатака 
које би морали ми сами обавити. На челу 
тих јунака је потпуковник господин Стеван 
Швабић, чије ће име остати златним 
словима записано у аналима наше историје. 
Потпуковник Швабић је код нас преузео 
тешку службу јавне безбедности. Поред 
наших пожртвованих железничара, ми 
морамо бити највише захвални њему и 
његовим јунацима, што талас војске у 
повлачењу није порушио наше градове, 
варошице, села и житна поља. И не само 
то. Одмах иза војника који су се повлачили 
били су непријатељи који су се налазили 
неколико километара преко такозване 
Демаркационе линије. Било је питање само 
неколико дана, можда неколико сати, па да 
се у Љубљани појаве синови Апенина. Ко 
нас је поштедео од овако велике несреће? Ко 
је био наш анђео спасилац?

То је био коњички потпуковник Стеван 
Швабић са својим јунацима! Док смо ми 
Словенци спавали, он је над нама бдио. 
Сакупио је своје јунаке, топло их је поздравио 
и хитао према ’победиоцу’ да му са картом у 
руци да неколико другачијих упутстава. Ову 
своју намеру је и извршио. Упућен на један 
веома јасан начин од стране потпуковника 
Швабића, ’победник’ је иако нерадо увидео 
да је прешао преко демаркационе линије 
и био је присиљен да се на њу врати. Овај 
историјски догађај је био врло драматичан! 

Потпуковник Швабић се после ове акције, 
која је била крунисана потпуним успехом, 
вратио у Љубљану и једино њему и 
његовим јунацима можемо бити захвални 
што нисмо добили непозване госте којих 
се не би тако брзо, а можда ни никада 
ослободили. Љубљана Швабићу дугујемо 
неописиву захвалност.”

Поджупан Љубљане господин др Иван 
Становник је, 23. августа 1923. године, 
обавестио потпуковника Швабића да је 
улица поред коњичке касарне у Љубљани 
добила по њему име – Швабићева улица.

На крају свог написа, на десетогодишњицу 
доласка у Љубљану, Швабић скромно 
закључује: „Све ове похвале које су 
Словенци упутили мени такође припадају 
и вама. Исто тако заслужују похвалу и 
народно признање и она господа официри и 
чиновници браћа Словенци који су тада заједно 
са нама радили и помагали да се створи наша 
данашња домовина Краљевина СХС.”

Сви они који су препознали историјски 
тренутак у којем је настајала нова држава, 
формирао се народ, одредиле границе, 
сви који су учествовали дајући при томе 
максималан допринос за реализацију својих 
снова, заслужују трајно обележје. У том 
историјском тренутку народ је изнедрио три 
великана који су видели даље од осталих. 
То су били визионари и државници који 
заслужују једнако признање.

Тада су из народа изникла три великана. То 
су: Рудолф Мајстер, који је одредио северну 
границу нове државе, Михајло Пупин, 
који је одлучујуће утицао да Горењски 
кот са Триглавом припадне Словенији и 
потпуковник Стеван Швабић са својим 
јунацима који су зацртали западну границу 
и одбранили престоницу нове словенске 
државе. Сви они заслужују трајно обележје 
у местима за које су највише допринели. 
Швабићу је место у Љубљани. Ова тројка је 
одредила границе нове државе.

Ово је јединствен, незабележен је случај у 
историји да су заробљеници, не одлазећи 
кућама после вишегодишњег ропства, 
масовно силазили са воза и остајали 
да помогну у најкритичнијем тренутку. 
Тај случај масовног остајања ратних 
заробљеника да помогну браћи деловао је 
као магнет, па се прикључивање следећих 
група заробљеника, наставило све до краја 
1918. године.

То је био највећи патриотизам, који је вредан 
да се га вечно сећамо. Због тога Швабић и 
његови саборци и сви који су помагали да 
се млада држава формира и ојача, заслужују 
захвалност и признање. Швабић је заслужио 
да му Љубљана за учињено постави 
споменик. У тим борбама погинуло је преко 
25 српских војника и официра.

Генерал Мајстер је српским добровољцима, 
када их је упућивао да заузму железнички 
чвор у Шпиљама рекао: „Драга браћо, 
српски војници, шаљем вас у Шпиље 
са задатком да омогућите преузимање 
стратешког железничког чвора... Ви додуше 
нисте редовна српска војска, али за нас сте 
исти борци који су у Балканским и Светском 
рату свету доказали изузетно јунаштво. 
Тешко би било поредити га са сличном 
храброшћу било које војске..., убеђен сам 
да ми Словенци никада нећемо заборавити 
нити затајити ваш удео у обликовању наше 
националне и културне самониклости..., 
наше братство сковано у историји 
непрекидне борбе за живот достојан човека 
је данас утолико драгоценије...“

Словеначки народ је у послератном времену, 
подизањем монументалних споменика 
ослободиоцу краљу Петру I и ујединитељу 
краљу Александру у Љубљани и Трбовљу, 
одао захвалност и српским ратницима 
који су се 1918. и 1919. године борили 
заједно са Словенцима и другима за 
формирање и опстанак државе Словеније. 
Народ је с тим споменицима одао признање 
и захвалност и потпуковнику Швабићу, 
његовим официрима и војницима, 
добровољцима који су своја патриотска 
осећања ставили изнад личних интереса.

Италијани су у Другом светском рату, као 
прве, срушили та два споменика, јер су их 
они подсећали на пораз у Првом светском 
рату када су изгубили борбу за Љубљану. 
Рушењем су гађали у народни понос и друга 

домољубна осећања.

Расути гробови на обронцима Корушке 
и Штајерске, који су лепо уређени и 
одржавани, говоре да је словеначки народ 
захвалан тим јунацима који су били спремни 
погинути за њихову домовину и слободу 
када је народу било најтеже.

Подизањем споменика потпуковнику 
Швабићу и његовим саборцима у Љубљани 
допринело би још бољим односима 
словеначког и српског народа. То би био 
трајан споменик и сећање на допринос који 
је српски војник дао слободи и стварању 
словеначке државе.

Милан Аксентијевић 
генерал мајор у пензији
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Izvora joj nikad niko nije vidio, iako njen tok 
neprestano teče. Jedina je rijeka na svijetu, koja 
teče po cijeloj planeti. Njen tok se jednostavno 
ne može zaustaviti, jer ne podliježe nikakvim 
prirodnim zakonitostima. Provlači se kroz naj-
gušće šume i kroz najveće pustinje. Ulazi u naj-
veće okeane i mora, te istom snagom izranja iz 
njih i uzdiže se do najvećih vrhova. Spušta se u 
doline, a bistrina joj se presijava pod sunčevim 
zracima. To je jedina rijeka, koja je nastala is-
tovremeno sa planetom. Ljudi su je u početku 
svog postanka obožavali i pazili je, međutim, 
kako je vrijeme prolazilo, iz nerazumljivih 
razloga su je počeli zagađivati. Nema toga šta 
sve nisu bacali u Nju, ali je nisu uspjeli zagaditi 
niti zamutiti. Sve što je bilo mnogo prljavo, na 
neki način je akumulirala na dnu svog korita, a 
ono što je bilo čisto spakovano je po površini 
tog taloga. Isto se dešavalo, sa mislima i riječi-
ma. Sve što je bilo uprljano, padalo bi na dno, a 
čisto bi ostajalo na površini. Kako su se ljudi 
umnožavali tako su se i razno razni otpadi go-
milali, kako materijalni tako i duhovni. Vrijeme 
je nezadrživo odmicalo, a ljudi su se sve više 
odrođavali, padali, i sve manje brinuli o svojoj 
rijeci. Sve više su je zatrpavali: lažima, prevara-
ma, licemjerjem, podvalama,  pohlepom, sebi-
člukom i egoizmom. Ti  suludi, bezbrižni i ne-
odgovorni postupci započeti su još u 
nepojmljivo dubokoj prošlosti. U to doba svi-
jest čovjeka je bila na prilično zavidnom nivou, 
jer su još uvijek bili svjesni cjelovitosti i jed-
nosti sa božanskim kosmosom. Međutim, ljud-
ska svijest je zbog vlastitog ega sve više blijedi-
la, pa se čovjek kao jedinka sve više udaljavao 
od univerzalne jednote i zaboravljao cjelovitu 
svijest božanskog kosmosa. Pored svega toga, 
planetarna rijeka je ostala čista i bistra, jer nje-
nim tokom protiče  istina, za koju nema prepre-
ke, jer kad tad ona ispliva na površinu. Sada je 
vrijeme da se osvrnemo pitanju: šta je to tjeralo 
čovjeka da truje i zagađuje  tu svoju rijeku, od-
nosno otkud mu uopšte potreba da zagađuje 
svoju rijeku? Kako god računamo, dođemo do 
zaključka da je uzrok u samom čovjeku. Onog 
trenutka kada se otrgao  od cjelote univerzalne 
svijesti kosmosa, čovjek je postao nezaštićen i 
potpao pod uticaj negativnih sila i doživio 
promjene, a naročito na duhovnom području. 
Njegov vlastiti ego, snažno ga je povukao u 
užasni ambis.  Zašto je to tako? Zato što smo 
stvoreni kao slobodna, svjesna živa bića daleko 
iznad ostalog živog svijeta, ali još uvijek nepot-
puna. Kao što to obično biva, svi ljudi nisu ima-
li isti ego u sebi, pa su neki postali mnogo ego-
ističniji od drugih, te su naglo tonuli u 
materijalizam.  Nažalost, svi oni koji su duboko 
ogrezli u materijalizam, zbog suludog gomilan-
ja materijalnih dobrina, počeli su se služiti 
svim, pa čak i najmonstruoznijim sredstvima. 

Rijeka, koja se ne može 
zamutiti niti zagaditi

Žao mi je što moram navoditi sve te ružne stva-
ri kojim se služe nemilosrdni. Zbog materijalis-
tičke bolesti, mnogi, a naročito Zapadnjaci, su 
postali apsolutno pohlepni, licemjerni, ljigavi i 
podmukli prevaranti. Čak su osnovali mnoga 
tajna društva, koja u svojim rukama posjeduju 
basnoslovna materijalna bogatstva, ali su zato 
apsolutni, duhovni siromasi. Potpuno su izgubi-
li razum zbog prolaznog kapitala. Što je najgo-
re, spopala ih je užasna ideja da moraju čovje-
čanstvo svesti na zanemarljivu brojku. Da bi to 
dostigli, svuda po svijetu, vještački izazivaju 
ratove. Sve to, naravno opravdavaju sa tobožn-
jom brigom o ljudskim pravima, kao i navod-
nom potrebom po uspostavljanju demokratije 
po svijetu. Koje su to laži sa kojima su neki 
zasipali svoju rijeku? Kada i kako je to činjeno?  
Kao što je već rečeno, laži, spletke, licemjerje i 
sve ostale negativnosti, počele su se događati u 
nesagledivo dubokoj prošlosti. Dakle, kako su 
čovječije jedinke potpadale pod uticaj vlastitog 
ega, (kod nekih se to dešavalo ranije i veoma 
intenzivno), dok su neki ostali imuni na tu poja-
vu, znači, potreba do tih raznih negativnosti je 
rasla. Ako želim biti objektivan, moram napo-
menuti da su se te negativnosti kod ljudi do-
gađale i još uvijek se događaju, kako na Zapa-
du, tako i na Istoku. Ako uzmemo u obzir da su 
u dubokoj prošlosti postojale stare civilizacije i 
na Istoku i na Zapadu, u kojima se to takođe 
dešavalo. Još u tim starim civilizacijama, bilo 
da su carevine ili kraljevine, postojali su egoiz-
mi, pohlepe i sebičnosti, čak i među samim 
članovima plemstva. Zbog te pohlepe su uspo-
stavljali robovlasničke sisteme. Mnogo kasnije, 
kada su urušeni i ukinuti ti sistemi, pojavljuju 
se još drastičniji, kolonijalni sistemi. I na kraju, 
u današnjem modernom, kompjuterskom vre-
menu, uvedoše liberalno-kapitalistički globalni 
sistem, kako mu skraćeno kažemo „novi svjet-
ski poredak“. Na drugoj strani, milijarde ljudi 
su na rubu egzistencije, a mnogi umiru od gladi.
Za pohlepno gomilanje bogatstva  potrebno je 
izrabljivanje drugih. Pošto niko ne želi da ga 
neko iskorištava, izrabljivači se poslužuju raz-
nim spletkama, prevarama i lažima. U moder-
nom vremenu računara, vremenu interneta, 
gdje je teško nešto prikrivati, bogati se koriste 
korupcijom. Korumpirali su sve medijske kuće, 
kako pisane, tako i elektronske, da spletkare i 
lažu u korist bogatih. To naravno ne bi bilo mo-
guće da ne postoje i u medijima pohlepni ljudi. 
U do sada iskazanom stiče se čvrst utisak da 
nam je u sve pore života i u svakog čovjeka ušlo 
veliko prokletstvo, te da je zbog toga čovječan-
stvo palo u neko apatično stanje, gdje mnogi 
uopšte ne vide smisao ovog i ovakvog života. 
Eh! Poslije ovako mračnih navoda, mislim da je 
krajnje vrijeme da se prisjetimo naše rijeke, 
koju smo na početku pominjali. Rekli smo da 

njenim tokom protiče istina, koja uvijek ispliva 
na površinu. Pogledajmo podrobno i pojedinač-
no kako je istina bila zatrpavana i kako joj je 
uvijek uspijevalo da se pojavi na površini. Isti-
nu su prvo počeli zatrpavati lažima o vjeri. Vje-
ra je oduvijek postojala. Čim se pojavio čovjek, 
donio je sa sobom i vjeru. Ljudi su u početku 
dobro znali: ko su, odakle su došli, zašto su do-
šli, i da će se vratiti tamo odakle su i došli. Oni 
su u to duboko vjerovali. Međutim, oni što se 
odrodiše sve manje i manje u to vjerovaše, te na 
kraju te starovjerce zasuše  Hrišćanstvom. Ta 
religija, kao i sve druge svjetske religije, rasto-
čiše se u jake institucionalne crkve, koje posta-
doše međusobno najveći neprijatelji. Najuticaj-
nija među njima, najmračnija i najogrezlija u 
materijalizam, jeste bogata vatikanska, Katolič-
ka crkva. U mračnjaškom, srednjovjekovnom 
dobu je osnivala mnoge krvave, krstaške rato-
ve, progoneći starovjerce, kako i kasnije  pro-
testante, i na kraju sve ostale koji se sa njima ne 
slažu. Još mnogo prije raskola, Katolička crkva 
je sa papom na čelu našla zajednički jezik sa 
rimskim vlastodršcima, kako osvajati, porobl-
javati i pokoravati mnoge narode. To je u većini 
slučajeva bilo mnogo lakše izvodljivo raznim 
prevarama i spletkama. Zato su osnovali tajna 
društva kao, Iluminate, Jezuite, Prostozidare, 
Templare  i mnoge druge. Ta društva su vijeko-
vima snovali mračne planove, koje su posredo-
vali Rimskim i Vizantijskim legionarima. Izvo-
dili su to u najvećoj tajnosti uz izvođenje 
najmonstrunoznijih spiritualnih rituala, koji su 
zahtijevali čak i krvave žrtve. Međutim, ispliva 
istina na površinu. Mnogi će se upitati kako se 
to dešava, kad su sve to izvodili u najvećoj, ob-
vezujućoj tajnosti. To se obično desi po onoj 
staroj priči: „U cara Trajana kozije uši“. Tada 
se, dakle u podsvijesti pojedinaca pojavi božan-
ska svijest, koja sa sobom iznese istinu na povr-
šinu rijeke. Sljedeća velika laž je bila u kri-
votvorenju istorije. Prevaranti nisu očekivali da 
će se pojaviti etimolog, koji će dešifrovati pis-
mo starih Etruraca, te da će se pojaviti arheolo-
gija Lepenskog vira i arheološke iskopine Vin-
čanske kulture. Mnoge laži je takođe lansirala 
nauka. Haos u kome se čovjek našao upravo su 
stvorile nauka i religija. Religija se pretvorila u 
crkvene institucije, koje se bore za bogatstvo i 
moć, koja nema nikakve veze sa vjerom, a nau-
ka dokazuje preko Darvina najmračniju ideju 
da je čovjek samo slučajni proizvod hemijskih 
elemenata, koji su proizveli njegov besmisleni 
život. Nisu mogli predvidjeti da će se pojaviti 
veliki Tesla i njegovi kasniji sljedbenici „Tesli-
jani“, u pokretu „Slobodni univerzitet Srbije“. 
Eto, opet će mnoge istine isplivati na površinu.

     Ostoja Šobot
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Došlo je vrijeme da obznanimo nešto što je bilo 
dugo vremena prikrivano. Ili, da se pravilnije 
izrazim, dozorilo  je vrijeme za nešto tako. Kad 
god se u srbskom narodu povela riječ o narod-
nom  predanju, svaki put smo bili jako napadani 
i ismijavani.

Po predanju

 U zlatno doba Striborije, u oblasti između 
Sedmorječja i Bjelorječja, tajanstveno i tajin-
stveno, na Bijelome Vjetru, nizvela se iz Jezgra 
Zvjezdanog  jata, Velika Rasa Bijelih Srba, ču-
vara  Svetih  Znanja i Božanskih tajni.

Nastanivši se među mnogoljudnim i gostolju-
bivim plemenima KoloVena, oni su počeli da 
predaju Sveta Znanja i da postupno otkrivaju 
Božanske  Tajne. Najprije su kolovenskim 
plemenima prenijeli AzBuku, a zatim Prune i 
Rune, Zvukovno i Glasovno Pismo u znamenji-
ma i slikama, te Pismo sa rezama i crtama, kako 
bi što lakše i što vjernije sačuvali Znanja koja 
bi im Bijeli Srbi predavali. Zbog Pruna i Runa 
njih su KoloVeni prozvali Prunama, odnosno 
Runama, a nekad i Perunima, što je docnije za-
pamćeno, i ostalo, kao Ime Boga Koji Je Zeml-
jom Hodio. I dan-danji, sva slovenska plemena 
Peruna, Boga – Munja - i – Gromova, Boga 
Donjeg Neba, dovode u vezu sa Bijelim Srbi-
ma. Odmah da razjasnimo porijeklo pojma Bi-
jeli Srbi. Po Predanju, Bijeli Srbi nisu jedno od 
kolovenskih iliti Slovenskih plemena, već su se 
nizveli Odozgo, po zadatku, kao Božanski Uči-
telji svih KoloVena. Bijelim su ih prozvali zbog 
bijelog vjetra koji je iza njih ostajao kada su se 
nizvodili na Zemlju, a Srbima zbog oponašanja 
zvuka i bruja koji je za njima stizao. Što znači 
da je riječ Bijeli slika vjetra ili oblaka, a riječi 
Srb onomatopeja iliti podražavanje, oponašanje 
tajinstvenog zvuka koji je stizao za oblakom. 

Korijen riječi SRB jeste SRRRBB – SRRRBB, 
a to onomatopejsko slovo, osjećaće se još dugo 

Jeste  li  čuli  ljudi!  . . .

kako odzvanja u nama, a pogotovo ponad sn-
ježnog gorja Striborije iliti Severije. Bijeli su 
naučili KoloVene da slove, da pričaju, da ša-
raju znamenja, da pišu. Tako su zahvaljujući 
Bijelim Učiteljima KoloVeni postali prvi Slo-
vestan  Rod  na Zemlji. Kolovenski kneževi 
su ih, u znak zahvalnosti, darivali najljepšim 
Nevjestama kako bi se miješanjem Zemaljske 
i Zvjezdane Rase stvorile Nova Rasa PraAri-
jevaca. Izravni muški potomci Bijelih Bogova 
prozvani su docnije Bijelim Srbima, a ovi su 
se, potom, umnožili i raširili Velikim koloven-
skim Carstvom, tako da su od njih postali svi 
ini Bijeli  - Bijeli Srbi, Bijeli Rusi, Bijeli Mugri, 
Bijeli Suri. Po obavljenom zadatku med Kolo-
Venima, Bijeli su Bogovi otišli u nepristupač-
ne visinske zemlje TiVetra, gdje neprestance 
bijeli vjetri duvaju, a to je današnji Tibet, da 
tamošnjim plemenima objave Božanske Tajne. 
Otuda i danas postoji tajinstvena duhovna veza 
između svih PraArijevaca: Srba, Rusa, Polja-
ka, Tibetanaca, Persijanaca, Indusa, Iranaca, 
Iraca, Škota, Norvežana, Prusa i ini, svi su oni, 

uistinu, potomci Bijelih Bogova koji su davno 
negdje  Striborijom hodili. Naravno, ne svi, već 
samo oni, između ovih spomenutih naroda, koji 
imaju DNK i Svjetlosni Zapis Bijelih Bogova, 
Bijelih Srba. Koliki je postotak u kojem naro-
du potomaka Bijelih Bogova, to neka svako 
samostalno, za sebe istražuje. Potomci Bijelih 
će se prepoznati po izraženim božanskim nače-
lima, po plemenitosti i otmenosti Stvaralačkog 
Duha, po Ljubavi prema Istini i Pravdi. Zaista 
je božanstveno opisao ta veličanstvena predan-
ja Starih Srba, naš uvaženi pjesnik i književnik 
Dragan Simović.

Kada sve ovo uzmemo u obzir onda zaista 
nije čudno što je srbski narod iznjedrio toliko 
vrhunskih naučnika svih profila i toliko vr-
hunskih književnika. Samo neke bih nabrojao, 
s nadom da mi neće zamjeriti oni koje nisam 
pomenuo, a to su: Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, 
Milutin Milanković, prof. Radivoje Pešić, kao i 
književnici: Petar Petrović Njegoš, Ivo Andrić, 
Miloš Crnjanski i mnogi drugi. Naš Božanski, 
daroviti, narod je vjekovima mirno živio i um-
nožavao se. Arheologija je utvrdila da smo na 
ovim prostorima dvije hiljade godina živjeli u 
miru, jer nisu nađeni nikakvi tragovi oružja. 
Nažalost, oni što se odrodiše  od Boga i od svog 
roda počeli su nas napadati, i to čine i danas.

Božanska kosmička svijest će to uskoro pre-
kinuti. To je nagoviješteno preko našeg Ni-
kole Tesle. Njegovi izumi su dosegli sve do 
univerzalne kosmičke, duhovne svijesti. Toj 
vrhunskoj nauci se svesrdno posvetio najbolji 
poznavalac Teslinih izuma i pronikao u njihovu 
suštinu. To je prof. dr Velimir Abramović. On 
je okupio oko sebe odabranu grupu vrhunskih 
naučnika i osnovao pokret „Teslijana“, koji će 
našu svijest podići na višu dimenziju. Postani-
mo svi Teslijani!

Ostoja ŠobotAKUD_Kolo_Crteži_Aleksandar Milošević_Ribe u moru_4_god
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Драги мој пријатељу, твоје писмо тако ме 
обрадовало, а мислим да ти то знаш и да 
ти не говорим. Знаш да сваки дан идем по 
пошту, из поштанског сандучета узимам 
само рекламне новине, рачуне, потихо се 
надам да ћу угледати познати рукопис на 
наранџастој коверти. И ево и то се десило, 
и то да ниси заборавио да обожавам 
наранџасту боју. Да, да, волим ја и црвену, 
свијетло зелену, то су моје боје, свијетле, 
које уносе весеље и радост у кућу и душу 
човјека.

Знам да је прва љубав једина права љубав, 
она која се доживи у раним годинама, љубав 
од које ти застане дах, задрхте руке. Ха, ха, 
сјетих се моје пријатељице Стане, сједиле 
смо у ресторану „Ада“, пиле пиће, а да се 
не лажемо и прва цигарета је пала,ваљда 
да изгледам старија, зрелија, јер баш ми 
није пријала, а ја трпјела као будала. Е, шта 
је младост. А тад сам га угледала, не само 
да сам осјетила лептириће у стомаку, свуда 
око мене су летјели, рука задрхтала, умало 
чашу да испустим, да је разбијем, а за тај 
његов поглед би разбила хиљаду и једну 
чашу, не само једну, а онда чујем глас моје 
пријатељице: „Хеј, гдје си, знаш колико 
кошта чаша, а ј...ш чашу, пиће, будало, па 
то је наш џепарац“. А ја сам видјела само 
њега и његов поглед и знаш шта и сад га 
видим, е пријатељу мој то је та права љубав. 
Тако је и са пријатељима. Они први они су и 
прави, све друго је само фарса, све друго је 
илузија, потреба да нисмо сами. То је живот, 
пријатељу мој, све што више старимо све се 
више враћамо у нека прошла, а још увијек 
садашња времена, кажем садашња, јер још 
увијек живе у нама. Нема веза,твоје писмо 
ме ето сјетило на та времена. Да, знам да 
си се насмијао читајући моје писмо, ја, ја 

Друго писмо пријатељу
оно, старо, ја сам добро и здраво које и теби 
желим, а мене до суза твој одговор: „Вита 
јела, зелен бор, молим брзи одговор!!“ 
Пријатељу мој, захваљујем богу да те имам, 
таквог какав јеси, искрен, поштен, насмијан, 
добар, позитиван.

Хвала ти што дозвољаваш да ово наше 
дописивање дам у јавност, нека читају, 
можда у некоме пробудимо жељу да 
поврати, оживи старо пријатељство, можда, 
ко то зна...

Посебно сам радосна да, иако ниси овдје, 
пратиш догађања у нашем друштву. 
Хвала за позитивне критике око прославе 
Православне Нове године. Смијао си се 
читајући мој позив написан члановима 
и другима да дођу на забаву: „Дођите да 
прославимо дочек ове наше православне у 
коју се кунемо и са три прста крстимо“ итд...., 
знаш то мени дође онако и не размишљам, 
а ето дјелује. Да, да, дочекали, прославили 
ту нашу Православну нову годину у једној 
прелијепој атмосфери. Није било не знам 
колико народа, а то што је било било је 
весело, било је разиграно, било је одлично. 
Жао ми је што ниси био ту, али ти си увијек 
ту и када те нема. Значи, добро друштво, 
добра музика, момци, свака им част, како је 
написала наша Рената „Тритон бенд“, момци 
који знају да направе атмосферу, а ту су били 
и наши Малишани са кратким програмом, 
који су нам освојили срца и насмијали нас 
до суза. Пријатељу, за све што се дешавало 
и за све што ће се десити, велику заслугу 
имају чланови Извршног одбора, и без њих 
од свега тога ништа не би било, а не само 
чланови Извршног одбора већ и мамице 
наших малишана, млађих чланова фолклорне 
секције, које су се потрудиле да украсе 

дворану да изгледа свечано, да организују 
томболу, ураде и продају календаре за 
2017. годину са сликама наших малишана, 
а посебно су се истакле мамица Мариана и 
мамица Драгана. Сав новац који су сакупили 
иде на рачун наше млађе фолклорне 
секције. Похвале заслужују и наши вриједни 
конобари, Дејан Јовић и Марио Црногорац. 
И пошто си добро информисан о свему ја 
се не бих више задржавала око тога, значи 
почело је весело са музиком, завршило се 
веселије, задовољни и срећни што је било, 
баш тако весело и у весељу дочекали ову 
нашу нову годину.

Не, пријатељу, мог познаника о којем сам 
ти писала, није било на забави, и овај пут, 
кажу слави славу а шаље ми поздраве и нада 
се да ћемо се видјети, има још нешто важно 
да ми каже, срећна и весела му слава, а ми 
идемо даље. Жао ми је, нећемо се видјети, 
јер традиционално Светосавски ручак 
неће бити. Видиш, ни традиција није више 
оно што је била. Шта се десило? Имали 
смо добру намјеру, затајили су неки у које 
сам вјеровала, рекли су наш свештеник 
није за то, нећу тврдити да је истина, са 
свештеником се нисам чула, а ни на силу 
ништа добро се није десило. Нема везе, 
можда дођу боља времена, неки што знају 
предвидјети будућност чврсто вјерују у 
боља времена, па дајмо и ми вјеровати у 
боље сутра. Јесте, различити смо, морамо 
бити, ако би били исти пропао би екосистем, 
а тиме и ми. Знаш оно „У пустињи црвени 
мрав помаже жутом мраву да преживи, није 
научен у тим условима да преживи. Или, 
ујео пас човјека, па неко некога мора да 
уједе, човјек да преживи, пса који му се мота 
око ногу, мора да помази, ако га шута, пас 
да преживи уједе човјека. Е, закон природе, 
помазити да те не уједе,ујести да те не шута, 
то се зове преживјети....

Ево, толико, чекам на твој одговор. Сјетила 
сам се, руку да ти нацртам и на њој да ти 
напишем: „Ова рука путује, да се с тобом 
рукује!“

Од срца поздраве теби и свима који читате 
Мостове из Шемпетра код Нове Горице,

Добрила Цвијановић

Пс. Нисам заборавила, други пут ти шаљем 
поздраве и нешто више од твоје велике 
љубави, добила сам зелено свјетло да могу 
писати, али вријеме ме прогони, значи 
ускоро се чујемо са једном лијепом причом 
о љубави која није имала срећан крај, као 
што се то обично у бајкама дешава. И то није 
бајка, већ реалност, нешто што се многима 
десило и што ће се вјероватно и многима 
десити, али и то је дио живота...AKUD_Kolo_Crteži_Maruša Kuzmanović_Lleto_10_god
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Није време за балове, за забаве, али је-
сте време за окупљање и договарање. Само 
зато сам пристао да будем овде. Биће, знам, 
и песме, биће и свирке. Песама има за сваку 
прилику: од рођења и крштења, па до смрти, 
прати нас нека песма. Пева се и у злу, па је 
зато наш поет Јован Јовановић Змај и напи-
сао Песму о песми:
„Хај, што Србина још се држи крај крај свих зала 
Песма га је одржала, њојзи хвала“

Треба само знати праву песму за сваки 
судбински трен. Данас се слави Свети Сава, 
наш почетак свих почетака, први просве-
титељ, први списатељ, први архиепископ 
српски; творац наше самосталне Цркве, ду-
ховни градитељ Државе, први законодавац, 
далековид политичар, сугестивни дипло-
мата; оснивач задужбина, мецена неимара 
и живописаца, измиритељ завађене браће 
и тиме спасилац Србије. Фолклор га памти 
као чудотворца: где год би ударио штапом, 
шикнуо би извор; што год је градио за своје 
доба – стварао је за вечност, па и данас жи-
вимо од његовог блага духовног, он ман је 
дао пасош за европску и светску културу; 
његови манастири и његова дела наше су 
легитимације пред човечанством. Осећајући 
снагу његовог духа, Турци су ископали у 
манастиру Милешеви његове свете мошти 
и спалили их у Београду, на Врачару, тамо 
где се данас гради Светосавски храм. Али 
се дух не може ни заточити, ни оковати, ни 
спалити. Носећи у себи тај неуништиви дух 
Светога Саве, народ српски је издржао и 
надживео сва искушења, увек изнова васкр-
савајући из светосавског пепела.

Био је Сава Немањић у врху свога века. 
Како га данас бити достојан? Остајући у 
традицији, али не подајући се традицио-
нализму; јер он није био традиционалист, 
него у свему први, претеча и весник. Дру-
гим речима, да бисмо били достојни Свето-
га Саве, ми треба у свом времену да будемо 
онолико напредни, онолико смели, онолико 
нови, онолико модерни колико је он то био 
у своме веку; или да бар тежимо том тешко 
достижном циљу. Да бисмо били достојни 
светосавског узора, треба и да смо сложни 
и јединствени, да народни интерес уздиг-
немо изнад личног и приватног, да миримо 
завађену браћу као што их је и он мирио, јер 
је раскол наша историјска коб, јер су свађе 
наша несрећа, јер је јединство наш спас, а 
неслога пут у пропаст. Да се боримо против 
заосталости, у коју смо се, као у живо бла-
то, заглибили; да градимо свуда храмове, не 
заборављајући притом на најважнији храм, 
који је најтеже изградити и очувати, а то је 

Драган Недељковић

Светосавски дух данас
говор Србима на свечаности у Штутгарту, 30. јануара 1993.

човек; да свак од нас у себи, најпре, изгради 
тај свети храм – човека, јер је баш он данас 
јако угрожен. Другим речима, квалитет на-
шег човека је врло низак, па је низак и ква-
литет друштва, као и квалитет народа. Док 
то сви не увидимо, нећемо ухватити рав-
нотежу ни наћи излаз из таме. Сви смо ми 
затајили, прости људи најмање, затајила је 
интелигенција; затајила је просвета, то јест 
школа; затајила је и наша Црква, иако се 
непрестано на Светог Саву позива. Јер да је 
доследна у светосављу, зар би се тако лако 
мирила са духовном неписменошћу у свим, 
па и највишим слојевима нашег народа? 
Овде смо сви школовани људи, и сви ми сла-
вимо: Божић и Ускрс, крсну славу и, данас, 
Светога Саву. Али ко од нас зна светосавски 
тропар? Многи не знају ни шта је тропар... 
Ко зна божићни тропар, а ко ускршњи? Они 
што славе крсно име знају ли тропар свога 
светитеља и заштитника?

Сами одговорите, свак у себи, па то што 
можда не знате – до следеће славе научите. 
„научите пјесан“ да васкрснете духовно! А 
ако се молите, знате ли молитве, знате ли 
бар Молитву Господњу, коју, овде на Западу, 
зна и сваки неверник, јер је она део опште 
културе? Постављам непријатна питања, 
а хоћу да кажем, да упозорим: испали смо 
из сопствене културе, постали апатриди и у 
рођеној отаџбини, па смо неизбежно исклиз-
нули и из колосека европске цивилизације. 
Изгубили смо заједнички језик међу собом 
и са светом. Нисмо ли заборавили завет, из-
неверили дух Светога Саве?

Како се одржати? Морамо се вратити 
изворима, а то никад није назадовање, то је 
окрепљење. А нама је, зацело, неопходно 
окрепљење. Духовно, физичко, морално. О 
духовном сам нешто рекао, о физичком, о 
биолошком нисам, а морам. Ми немамо пра-
ва ан разговор о будућности докле год имамо 
једва пола детета по породици или четврт 
сина по брачном пару. И докле год је толико 
младих људи и жена, у пуној снази, а ван бра-
ка и без порода ,израз је то кукавичлука пред 
животом, одсуства истинског морала и јасне 
перспективе, јадног опредељења за егзистен-
цијални плићак. У породици са само једним 
дететом виталност не стичу ни дете ни роди-
тељи. Таква породица више није школа со-
цијалног живота. Дете се не припрема за жи-
вотну борбу, за искушења која су неизбежна 
на сваком стваралачком путу, за одрицање и 
за жртвовање, без којих се „пјесма не испје-
ва“. Нама је, најпре, неопходна та елементар-
на биолошка обнова, која је основни услов 
за духовни препород и морално оздрављење. 

Живимо у доба великих искушења, кад нам 
је насушно потребна узајамна помоћ и соли-
дарност највишег ступња, за које су духовна 
снага и јак морал прве претпоставке.

У отаџбини бесни рат. Много је уне-
срећених, много оних без крова, а ми нисмо 
довољно организовани. Сви око нас су орга-
низованији јер су сложнији и солидарнији. 
Данас је нужна стална помоћ, али да би она 
доспела до оних којима је намењена, неоп-
ходна је строга контрола. Ми смо органи-
зовали, у Паризу и Лондону, Удружење за 
помоћ избеглицама којих је све више; сачи-
нили смо планове за изградњу домова за из-
беглице: ја сам понео податке о том подухва-
ту. Овлашћен сам да замолим и вашу помоћ 
и дужан сам да јамчим да ће та помоћ бити 
на најбољи начин употребљена. Молим при-
логе у готовом новцу или у чековима. За сва-
ки прилог добићете потврду и бићете уредно 
извештавани о извођењу пројеката.

Морамо опстати у овој непогоди. И у 
отаџбини и овде у туђини. Да ли у туђини? 
Јер ако нам је сад овде дома, ако су нам ту 
и деца рођена, ту је – да будемо јасни – и 
домовина. Али отаџбина је тамо где смо 
рођени ми и где су гробови отаца и дедова 
наших, где је све наше, најмилије и најсве-
тије, корен наш. Ако волимо отаџбину, треба 
да је оличавамо овде, својим духом, култу-
ром, историјском свешћу, моралом. Ако смо 
пак исправни грађани своје нове домовине, 
њој треба да доносимо блага свога духа, а у 
отаџбини да заступамо и ширимо европску 
културу, њена искуства и достигнућа. У при-
лици смо да градимо мостове између отаџ-
бине и домовине; то је племенита улога, али 
и тешка, јер претпоставља присутност у обе-
ма културама.

Срећом, у историји нашег народа пут је 
прокрчен и ка таквом подвигу. Нису ово прве 
сеобе: било је и тежих, као она велика сеоба, 
кад су се наши преци из Старе Србије, са Ко-
сова и Метохије нашли у Средњој Европи, 
носећи своје светиње. Требало је не изгуби-
ти се у туђем свету, не утопити се у страној 
култури. Притисци су били страшни: ваља 
само читати патријарха Арсенија Чарноје-
вића и његове сапатнике. Бранили су се ве-
ром и самосвешћу. Многи су подлегли у тој 
борби за опстанак: највећа и најтрагичнија 
наша сеоба јесте сеоба крви! Колико је наше 
крви у Хрватима и Мађарима, у муслима-
нима, Турцима и Шиптарима! Ипак смо оп-
стали, јер смо истовремено били верни себи 
и отворили се новим световима. Са својом 
српско-византијском културом затекли смо 
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се у барокном католичком окружењу. Нисмо 
се одрекли православља, а обогатили смо се 
бароком, па наше цркве, остајући српске, у 
Војводини и у српским Крајинама личе на 
храмове у мађарској, Чешкој, Аустрији, на 
Шварцвалду. Византијске иконе нашле су 
заједнички језик са барокним иконостасима 
и живописом. Пример је то срећне симбиозе 
у несрећи.

Размишљајте о томе, јер треба да опста-
нете, да се не утопите, а да се складно укло-
пите, не губећи свој дух, него га оплођујући 
духом који вас са свих страна запљускује. 
Ако у себи носите сопствено благо духовно, 
ако га предате својој деци, нећете потонути. 
А ако су душе ваше као празна плоча, онда 
ће неко други исписати на њој вашу судби-
ну, па нећете бити ни Срби ни Немци, него 
нешто између, као прашина на путевима, као 
магла над пределима. Да се то не би десило, 
негујте свој дух и своју културу, па свесно 
и надмоћно прихватајте велику немачку и 
европску цивилизацију, богатећи се на тај 
начин, али не губећи се. Ако се будете ду-
ховно и морално наоружали, бићете кадри 
да спасете дух и душе своје деце. Прво је: не 
заборавити језик, јер док траје језик, траје и 
народ. Нису сви као Јевреји, који су се одр-
жали и кад су свој језик изгубили, али нису 
веру ни морал ни самосвест, јер их је све, 
упркос различитим језицима и културама, 
уједињавао дух Старог Завета и Талмуда. 
Нас треба да уједињава, уз језик, историјска 
самосвест. Али за то су потребна знања. Бу-
сање у прса, громке а празне речи, нападни 
символи – не значе ништа, сем што сведоче 
о слабости, о празнини.

„Пазите на вријеме, јер су дани зли“, 
упозоравао је Апостол. „Нико да вас не вара 
празнијем ријечима...“ не верујте гнусној 
пропаганди која нас овде запљускује и прља. 
Све што сами бестидно чине – приписују 
нама. Ми их у томе не можемо опонашати. 
„И не пристајте на безродна дјела таме“...
И завршићу са Апостолом, јер ми је до је-
динства стало, у коме је сад наш спас. Ми 
немамо права на неслогу и свађу: „Обуците 
се дакле као избрани Божији, свети и љубаз-
ни, у срдачну милост, доброту, понизност, 
кротост и трпљење. Сносећи један другога, 
и опраштајући један другоме ако има ко туж-
бу на кога... А сврх свега тога обуците се у 
љубав, која је свеза савршенства.“

Но та љубав је права само ако је де-
лотворна. Зато од свих вас тражим, од свих 
вас молим помоћ за оне који у овом часу 
страдају, јер су можда голи, боси и гладни, 
остали без крова, са једином надом да ће 
им браћа, то јест ми, помоћи. Хвала вам 
у њихово име, а Бог нек вам плати и нека 
вас награди.

(Са допуштењем и благословом аутора пре-
узето из књиге Драган Недељковић „Дијас-
пора и отаџбина“, Београд, 1994)

Била је најмлађа српска краљица, чија је 
лепота, али и необична судбина, приказана 
на многим фрескама и сликама, опевана у 
песмама и романима и тумачена међу исто-
ричарима. Сама помисао да је као петого-
дишња девојчица постала краљева супруга, 
изнова заокупља пажњу и изазива знати-
жељу, како домаће, тако и стране јавности. 
Симонида Немањић симболизује жртвену 
улогу детета, лепоту, патњу, али и одрицање, 
посвећивање и узвишеност.

Симонида Пелеолог, кћер византијског цара 
Андроника Палеолога, живела је од 1294. 
до 1345. године. У то време необично име, 
добила је по свецу, испод чије иконе је, при-
ликом њеног рађања, најдуже горела свећа. 

Отац ју је, у знак примирја између Византије 
и Србије, као једину неудату жену у породи-
ци, послао на српски двор. Тако је Симонида 
постала четврта жена краља Милутина, који 
је био око 40 година старији од ње, што је 
сврстава у најпознатије српске владарке.

С обзиром на то да је на српски двор дошла 
као врло мала девојчица, тамо је васпита-
вана до свог пунолетства, што је тада било 
са 12 година. Убрзо након тога, испостави-
ло се да је млада краљица нероткиња. По-
стоје нагађања да је узрок управо тај што 
краљ није био довољно стрпљив да сачека 
њено пунолетство. 

Симонидина мајка Ирина подржавала је 
овај неприкладан брак, и своју кћер и зета 
засипала највреднијим поклонима. Наравно, 
имајући у виду да би један од њених сино-
ва могао да наследи српски престо, до чега 
није дошло, јер, краљ Милутин је имао по-
томке са пређашњим женама.

Након мајчине смрти, краљица Симонида, у 
којој је већ дуже време постојала жеља за 
монашким животом, остала је дуже у Ца-
риграду и покушала да се замонаши. Тај је 
догађај изазвао бес краља Милутина, те је 
присиљена да збаци монашку одећу и вра-
ти се на српски престо. Њена жеља ипак се 
испунила, након Милутинове смрти. Млада 
удовица, са својих 27 година, више није хте-
ла да буде ничија супруга, већ је своју суд-
бину видела у посвећивању вери. Као мона-
хиња у манастиру Св. Андреје у Цариграду, 
и даље је живела на двору. Бавила се тео-
лошким питањима и своју љубав посветила 
искључиво Богу.

Специфична и прилично груба судбина 
најмлађе српске краљице била је инспира-
ција Милану Ракићу за писање песме Симо-

нида, а Милутину Бојићу за драму Краљева 
јесен. Фреска у манастиру Грачаница, на 
којој је приказан лик најмлађе српске краљи-
це Симониде, надалеко је позната и спада 
у највредније. Иако је оштећена, при чему 
су Симонидине очи ископане, њено лепо и 
тужно лице посматраче оставља немима и 
замишљенима над њеном животном причом.

Симонида

Ископаше ти очи, лепа слико! 
Вечери једне на каменој плочи, 
Знајући да га тад не види нико, 
Арбанас ти је ножем избо очи. 
 
Али дирнути руком није смео 
Ни отмено ти лице, нити уста, 
Ни златну круну, ни краљевски вео, 
Под којим лежи коса твоја густа. 
 
И сад у цркви, на каменом стубу, 
У искићеном мозаик-оделу, 
Док мирно сносиш судбу своју грубу, 
Гледам те тужну, свечану, и белу; 
 
И као звезде угашене, које 
Човеку ипак шаљу светлост своју, 
Те човек види сјај, облик, и боју 
Далеких звезда што већ не постоје, 
 
Тако на мене, са мрачнога зида, 
На почађалој и старинској плочи, 
Сијају сада, тужна Симонида, — 
Твоје већ давно ископане очи!

Милан Ракић

Симонида 
Немањић



Da li život ima više smisla kada zavolimo prolaznost? Da li smo jači 
kada gubimo… I da li više shvatamo kada prihvatimo da svemogu-
ći svemir ima kraj kao što ima i početak? Da li je neuspeh vodič do    
uspeha? Da li veći televizor donosi više saznanja u slatkom neznanju 
sa kojim štitimo naš razum od ludila istine ispod koje bi izgoreli poput 
slave zbog koje jedni druge guramo u propast. Da li ću na sto prvom 
kanalu prihvatiti sebe kao što prihvatam račun na kraju puta?

***
Stotinu pitanja na koja bi želeo da pronađem odgovor, a znam 
da čekanje ne donosi uvek rezultate kao što pasivnost ne donosi 
zadovoljstvo. Sunce me peče kao nagon sa kojim moram da živim 
okružen vazduhom, uhvaćen u kožu i ranjiv od straha da će saznanja 
čekati do sledećeg života da mi umiju zemaljsko lice. Svetlo mi bije u 
oči i u svetlu tražim izgovor što neki put ne vidim poštare sa 
porukama od virtouza iz drugih dimenzija.
Pitam se, sa koje sam planete, a odgovor čeka zajedno sa razlogom za 
veliki prasak i leži u konačnom broju atoma u univerzumu.
– Mama, da li je to više nego što baka ima godina? 
– Da srećo, ali baka znaš i nije baš toliko stara. 
– Ali mama, ona je baka, ona bi morala, posle toliko godina traženja da                                   
   zna sve odgovore. 
– Jeste sine, ali je ona ipak mlađa od svemira. 
– Mama, a da li ona to zna?
Pitanja, pitanja i samo pitanja. Mnogo ih je više nego kada smo imali 
pet godina ali svejedno mnogo manje od večnosti koja ipak ima kraj. 
Sve ima kraj osim naše gluposti i nagona koji jede naša čista 
dečja srca i skriva se u džepu zajedno sa klikerima. Ne uspevamo 
ni njima da vladamo a hoćemo prirodom ili planetom. Svaka planina 
je manja od naše arogancije, iako je veća od najvećeg okeana svih       
galaksija jedne dimenzije u najmanjem loncu božje kuhinje. I zato hoće 
napolje. Lonac je pretesan i arogancija se sliva na pod. Onako lepljiva i 
nadmena, začinjena mržnjom, uvijena bodljikavom žicom i koncentraci-
onim logorima, raspadajućim mesom i krvlju.

Bog odlazi po krpu i četku. Mora brzo da počisti pre nego mu se uprlja 
cela kuhinja. Gleda u lonac koji kipti, potpuno zbunjen, iako je šporet 
ugasio odmah posle nastanka sveta. Briše i psuje najveće 
božje psovke ali ipak manje od naših, a lepše od vrele i lepljive čorbe. 
Panično traži grešku u pristupu, hvatajući šerpu jednom od stotinu ruku, 
a drugom četku. Briše i misli. I ne razume kako je mogao da napravi 
takvu papazjaniju, veću i neukusniju od svih paralelnih lonaca 
na pultu najveće kuhinje svih univerzuma. Jednog dana će morati da 
pita tatu, a sada mora da počisti pre nego što se on vrati sa posla.

Tekst & foto: Branko Baćović

TATA
 Branko Baćović
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Празник књиге у Лендави
Вишенационални сусрети песника у част светског дана књиге и ауторских права 23. априла, на дан смрти два велика 
европска писца – Мигела де Сервантеса и Виљема Шекспира. Песници разних нација на заједничким литерарним 
сусретима

На позив Данијеле Хозјан, председнице Са-
веза културних друштава Лендава стигао је 
Раде Бакрачевић, српски песник и председ-
ник Српског културног друштва Штајерска 
заједница из Марибора.

Савез културних друштава Лендава (двоје-
зично подручје) већ годинама организује 
познате литерарне сусрете на којима уче-
ствују песници из Србије, Мађарске, Хрват-
ске и Словеније. Ових дана су у Лендаву на 
34. литерарне сусрете стигли песници, који 
пишу на српском, мађарском, хрватском, 
ромском и словеначком језику. 

На овим мултикултурним  сусретима већ 
годинама учествују песници разних нација, 
који своје песме пишу на језицима народа из 
којих потичу. 34. литерарни сусрети били су 
посвећени 23. априлу светском дану књиге. 
Ове традиционалне сусрете од 2012. године, 
једанпут месечно већ годинама води Даније-
ла Хозјан алфа и омега културних догађаја у 
овом симпатичном граду на самој тромеђи: 
Хрватске, Мађарске и Словеније. 

За увод у културно вече наступила је умет-
ничка група „Кофетарице“ из Лендаве (Дра-
гица Ларнсак, Јерица Тројак и Марија Вар-
га) са скечом „Три грације“, кога је написала 
Олга Паушич.

Песме су читале рецитаторке: Лидија Алт, 
Кристина Сзоке, Јасна Бачи, Јерица Тројак, 
Аница Варга и Анита Грах. Аутори песама 

су били: Раде Бакрачевић, Данијела Хозјан 
Аните Сзунуог, Наташа Хорват, Бисерка 
Сијарич, Милан Хајдињак, и Франц Корен.

Песме Рада Бакрачевића рецитовала је Кри-
стина Сзоке.

Све песме, које су годинама представљане на 
овим сусретима, Савез културних друштава 
објављује у својој књижевној ревији: „Поби-
ралци росе“.

Двочасовно дружење је протекло у веома 
пријатној атмосфери дружења песника из 
четири пријатељске државе.

У овиру литерарних сусрета отворена је из-
ложба уметничких слика Тамаре Шпиталер.

Раде Бакрачевић, песник, који пише на 
српском језику, већ годинама учествује на 
овим сусретима и том приликом је поред 
представљања својих песама, говорио и о 
активностима Српског културног друштва 
„Штајерска заједница“ из Марибора. За до-
бру сарадњу друштва „Штајерска заједни-
ца“ и Савеза културних друштава Лендава 
Раде Бакрачевић је поклонио председни-
ци Данијели Хозјан књигу: „Десет година 
активности „Штајерске заједнице“, коју 
је друштво штампало поводом десетого-
дишњице друштва.

Текст: Филип Матко 
Фото: Здравко Мајсторовић

 ДАЛЕКО ОД ЗАБОРАВА

Далеко од нашег краја још ми звуче твоје  
речи. 
Твоје неизречене жеље постале су 
стварност, која краја нема.
Запечатили смо успомене на најлепше 
тренутке.
Седели смо у загрљају природе.
На обали реке чије су капи одлазиле летећи 
у други свет.
Наше мисли отишле су далеко у неке друге 
крајеве.
Негде где и природа проговори.
Мисао нас је водила у бесконачност.
Нисмо знали да нас негде чека судбина.
Годинама смо веровали у успомене надајући 
се, да се никада неће избрисати.
Чекали смо да нешто дође.
Нисмо знали откуда.
Можда су наше мисли још биле незреле.
Можда смо чекали неко друго време.
Желели смо да ти тренуци немају краја.
Желели смо да запечатимо нашу младост.
Кроз прохујалу младост пратим твоје 
кораке.
Некада касније сетили смо се тих 
незаборавних дана.
И цвет на оближњем дрвету мирисом је 
овековечио наше мисли.
Зауставио је заборав.
Успомене се никада не бришу.
Остају заувек у неком делу наших снова.
И онда на раскрсници наших путева 
сачекаћемо судбину.
Она ће нас одвести у неке нове крајеве.
Тамо где ће снови постали стварност.
Тамо где ћемо испунити наше жеље.
Снови су дозвољени а нису сигурни.
Помешаћемо снове и мисли.
Резултат биће обојен миришљавим 
цветовима.
Пред нама ће се раширити пламен 
некадашње младости.
Жалост ће испунити наше душе.
Радост се не може вратити ако је једном 
покопана.
Хтела си да ме вратиш у оно време, које је 
заувек отишло.
Твоја жеља је била велика и сада је 
недостижна.
Нека нова поколења наставе наше снове.
Нека успомене на наше сусрете покажу 
праву истину.
Нека снови постану стварност.
Нека заувек остане траг нечега што ни 
земља не може да избрише.

Раде Бакрачевић
Песници на литерарним сусретима у Лендави
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     Kada je 1631. godine u Veneciji sagrađena 
crkva Santa Maria della Salute (Sveta Marija 
od Spasa), bila je, kako se tada tvrdilo a stoji 
zapisano, najlepša građevina na kugli zemal-
jskoj. Stručnjaci arhitekture je i danas ubraja-
ju u sam vrh svetskih građevina. Mleci su za 
gradnju koristili drvo sa „naše“ strane Jadrana; 
ponašali su se dosta bahato, ne štedeći ono što 
nije njihovo, tako da su mnoge planine Dinarsk-
og gorja prilično opustošene. Mnogi napredni 
ljudi toga vremena su se protivili neodgovornoj 
eksploataciji šume i to se pamtilo vekovima. 
     
Srpski pesnik Laza Kostić (1841 – 1910) je ta-
kođe osuđivao to mletačko nedelo, ali je, usled 
sudbinske igre, promenio mišljenje. Iako lep i 
obrazovan, sin imućnog oca, nikako nije mogao 
da nađe devojku spram sebe. Vreme je prolazilo 
i u zrelim godinama stigla ga je „božja kazna“ 
– Amorova strela je pogodila cilj. Pojavila se 
ona – Lenka Dunđerski! Vila, devojka raskošne 
lepote i očaravajućeg pogleda. Pesniku je srce 
zaigralo. Tragedija je bila u tome da ta ljubav 
nije imala budućnost. Naime, kad ju je upoznao 
imala je dvadeset i jednu godinu, a on je već bio 
u pedesetim. Morao je da zavapi: 
„Zar meni starom, na dnu života, 
ta slatka voćka što sad tek zre?“ 

Lenkinu lepotu je poredio sa venecijanskom 
crkvom, tako da je u to prelepo zdanje ugradio 
kult svoje neostvarene ljubavi. Morao je biti 
racionalan u svojim osećanjima, pa je govorio: 

SANTA MARIA 
DELLA SALUTE

Kako je prelepa venecijanska crkva povezana sa jednom od najlepših srpskih 
ljubavnih pesama

„Dve se u meni pobiše sile,
mozak i srce, pamet i slast...
--------------------------------
Napokon sile sustaše mile,
vijugav mozak održa vlast.“

I uspeo je „vijugavim mozgom“ održati vlast 
nad svojim osećanjima, ali eto ti nove nes-
reće – devojka iznenada umire. To je, razume 
se, bila neopisiva tragedija za pesnika. Usam-
ljen i nesrećan, on ne samo da nije zaboravio 
svoju veliku ljubav, nego je ona prešla u ha-
luciniranje i dovela ga do ivice bezumlja. Sve 
te emotivne slike nesrećne ljubavi su na Lazi 

Kostiću ostavile neizbrisiv trag. Pesmu San-
ta Maria della Salute napisao je tek pred kraj 
života. Time nam nije samo ispričao o svojoj 
nesrećnoj ljubavi, nego nam je ostavio i jednu 
od najlepših ljubavnih pesama.

Marinko Jagodić Maki  

Santa Maria della Salute

Опрости, мајко света, опрости, 
што наших гора пожалих бор, 
на ком се, устук свакоје злости, 
блаженој теби подиже двор; 
презри, небеснице, врело милости, 
што ти земаљски сагреши створ: 
Кајан ти љубим пречисте скуте,  
Santa Maria della Salute.

Зар није лепше носит лепоту, 
сводова твојих постати стуб, 
него грејући светску грехоту 
у пепо спалит срце и луб; 
тонут о броду, трнут у плоту, 
ђаволу јелу а врагу дуб? 
Зар није лепше вековат у те,  
Santa Maria della Salute?

Опрости, мајко, много сам страдо, 
многе сам грехе покајо ја; 
све што је срце снивало младо, 
све је то јаве сломио ма’; 
за чим сам чезно, чему се надо, 
све је то давно пепо и пра’, 
на угод живу пакости жуте,  
Santa Maria della Salute.Crkva Santa Maria della Salute u Veneciji

Laza Kostić
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Тровало ме је подмукло, гњило, 
ал’ опет нећу никога клет; 
шта год је муке на мене било, 
да никог за то не криви свет: 
Јер, што је души ломило крило, 
те јој у јеку душило лет, 
све је то с ове главе, са луде,  
Santa Maria della Salute!

Тад моја вила преда ме грану, 
лепше је овај не виде вид; 
из црног мрака дивна ми свану, 
ко песма славља у зорин свит; 
сваку ми махом залечи рану, 
ал тежој рани настаде брид: 
Што ћу од миља, од муке љуте,  
Santa Maria della Salute?

Она ме гледну. У душу свесну 
никад још такав не сину глед; 
тим би, што из тог погледа кресну, 
свих васиона стопила лед, 
све ми то нуди за чим год чезну’, 
јаде па сладе, чемер па мед, 
сву своју душу, све своје жуде, 
- сву вечност за те, дивни тренуте! -  
Santa Maria della Salute.

Зар мени јадном сва та дивота? 
Зар мени благо толико све? 
Зар мени старом, на дну живота, 
та златна воћка што сад тек зре? 
Ох, слатка воћко танталска рода, 
што ниси мени сазрела пре? 
Опрости моје грeшне залуте,  
Santa Maria della Salute.

Две се у мени побише силе, 
мозак и срце, памет и сласт, 
дуго су бојак страховит биле, 
ко бесни олуј и стари храст; 
напокон силе сусташе миле, 
вијугав мозак одржа власт, 
разлог и запон памети худе,  
Santa Maria della Salute.

Памет ме стегну, ја срце стисну›, 
утекох мудро од среће, луд, 
утекох од ње - а она свисну. 
Помрча сунце, вечита студ, 
гаснуше звезде, рај у плач бризну, 
смак света наста и страшни суд - 
О, светски сломе, о страшни суде,  
Santa Maria della Salute!

У срцу сломљен, збуњен у глави, 
спомен је њезин свети ми храм, 
кад ми се она одонуд јави, 
ко да се бог ми појави сам: 
У души бола лед ми се крави, 
кроз њу сад видим, од ње све знам 
зашто се мудрачки мозгови муте,  
Santa Maria della Salute.

Дође ми у сну. Не кад је зове 
силних ми жеља наврели рој, 
она ми дође кад њојзи гове, 
тајне су силе слушкиње њој. 
Навек су са њом појаве нове, 
земних милина небески крој. 
Тако ми до ње простире путе,  
Santa Maria della Salute.

У нас је све ко у мужа и жене, 
само што није брига и рад, 
све су милине, ал’ нежежене, 
страст нам се ближи у рајски хлад; 
старија она сад је од мене, 
тамо ћу бити доста јој млад, 
где свих времена разлике ћуте,  
Santa Maria della Salute.

А наша деца песме су моје, 
тих састанака вечити траг, 
то се не пише, то се не поје, 
само што душом пробије зрак. 
То разумемо само нас двоје, 
то је у рају приновак драг, 
то тек у заносу пророци слуте,  
Santa Maria della Salute.

А кад ми дође да прсне глава 
о тог живота хридовит крај, 
најлепши сан ми постаће јава, 
мој ропац њено: „Ево ме, нај!” 
Из ништавила у славу слава, 
из безњенице у рај, у рај! 
У рај, у рај, у њезин загрљај! 
Све ће се жеље ту да пробуде, 
душине жице све да прогуде, 
задивићемо светске колуте, 
богове силне, камоли људе, 
звездама ћемо померит путе, 
сунцима засут сељенске студе, 
да у све куте зоре заруде, 
да од милине дуси полуде,  
Santa Maria della Salute.

Лаза Костић

Sombor

Lenka Dunđerski
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Језичке недоумице - X део
Предходно или претходно
Реч претходно је пример за гласовну промену једначење сугласника 
по звучности. Тако да ће се звучни глас Д испред безвучног 
гласа Х заменити безвучним гласом Т. Тако да је правилан 
израз претходно.
Примери:
У претходном примеру можете видети изузетке од једначења 
сугласника по месту творбе.
Враћање у претходно здравствено стање биће тешко, али ипак 
изводљиво.

Изузецима или изузетцима
Правилно се пише изузецима јер је ту извршена гласовна промена 
губљење сугласника.
Приемер:
Изузеци у овом случају су сви они који су добили добре оцене на 
контролном задатку.

Косна или коштана срж
Према Речнику српскога језика Матице српске и Речнику језичких 
недоумица придев од речи кост може бити и косни и коштани и костни. С 
тим што је придев коштана најчешће употребљаван уз реч срж па је 
уједно такав придев и најфреквентнији у свакодневном говору, поред 
остала два која су такође тачна.
Пример:
Коштана срж је сунђерасто ткиво кости и она производи крвне 
ћелије.

Ћерки или ћерци
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилна ће бити 
оба израза именице ћерка у дативу-ћерци и черки.
Примери:
Купили су својој ћерки тротинет за рођендан.
Планирам да својој ћерци поклоним путовање по Европи када 
дипломира.

Безконтактно или бесконтактно
Ова реч је састављена од речи без и контакт, па ће правилно 
бити бесконтактно јер долази до гласовне алтернације једначења 
сугласника по звучности (глас з пралази у глас с испред безвучног 
глас к).
Пример:
Данас је могуће бесконтактно мерење температуре површине тела 
уз помоћ инфрацрвене камере.

Задивљујућ или задивљујући
У овом случају реч је само о разликовању одређеног и неодређеног 
вида придева задивљујућ. Неодређен вид је краћи и без наставка, 
дакле задивљујућ; а одређен вид је дужи и има најчешће наставак -и, 
дакле задивљујући.
Примери:
Добила је задивљујућ аплауз.
Када је добила онај задивљујући аплауз, било јој је јасно да је свирала 
беспрекорно.

Сретан или срећан
Према Правопису српскога језика Матице српске из 2010. године, 
српски језик прихвата дублетизам срећан и сретан, с тим што 
предност треба ипак давати изразу срећан.
Примери:
Срећан рођендан, Марија!
Желим ти сретан рођендан!

Новки или Новци
Као што је код именица бака, дека, честитка случај да датив 
гласи баки, деки, честитки, по тој аналогији и датив именице Новка би 
гласио Новки, јер би у супротном реч добила другачије значење. 
Пример:
Дао сам новац Новки.

Докторка или докторица
Према Правопису српскога језика Матице српске из 2010. године, оба 
примера, докторка и докторица, употребљавају се као граматички и 
правописно тачни.
Примери:
Докторка Петровић је мој изабрани лекар.
Са докторицом Петровић увек могу да попричам о свим здравственим 
проблемима који ме муче.

Искоришћен или искориштен
Оба примера, и искоришћен и искориштен, правилни су и тачни, с 
тим што се ређе користи пример искориштен. Дакле, предност се 
даје примеру искоришћен.
Примери:
У тексту су искоришћени примери из романа „Проклета авлија“. 
Искоришћене и непотребне флаше остави да се рециклирају. 

Немамо примедби или немамо примедаба
Препоручује се да се пре користи израз примедаба него примедби.
Примери:
Немамо примедаба на Ваш рад у школи.
Они немају примедаба на твоје понашање на часу.

Једампут или једанпут
Правилно се пише и каже једанпут.
Пример:
Једанпут кад будеш у крају, сврати код мене.
 
Од одредби или од одредаба
Предност се даје изразу од одредаба према саветима Ивана Клајна 
у Речнику језичких недоумица.
Примери:
Полазећи од цитираних одредаба закона...
Од следећих одредаба из Статута школе зависи организација наставе.

Схема или шема
Саветује се да се пре користи пример шема, него схема.
Примери:
Ову шему морате нацртати у својим дневницима рада. 
Шематски прикази увек треба да буду прецизни и јасни.

Два јаја или двоје јаја
Правилан ће бити израз два јаја, док ће збирни бројеви двоје, троје, 
четворо најчешће бити употребљавани као непроменљиви, као у 
следећим примерима жена са двоје/троје/четворо деце.
Примери:
У смесу додати два јаја.
Два јаја су ти довољна за доручак.

Грожђембал или грожђенбал
Као што се правилно пише маскенбал, тако ће се правилно писати 
и грожђенбал.
Примери:
На маскенбалу сам се маскирао у Бетмена.
Грожђенбал у Смедереву увек је добро посећен.
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LJUBEZEN

Potočila sem prvo solzo 
za tabo 
Ljubezen.

Stekla je prva solza
v slovo.

In, o hvala
Ljubezen.

Minevajo dnevi,
minila pomlad,
a v moji duši kot,
da te ni leta
k meni spat.

O hvala Ljubezen.

Spomnim se najinega trenutka,
objamem,
poveznem čez njega
pečat.

O hvala Ljubezen,
bila si ob meni.
O hvala Ljubezen,
bila si pomlad.

Ana Juhant

STARICA

Ustaje rano i kafu kuva
Popije sama, jer nema s kime
Posluša vijesti, pojede nešto
I u tom njeno jutro mine.

Po kući hoda, posprema nešto
U to i vrijeme za ručak dođe
Sprema ga tužno na sat gleda
Vidi da joj već podne prođe.

Pojede tiho starica sama
Prilegne stare kosti da odmori
U srcu tuga koja je slama
S kim jadna stara, riječ da progovori.

Ustane teško u šetnju krene
Sebi ostatak dana da skrati,
A možda nekog poznatog sretne,
Pa da ga sebi na kafu svrati.

Tužno se ona kući vraća
Još jeda joj dan tako prođe
I opet sjedi u kući sama,
Jer nema nikog da joj dođe.

U krevet liježe u plafon gleda
Kako si tužna besana noći
U srcu još uvijek postoji nada
Možda će sutra ipak neko doći.

Poezija ŽENA

Pod srcem te nosi, na svijet donosi.
Čuva te, diže, tvoja je sjena
Za tebe živi i za te diše.
Ona je majka, a i žene.

Ako si  tužan ona je tužna
Sreća tvoja sreća je i njena.
Sa tobom plače, sa tobom se smije.
Ona je majka, a i žena

Sestru ti rodi, da sam ti nisi.
Djetinjstvo kažu, ljepše je u dvoje
Ona  te voli nježno, sestrinski
Sa tobom dijeli djetinjstvo svoje.

A kad odrasteš, postaneš čovjek
Kraj njih ti želiš i ljubav drugu
Ne sestre majke, već ljubav žene,
Sa njom da dijeliš sreću i tugu.

I ona je s tobom kada si tužan
Sa tobom plače, smije se, veseli
Svu tugu, sreću, a i radost,
Probleme svoje sa tobom djeli.

I tako kroz život tri ljubavi te prate
Prate te kao tvoje sjene
Iako različite, k‘o suza su čiste,
Ljubav , sestre, majke i ljubav žene.

SJEĆANJA

Sjedim u sobi sjetna i sama
Misli mi negdje daleko lete
U naka dobra davna vremena
Kad još bijah malo djete.

U kući nas mnogo tada bješe
Četiri sestre, brat, otac i majka mila
Al‘ ipak veselje, radost i sreća
U našoj kući uvijek su bila.

Kada vrijeme za ručak dođe
Svako svoje mjesto, dobro zna gdje ima
Majka nama hranu u činije sipa
I pazi da isto podijeli svima.

Na sankanje mi bi, poslije ručka išli
Preko rijeke naše na obližnji brijeg
I smrznuti, mokri vraćali se kasno,
Jer kao sva djeca voljeli smo snijeg.

Drhteći od studi, trčali bi peći
Trljajući kosu prste bi grijali grijali
Majka bi nas žurno presvlačila mokre
Mi mali, nestašni s njom bi se smijali.

A kad veče dođe i kada se smrači
Na sećiju staru djeca se skupimo
Koju novu priču ili možda bajku
Pričaće nam otac jedva mi čekamo.

Jer svako bi veče skupio sve nas
I pričao bajke il‘ priče iz rata
Mi mirno slušali bi njega sa čuđenjem
Naš heroj tada, bio bi naš tata.

A naša majka za to bi vrijeme
U ćošku sobe vrijedno bi šila,
Jer pravi je majstor u tome poslu
Cijelog života ona je bila.

Našu kuću mi smo napustili davno
Nema više oca niti majke mile
Sa sjetom u duši prisjećam se često
Eh, kako su srećne, to godine bile.

Drena Šobot

CVET

Ružo moja na rubu ponora,
grle te moji djevojački prsti,
da te spasu od strašnog ambisa
nedovoljno jaki, nedovoljno čvrsti. 

SAT

Okačen o ekser na zidu
stari sat neumorno tuče.
Tebi danas drugačije kaže
meni isto danas k‘o i juče.

Težak teret kazaljke mu vuku
iz bitaka i bojeva slavnih
i ordenje sa grudi junačkih
u pjesmama davno opjevanim.

Tvoj sat drugačije kuca,
sitno kuca a sitno i zvoni.
Moj sat grmi, nebo se otvara
gde ste sada slavni prađedovi?

    
 Anđa Radujko

AKUD_Kolo_Crteži_Lana Obradović_
Trešnje_5_god
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Promocija je održana 3. februara 2017. u pros-
torijama restorana „Gril Center“ u Kranju čiji 
je vlasnik Zoran Zec, a uz njegovu nesebičnu 
podršku i podršku njegove porodice i radnog 
osoblja, i uvijek se srdačno odazove kada je 
riječ o pomoći u  promociji kulture iz rodnog 
kraja i rodne domovine. Riječi o ljudima i pjes-
mama što donose uspomene i pečat iz duše, u 
srcima nikada ne prestaju i vječno bukte. Uspo-
mene na rodni kraj i rodbinu uvijek donose lju-
bav, sreću i pouzdanje.

Promociji je prisustvovalo oko 150 posjetila-
ca. Mnogobrojna rodbina, prijatelji, poznanici, 
komšije i uvaženi gosti zbog kojih je promoci-
ja dobila još veću vrijednost i poštovanje. Da 
navedem samo neke od mnogih uvaženih pos-
jetilaca: sveštenici pravoslavne crkve u Kranju 
otac Budimir i otac Branislav, zaslužni pred-
stavnici kulture u opštini Kranj,  Zvone Gantar 
i mnogi drugi. Predstavnici časopisa „Gorenj-
ski glas“, predsjednica‚ ‘udruženja sekretrica‘‘ 
za Gorenjsku sa mnogobrojnim članicaama, 
članovi srpskih društava iz Kranja i Radovljice, 
te predstavnici kranjske opštine sa mr Zoranom 
Stevanovićem, opštinskim poslanikom, na čelu.

Svi prisutni su bili prijatno iznenađeni i za-
dovoljni sa svim izlaganjima koje su te večeri 
pažljivo slušali. Lijepe i tople riječi autora i nje-
govih sagovornika voditeljke, pjesnikinje Nata-
še Jovović i pisca, recitatora, dramskog glumca 
Ostoje Šobota, kako ga mi umjetnički naziva-
mo, „David“, poštanski službenik, gimnazijski 
maturant, koji je poetski, svojom toplom ri-
ječju, otvorio nezaboravno druženje uz promo-
ciju lijepih rečenica autora romana „Duga“.

Njegovo, autorovo, izlaganje o životnoj priči 
dva brata sa dva kraja svijeta i njihovih dragih 
porodica iz Tivta i Luštičkog lijepog sela Bego-
vići te Starog Martinca u dolini Vrbasa kod Sr-
pca, mnoge prisutne,  duboko je dirnulo u srce.

Duga
Promocija romana Žarka Bundalo

Pjesnikinja Nataša Jovović, voditeljka promo-
cije u ovoj knjizi je osjetila mnogo emocija što 
ju je, kako je rekla, impresioniralo, pa je odluči-
la da se između nje i autora povezivanje odvija 
u pjesničko govornom elementu, što je još više 
dalo jačinu i vrijednost, a zadovoljstvo je dos-
tiglo vrhunac prezentovanja uz puno poštovan-
je prema autoru, i njegovom životnom djelu.

Oba besjednika u promociji su izrazili veliko 
poštovanje i oduševljeni na hrabrosti i energiji 
koju autor posjeduje uz želju da svoju energiju 
prenese na mnoge mlade i nove potencijalne 
stvaraoce koji su takođe puni emocija, a do 
danas ih nisu iznijeli na papir zbog nekih razlo-
ga ili straha. Da te svoje emocije  prenesu, čak 
preko granica, do rodne grude i domovine.

Sve to ne bi bilo tako lijepo da se na promociju 
nisu odazvali, pisci i pjesnici, stvaraoci i pro-

moteri srpske kulture na području Republike 
Slovenije. A to su: pisac i pjesnik dr Vaso Pre-
dojević, pjesnici Radoslav Milanović, Drena 
Šobot, Majo Krgović i Krstan Jakovljević.

Svojim lijepim i umiljatim recitacijama uz vo-
ditelje i autora, ostavili su lijepe i nezaboravne 
i snažne utiske, uspomene i doživljaje na sve 
goste večeri kroz promociju kulture jednog lije-
pog i poštovanog naroda.

Druženje u zadovoljstvu i ljubavi, uz zakusku 
i čašicu, sa mnogo veselja, dobrih drugara i 
prijatelja, fudbalera rekreativnih veterana i li-
jepih pjesama uz zvuke gitare Lazara Rapića 
Laćine i pjesama iz mladosti, kako to samo on 
zna, zapalila je mnogobrojne goste do jutarnjih 
časova. 

Samo nešto što nebo još uvijek para to nije 
„grom“ to se čuju njegovi zvuci pa to je njego-
va legendarna „gitara stara“ čiji su zvuci popu-
nili sve što smo propustili ili zaboravili. Još i 
danas nam odzvanjaju ti lijepi refreni u mozgu 
a u srcima nikada neće nestati.

Autor se zahvaljuje svima. Ostaće to nezabo-
ravni trenuci jedne večeri, jednog druženja, jed-
nog doživljaja koga nikad nećemo zaboraviti i 
vječno ćemo ga nositi u svojim srcima.

„Porodica je tamo gdje život počinje,

a ljubav nikada ne prestaje.“ – autor knjige

                                                                                                                 
Ostoja Šobot 
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Karlo Veliki imao je neobičnog kućnog ljubim-
ca, slona po imenu Abu al Abas, koga je dobio 
na poklon od bagdadskog kalifa.

Kralj Srbije, Milan Obrenović,po svojoj želji 
sahranjen je u fruškogorskom manastiru Kruše-
dol na teritoriji tadašnje Austrougarske, a da je 
troškove sprovoda platio car Franc Jozef.

Kaligula je proglasio svog konja Insikatusa  za 
konzula.

Od ailurofobije (straha od mačaka) patili su Ju-
lije Cezar, Henri II, Napoleon Bonaparta.

Učiteljicama u Srbiji tek je 1870. godine, odlu-
kom Narodne skupštine Kneževine Srbije, doz-
voljeno da predaju u muškim školama.

U erupciji vulkana Mon Pele na Martiniku 
1902. godine potpuno je nestao grad San Pjer. 
Od 30.000 stanovnika strašnu sudbinu izbeglo 
je samo dvoje žitelja.

Niko ne zna ko je napisao tekst za britansku 
himnu. Pesma i reči potiču iz 1745. godine i 
jednostavno su se pojavili u narodu. Istu me-
lodiju ali s različitim tekstom imaju himne još 
dvadesetak država u svetu.

Prema verovanju naroda Maja, Sunce je posle 
zalaska odlazilo u podzemlje gde se pretvaralo 
u jaguara s natprirodnim moćima.

Prve rolšue, koje su se teško zaustavljale i okre-
tale, izumeo je oko 1760. godine Belgijanac Jo-
zef Merlin koji se bavio izradom instrumenata.

Na zidu carigradske Aja Sofije još mogu da se 
vide vikinški natpisi.

U srednjem veku svi su, kao Aristotel, verovali 
da je srce središte inteligencije.

U staroj Grčkoj udate žene nisu smele da pos-
matraju olimpijske igre i kazna za taj prekršaj 
bila je smrt.

Euripid je bio prvi čovek koji je javno osudio 
ropstvo.

U srednjovekovnoj Engleskoj pivo se često slu-
žilo za doručak.

Jeloustonski nacionalni park u američkoj drža-
vi Vajoming osnovan je 1872. godine, i prvi je 
nacionalni park na svetu.

Godine 1480. sveti Jeronim naslikan je pored 
radnog stola sa koga su visile naočare. Od tog 
trenutka ovaj svetac postao je zaštitnik optičar-
skog zanata.

Španski osvajač Fransisko Pizaro (oko 1471-
1541) zarobio Atahualpu, kralja Inka, on mu je 

Zanimljivosti iz istorije
ponudio da, u zamenu za svoju slobodu, ćeliju u 
kojoj je zatvoren do vrha napuni zlatom.

U engleskom jeziku do 15. veka nije bilo zna-
kova interpunkcije.

U 15. veku pravljene su cipele sa toliko dugim 
vrhom da je donet zakon koji je ograničavao 
njihovu dužinu.

Stari Škoti verovali su da će muškarac ili žena 
videti u ogledalu ljubav svog života ukoliko is-
pred ogledala jedu jabuku.

Cipele posebno oblikovane za levo i desno sto-
palo, nisu postojale pre 1800. godine.

Kristifor Kolumbo imao je plavu kosu.

Prema običajima Jevreja, muško dete obrezuje 
se osmog dana posle rođenja.

Istog dana, 23. aprila 1616. godine, umrla su 
tri velikana književnosti: Šekspir, Servantes i 
Lope de Vega, a 1685. godine rođena su tri ve-
likana barokne muzike: Johan Sebastijan Bah, 
Georg Fridrih Hendl i Domeniko Skarlati.

Car Petar Veliki (1672-1725) patio je od nepo-
znatog neurološkog poremećaja: doživljavao je 
„napade” zbog kojih bi nakratko gubio svest i 
osećaj gde se nalazi.

Za vreme Petra Velikog svaki Rus koji je nosio 
bradu morao je da plaća poseban porez.

Stari Egipćani brijali su obrve u znak žalosti za 
uginulim mačkama.

Frenklin Delano Ruzvelt (1882-1945) jedini 
je američki predsednik s više od dva manda-
ta: uzastopno je biran četiri puta, od 1932. do 
1945, kad je umro u drugoj godini poslednjeg 
mandata.

Crnogorski vladika i pesnik Petar II Petrović 
Njegoš bio je visok 191,49 centimetara, a nje-
gov naslednik knjaz Danilo 161,1 centimetar.

Na skupu prosjaka u Daki, tada Indija a danas 
Bangladeš, 1968. godine doneta je rezolucija 
kojom je utvrđeno da je najmanji iznos milos-
tinje 15 pajsa (tri centa)

Stihovi japanske himne napisani su u IX veku, 
ali je muzika iz 1880. godine.

Za ubistvo mačke u starom Egiptu kažnjavalo 
se smrću.

Do 1900. godine jogurt i kiselo mleko nisu bili 
poznati u Evropi, sem u stočarskim krajevima 
Balkana gde su od davnina spravljani.

Srpski državni grb koji je usvojen 17. avgusta 

2004. godine postoji još od juna 1882. godine.

Napoleon i Hitler imali su samo po jedan testis.

Najmlađi papa imao je samo 11 godina.

Na osnovu sačuvanih spisa, nacrt za prva kon-
taktna sočiva napravio je Leonardo da Vinči. 
Trebalo je da budu izrađena od tankog stakla 
ispunjenog vodom.

Građevina Ćomsung-Dae u mestu Kjongžu u 
Južnoj Koreji najstarija je sačuvana opservato-
rija na svetu. Podignuta je 632. godine i u nju je 
ugrađeno 365 kamenih blokova, baš koliko je i 
dana u godini.

Francuski kralj Luj XIV kupao se jednom 
godišnje.

Nova arheološka istraživanja naučnika u Irskoj 
dovela su do otkrića da su stanovnici područja 
današnje Irske još u bronzano doba – pravili 
pivo.

Crni luk bio je izuzetno cenjen u starom Egiptu, 
čak je stavljan pored faraona kad su sahranji-
vani. Zbog njegove građe – krug unutar kruga 
– Egipćani su verovali da simbolizuje večnost.

Pored arheološkog lokaliteta Feliks Romulijana 
kod Zaječara, nedavno uvršćenog na listu Svet-
ske kulturne baštine Uneska, na ovom spisku u 
Srbiji se još nalaze: Stari Ras i Sopoćani, Stu-
denica, Dečani, Pećka patrijaršija, Gračanica i 
Bogorodica Ljeviška.

Vikinzi su doplovili do obala Amerike oko 
1000. godine, skoro pola milenijuma pre Kris-
tifora Kolumba.

AKUD_Kolo_Crteži_Lana Obradović_Letnja 
haljinica
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Мисли Аве 
Јустина Поповића
Благодат
Под благодаћу се разумеју сва света божан-
ска средства и све свете божанске силе, дате 
људима од Трисветог Божанства преко Го-
спода Христа ради њиховог спасења од гре-
ха, смрти и ђавола, и светог живљења од Оца 
кроз Сина у Духу Светом... Све што треба 
души, даје благодат. А кроза све то она даје 
и божански мир.
На целом путу спасења, од почетка до краја, 
благодат Божја и мир Божји неопходни су 
нашој вери и нашем освећењу.
У ту чудесну благодат ми имамо приступ ве-
ром, не нечим другим: не знањем, не имањем, 
не науком, не богатством, не звањем, нити 
ичим другим. А веру може имати сваки човек, 
само ако хоће, зависи од његове добре воље.
Слуга Еванђеља Божјег може успешно 
обављати своју „службу благодати Божје“ уз 
непрекидну помоћ и сарадњу благодати Божје.
Шта је благодат? У најширем смислу: сам Го-
спод Христос; затим његово свето Еванђеље,  
и све што је Он као оваплоћени Бог Логос до-
нео човеку и роду људском. У томе је и изузе-
тан мир, божански мир ,који се са Еванђељем 
Христовим усељује у сваку душу која живи 
по Еванђељу. Нема правог мира без благода-
ти Божје. Док се душа светим еванђелским 
тајнама и светим еванђелским добродетељи-
ма не облагодати, она не зна за прави мир, у 
коме се душа наслађује осећањем блаженог 
свејединства живота и света.
Хришћани су силни благодаћу.
Воденица благодати самлеће што не може 
воденица логике.
Невоље преобратити и преобразити у сред-
ства спасења, у подвиге спасења, то је дело 
благодати Божје.
Када магнет благодати снажно повуче душу 
у горње светове, тада се човек претвори у 
молитвену стрелу која муњевито проходи 
пространства и просторе. Гром благодати 
удара у срце за многе подвиге и трудове.
Благодат Божја, која се Христом даје човеку, 
остаје празна, неродна и бесплодна, ако је чо-
век не прихвати свим срцем својим, и на тај 
начин претвори у природу своју, у живот свој.
Благодат Божја и слободна воља човекова то 
су два ока а један вид, два уха а један слух.
Благодаћу Божјом слобода човекова постаје 
бесмртнија, и ставрно божански бесмртна; 
моћнија, и стварно божански моћна; ствара-
лачкија, и стварно божански стваралачка; де-
лотворнија, и ставрно божански делотворна.
Што се више трудим, све јаче дејствује у 
мени благодат. И обратно: што се мање тру-
дим, све мање дејствује у мени благодат.
Од човека ревност, од Бога благодат. То двоје 
удружено, осигурава успех у подвигу.
Што је више претварам у своју душу, у своју 
природу, благодат ми постаје све милија, све 

слађа, све неопходнија, те ме тиме сама под-
стиче на све већи и већи труд и напор. Тако, 
и кад се трудим више од свију, трудим се „не 
ја него благодат Божја која је са мном“.

Гнев
Разни су степени гњева, но и најмањи гњев, 
и најмања увреда нанесена брату, чини нас 
недостојнима да општимо с Богом.
Куша ли те помамљени кушач СТРАШЋУ 
ГЊЕВА, укроти себе Христовом КРОТО-
ШЋУ, моли се као и Он за оне који те вређају, 
муче, распињу и победићеш искушење.
Страст гнева – за час помути то мало сазнања 
у човеку.
Својим учењем о гњеву Господ доказује јед-
но: гњев води у пакао, а не само убиству. Као 
што кротост уводи у Царство Божије, тако 
гњев уводи у царство вражије.
Гнев је пожар у коме гори душа; еванђелска 
кротост је сила којом се најуспешније гаси 
тај пожар.
Љубав се не срди. Зашто? Зато што осећа и 
зна да је срдња грех. А грех никада не чини 
правде Божје.

Гордост
Горди човек се не моли, а ако се моли он се 
хвали.
Гордоумље, то је главна одлика Сатане и оса-
тањених људи.
Као што смиреност одводи свакој врлини, 
тако гордост одводи сваком пороку.
Куша ли те препредени кушач гордошћу, ти 
му противстани смиреношћу смиреног Госпо-
да Исуса: сваки свој подвиг, сваку своју ми-
сао, свако своје добро дело приписуј не себи 
већ Господу Христу, и победићеш искушење.
Ништа убитачније по људе од знања без љу-
бави. Оно води у основни грех: гордост. 
Све несреће у роду људском, и у роду демон-
ском, дошле су од знања у коме нема љубави. 
Знати, а не волети, и бити горд, ето то је сав ђаво, 
сва његова фолософија, сво његово царство.
Кроз гордоумље Сатана је излио гордост у 
природу људску. Отуда и у људима устајање 
против Бога, ратовање против познања Бога, 
против знања о Богу.
Док је у човеку ма и најмања гордост, њего-
ву душу, ако не пустоши, а оно сигурно по-
сећује или очајање, или туга, или сета, или 
чамотиња. А кад из себе смерношћу потисне 
гордост, у његову се душу усели и кротост, и 
радост, и умилење, и сажаљење, и љубав, и 
молитва, и сва еванђелска блаженства редом.

Кротост
Господ Исус је живо, ходеће еванђеље кро-
тости.
Шта је кротост? Кротост је: Све што нас сна-

лази примати с молитвеним расположењем 
као нешто што тако треба да буде по свему-
дром Божјем промислу о нама.. Кротост је 
чисто живљење у тајноме човеку срца, у не-
пролазности кроткога и тихога духа.
Прво је главно расположење – смерност, 
друго – самилосна растуженост и расплака-
ност, а треће – милујућа кротост. За новог 
човека, сазданог по Христу, кротост је то-
лико важна, да она сачињава главну одлику 
његовог звања: хришћанин.
Кротост је поднебље душе у коме најбоље 
клија, ниче, расте и сазрева правда Божија и 
све што је Божије. Кротост не лечи зло злом, 
већ савлађује зло добром, не освећује се за 
себе; на мржњу одговара љубављу, на зло – 
добром, на увреду – опраштањем.
Овце победиле вукове кротошћу својом... 
Таква је сила хришћанска! Не оружјем, не 
топовима, ми не ратујемо – ми ратујемо 
Еванђељем Господа Христа.

Смерност
Ако љубав има душу онда је то смерност. У 
смерности је и власт љубави јер љубав влада 
смерношћу.
Ако божанска, апсолутна смерност, има тело 
и лице, онда је Богочовек Христос и њено 
тело и њено лице.
Смерност на невидљив, али сигуран начин 
сједињује душу смернога са Господом Хри-
стом, који је срцем смеран.
Смерност је Бога учинила човеком, да би чо-
века учинила богом по благодати. Значи, ова 
врлина има почетак, а нема завршетак.
Смерност је прво блаженство за човеково 
биће, а гордост – прва мука.
Као што је гордост – извор сваке безбожности, 
тако је смерност – почетак сваке побожности.
Смерност духовно везује човека са Богом, 
који и разлива по души његовој блаженство 
кроз смерност и ради смерности.
Смерност је своје врсте свевидеће око душе, 
којим човек непогрешиво разликује праве од 
лажних вредности у себи и у свету око себе.
Смерност је почетна врлина, и почетак свих 
врлина; као што је гордост почетни грех, и 
почетак свих грехова... Смерност је душа 
свих еванђелских врлина. Јер без ње – сва-
ка еванђелска врлина постаје порок. Стога 
је смерност – темељ хришћанства, на коме 
хришћанин зида помоћу осталих светих вр-
лина своју „вечну кућу“. У сфери мишљења, 
смерност се појављује као смиреноумље.
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Vuk
Nekada davno je deda svome unuku ispričao jednu životnu istinu. U duši 
svakog čoveka se vodi bitka. Kao borba između dva vuka. U duši sva-
koga od nas. Jedan vuk predstavlja zlo. Predstavlja bes, zavist, ljubomo-
ru, žaljenje, pohlepu, aroganciju, samosažaljenje, krivicu, greh, srdžbu, 
inferiornost, laž, lažni ponos, egoizam... Drugi vuk predstavlja dobro. 
Predstavlja ono što pruža užitak, mir, ljubav, nadu, vedrinu, poniznost, 
ljubaznost, dobrotu, srdačnost, darežljivost, istinu, saoosećanje i veru.
Unuk se zamisli na nekoliko trenutaka. Sve svoje misli vredno usmeri u 
dubinu dedovih reči, pa ga upita:
-Koji vuk na kraju pobedi?
Deda odgovori sa smeškom na svom starom licu:
-Pobeđuje uvek onaj koga hraniš...

Divljenje
Kad su se upoznali, on se njoj divio, ona se njemu divila. Pričali su o 
svemu i svačemu dajući jedno drugom najlepši deo sebe. On je nju obo-
žavao, ona je njega obožavala. Na dan venčanja on joj je poklonio svoje 
srce, ona je njemu poklonila svoje srce. I živeli su tako izmešanih srca, on 
sa njenim, ona sa njegovim. Prolazilo je vreme, počeo je manje da joj se 
divi i ona je počela njemu manje da se divi. Prestali su da se obožavaju. 
Jednog dana on je osetio da više ne može da je podnese. Istog dana i ona 
je osetila da više ne može da ga podnese. On je prestao da izlazi iz svoje 
male sobe, ona je prestala da izlazi iz svoje male sobe. Delio ih je opusteli 
dnevni boravak. Tog popodneva on je prelistavao male oglase i ona je tog 
popodneva prelistavala male oglase. Bilo mu je čudno kad je zapazio dva 
oglasa pod šifrom „izgubljeno srce“. I njoj je bilo čudno kada je zapazila 
dva oglasa pod šifrom „izgubljeno srce“. Onda je on obavio telefonski 
razgovor i ona je obavila telefonski razgovor. Ujutro on je ranije krenuo 
na posao. I ona je tog jutra ranije krenula na posao. Oko podneva njemu je 
stigao prvi E-mail, i njoj je oko podneva stigao prvi E-mail. Već predveče 
on se njoj divio, ona se njemu divila. Pisali su o svemu i svačemu dajući 
jedno drugom najlepši deo sebe. Kroz dva dana on je nju obožavao, ona 
je njega obožavala. Te večeri, kad su se sreli ispod sata, bili su šokirani.
On je njoj vratio njeno srce, ona je njemu vratila njegovo srce.

Kuća od zlata
Jedan čovek je za vreme zlatne groznice rešio da proda svu svoju imovinu 
da bi kupio opremu za kopanje zlata i obezbedio hranu za ovaj poduhvat. 
Otišao je u planine zajedno sa drugim kopačima i krenuo u potragu za 
zlatom. Dani su prolazili, a on nije pronašao ni trunku zlata. Prolazili su 
meseci i godine, on je postajao sve siromašniji i siromašniji i na kraju je 
ostao bez ičega. Razočaran posle svega, rešio je da ode u jedno napušteno 
mesto, gde su ostale prazne barake, i da tu umre. Kako se osećao veoma 
usamljenim na tom pustom i sumornom mestu, odlučio je da ode negde 
u prirodu. Stigao je do jednog potoka, koji je tekao pored divne livade do 

Poučne priče koje je bila šuma. Tu je stao i posmatrajući ovaj predivan prizor prirodne 
lepote koje nam je Bog podario, odlučio je da tu napravi sebi jednu malu 
kućicu. Kako je bilo toplo vreme, iskopao je rupu pored potoka i počeo 
da pravi cigle od te zemlje i da ih suši na suncu. Od njih je kasnije sagra-
dio malu kućicu na sred poljane. Došla je zima, a on je, onako izmoren i 
razočaran, umro od gladi i hladnoće. Od tada je prošlo mnogo vremena i 
jedan mladi bračni par je rešio da kupi taj plac i sagradi na njemu kuću, 
jer im se jako sviđao predeo. Sagradili su kuću, ali im je smetala ta neu-
gledna kućica na sred livade, pa su rešili da je sruše. Kada su počeli da je 
ruše, primetili su da u ciglama nešto svetluca na suncu. Odneli su ciglu 
na analizu i ustanovili da je razlog tome zlato. Mesto odakle je vađena 
zemlja za te cigle je bilo bogato nalazište zlata. Na tom mestu je kasnije 
otvoren jedan od najvećih rudnika zlata. 
Zamislite koliko jedan čovek može da bude slep pored očiju i ne vidi 
bogatstvo koje tako dugo traži. Čovek je umro od gladi u kući od zlata.
Zato vas molim da i vi ne budete slepi. Otvorite oči! 

Osećaji i kvaliteti
Jednom davno, svi ljudski osećaji i svi ljudski kvaliteti našli su se na 
jednom skrivenom mestu na Zemlji.
Kada je DOSADA zevnula treći put, LUDOST je, uvek tako luda, pred-
ložila: „Hajdemo se igrati skrivača! Ko se najbolje sakrije, pobednik 
je među osećajima.“ INTRIGA je podigla desnu obrvu, a RADOZNA-
LOST je, ne mogavši prećutati, zapitala: „Skrivača? Kakva je to igra?“ 
„To je jedna igra“, započela je objašnjavati LUDOST, „u kojoj ja pokri-
jem oči i brojim do milion, dok se svi vi ne sakrijete. Kada završim sa 
brojanjem, polazim u potragu, i koga ne pronađem, taj je pobednik.“
ENTUZIJAZAM je zaplesao, sledilo ga je ODUŠEVLJENJE. 
SREĆA je toliko skakala da je nagovorila SUMNJU i APATI-
JU koju nikada ništa nije interesovalo. Ali nisu se svi hteli igrati. 
ISTINA je bila protiv skrivanja, a i zašto bi se skrivala? Ionako je uvek, 
na kraju, svi pronađu. PONOS je mislio da je to glupa ideja, iako ga je 
zapravo mučilo što on nije bio taj, koji se setio predložiti igru. OPREZ 
nije hteo reskirati. „Jedan, dva, tri...“ počela je brojati LUDOST.
Prva se sakrila LENJOST, koja se kao i uvek, samo bacila iza pr-
vog kamena na putu. VERA se popela na nebo, ZAVIST se sakri-
la u senu USPEHA koji se mučeći popeo na vrh najvišeg drveta. 
VELIKODUŠNOST se nikako nije mogla odlučiti gde se sakriti jer joj se 
svako mesto činilo savršenim za jednog od njenih prijatelja. LEPOTA je 
uskočila u kristalno čisto jezero, a SRAMEŽLJIVOST je provirivala kroz 
pukotinu drveta. KRASOTA je našla svoje mesto u letu leptira, a SLOBO-
DA u dahu vetra. SEBIČNOST je pronašla skrovište, ali samo za sebe!
LAŽ se sakrila na dno okeana (laže, na kraju duge), a POŽUDA i Strast u 
krater vulkana. ZABORAV se zaboravio sakriti, ali to nije važno.
Kada je LUDOST izbrojala 999.999, LJUBAV još nije pronašla skrovište 
jer je bilo sve zauzeto. Ugledavši ružičnjak, uskočila je, prekrivši se prekra-
snim pupoljcima. „Milion“, zavikala je LUDOST i započela svoju potragu.
Prvu je pronašla LENJOST, iza najbližeg kamena.
Ubrzo je začula VERU kako raspravlja o teologiji s Bogom, a STRAST i 
POŽUDA su iskočile iz kratera od straha. Slučajno se tu našla i ZAVIST, i 
naravno USPEH, a SEBIČNOST se nije trebalo ni tražiti. Sama je izletela 
iz svog savršenog skrovišta koje se pokazalo pčelinjom košnicom.
Od tolikog traženja LUDOST je ožednela, i tako u kristalnom jezeru pro-
našla LEPOTU. Sa SUMNJOM joj je bilo još lakše jer se ona nije mogla 
odlučiti za skrovište pa je ostala sediti na obližnjem kamenu.
Tako je LUDOST, malo po malo, pronašla gotovo sve. TALENT u zlat-
nom klasju žita, TESKOBU u izgoreloj travi, LAŽ na kraju duge (laže, 
bila je na dnu okeana), a ZABORAV je zaboravio da su se uopšte ičega 
igrali. Samo LJUBAV nije mogla nigde pronaći.
Pretražila je svaki grm i svaki vrh planine i kada je već bila besna, ugle-
dala je ružičnjak. Ušla je među ruže, uhvatila suvu granu i od besa i izne-
moglosti počela udarati po prekrasnim pupoljcima. Odjednom se začuo 
bolan krik. Ružino je trnje izgrebalo LJUBAVI oči. LUDOST nije znala 
što učiniti. Pronašla je pobednika, osećaj nad osećajima, ali LJUBAV je 
postala slepa. Plakala je i molila LJUBAV da joj oprosti i naposletku od-
lučila zauvek ostati uz LJUBAV i pomagati joj.
Tako je LJUBAV ispala pobednik nad osećajima, ali je ostala slepa, a 
LUDOST, LUDOST je prati gde god ide.

AKUD_Kolo_Crteži_Tijana Sedlarević_7_god
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Dok je radio kao mlad lekar u Beču, Jovan Jovanović Zmaj je višenedeljni 
letnji odmor provodio u jednom selu nedaleko od Habsburške prestonice. 
Međutim, dočekalo ga je neprijatno iznenađenje: pored njegovog iznaj-
mljenog stana svakog jutra, već u zoru, prolazio je govedar i kao besan du-
vao rog, a Zmaj nije baš bio ranoranilac. Zato je zamolio svoju domaćicu:  
- Kad se večeras govedar bude vraćao sa paše, dovedi ga kod mene da 
porazgovaramo.
Uveče se s njim dogovorio:
- Znaš, ja volim da se rano dižem i uživam u svežem jutru. Zato ću ti davati 
svakog jutra po dva seksera ako budeš duvao pred mojom kućom i budio me.
Obradovao se govedar neplaniranoj zaradi i ujutro počeo duvati da se do 
Alpa čulo. Sutra je takođe dobio dva seksera, a zatim treći i četvrti dan, ali 
kad se petog dana pojavio gazdarica ga je sa vrata otpratila bez očekivane 
„nadnice“. Silno se on razljutio:
- Tako dakle! Hoće gospodin da mu sviram besplatno! E, pa neću!
Uglavnom, od sutra je prolazio ulicama na sasvim drugom kraju sela.
 
Pre nego što je u zrelim godinama nervno obolela i sva se okrenula patri-
otskim zanosima, Vrdnička vila, pesnikinja Milica Stojadinović Srpkinja, 
bila je ludo zaljubljena u književnika Ljubomira Nenadovića i često ga 
nežno pominjala u svom dnevniku, štampanom kasnije pod naslovom „U 
Fruškoj Gori“. Želju da se za njega uda poverila je jednoj gospođi, prilično 
uticajnoj u beogradskim otmenim krugovima. Prihvati se ona provodadži-
sanja, pa krenula da Nenadoviću predočava potencijalno savršen brak:
- Kakav biste samo bili krasan par: vi pametni, ona pametna.
- Ali, gospođo, gde ste videli da su dvoje pametnih kuću okućili? To ne biva: 
jedno, ipak, treba da je malo onako – jedva se odbranio nesuđeni mladoženja.
I zaista, on se do kraja života nije ženio, a Milica je ostala neudata.
 
Do zrelih godina samac, navikao je bio Jovan Sterija Popović da bez su-
pruge, obično putem ka manastiru Mesić, ide u duge šetnje, stižući i do 
sela u vršačkom ataru. Jednom prilikom je zastao pred nekom paorskom 
kućom, čije je prostrano dvorište bilo skroz zaraslo u korov i šipražje. 
Zato ne izdrža da gazdi, već dobrano zašlom u godine, koji je sedeo i 
pućkao lulu na pragu svog doma, onako pedagoški dobaci:
- Ta, kakvu bi sve korist mogla čitava ova kuća imati, da su ljudi vredniji, 
pa sejali razni zeleniš, a ovako od silne zemlje baš nikakve hasne nemaju.
- Možda je i tako, gospodine. – nije se starac dao zbuni-
ti – Ali kad bi posekli sav ovaj korov, onda bi kobac video naše 
piliće, koji se ne bi imali gde sakriti, pa onda zbogom pečenje.  
- Badava priče kad ume Srbin svoju lenjost braniti – bio je Sterija razoča-
ran epilogom svoje prosvetiteljske misije.

Od kada je mitropolit poslao vladiku budimskog da stoluje Eparhijom 
bačkom, Platon Atanacković je na ručak u svom dvoru pozivao učen i 
viđen novosadski svet, ali koji je morao biti spreman na šale i smicalice, 
kakve se baš i ne očekuju od arhijereja. Tako jednom upita svoje goste:
- Kako želite da vas danas ugostim: „svinjski“ ili „volujski“?
- Neka bude volja tvoja, Preosvećeni – odgovoriše mu oni u glas.
- Neću ja da odlučujem, nego vi birajte.

Okupljenima se učini kako je prikladnije da se odluče za volujsku varijan-
tu, ali im negde oko pola obroka počeše zalogaji da zastaju. Na jelovniku 
su bile masne špecije, kojima ni imena nisu znali, ali ni kapi vina. Kasno su 
se gosti setili da volovi ne piju dok jedu. Jedan se, ipak, ohrabri pa zavapi:
- Sveti Vladiko, ja mislim da je krajnje vreme da pređemo na „svinjsku“ trpezu.
Naime, svinje, kao i ljudi, da ne dangube, istovremeno i piju i jedu.
 
Da Pavle Simić nije u karijeri uradio ništa drugo osim velike kompozicije 
„Majska skupština“, na kojoj je ovekovečio učesnika proglašenja Voj-
vodstva Srpskog 1848, ostao bi najpopularniji slikar prečanskog klasi-
cizma. Jer, nije bilo nijedne, malo bolje stojeće rodoljubive kuće, koja na 
zidu gostinjske sobe nije držala, kraj slavske ikone, litografiju ovog dela.  
Gde god se zatekao, svi su ga hvalili, ali se u jednoj prilici u njegovom 
društvu našao i jedan ogorčeni, tek svršeni bogoslov.
- Eto, i ja sam bio na toj skupštini u Sremskim Karlovcima, ali na slici ne 
mogu sebe nigde da nađem.
- A gde ste otprilike stajali? – upita ga Simić.
- Baš iza ovog plećatog gospodina.
- Onda se ne brinite, i na slici ste iza njegovih leđa, samo što se ne vidite 
– umiri ga „akademičeski maler“, koji je za razliku od ovog „slučajnog 
prolaznika“, bio zvanični delegat znamenitog narodno-crkvenog skupa.

Svakoga je jutra Laza Kostić praktikovao u njegovo doba popularnu „šved-
sku gimnastiku“ sa gvozednim đuladima i trčao po periferiji Novog Sada, a 
onda obilan fruštuk u iznajmljenom samačkom stanu. Jednom je taman, po-
red ostalog, izneo na sto i dobro sušenu šarenu slaninu, kad mu navrati kum.
- Ajde, kume, prihvati se i ti malo!
- Ne mogu, već sam kod kuće jeo, samo ću malo čalabrcnuti.
Međutim, uze kum jedno parče, pa drugo, treće i još odseče dobru koma-
dešku, pa Lazi ne ostade puno, koji ne izdrži da mu ne prebaci:
- Slušaj, kume. Odsad ćeš ti kod svoje žene čalabrcnuti, a k meni dođi da jedeš.

Jednom se, mada nevoljno, u delegaciji predavača niške gimnazije, koja 
je bila na prijemu kod kralja Milana, našao i Stevan Sremac. Kad je na 
njega došao red, on se predstavi i reče svoj profesorski status.
- Vi ste iz Srema – zapita ga monarh.
- Ne, ja sam iz Sente, grada u Bačkoj, veličanstvo – odgovori mu Sremac.
- A radite u Nišu?
- Da.
- Dakle, Sremac iz Bačke, a predaje u Nišu. Ništa ja tu više ne razumem od 
kad Srba ima sa svih strana – mrzovoljno zaključi kralj ovaj kurtoazni dijalog.

Dojadila Đuri Jakšiću stalna oskudica u Beogradu, pa rešio da se vrati u 
Novi Sad, znajući da, bar za početak, može računati na svog proverenog 
mecenu i prijatelja Đoku Popovića – Daničara. Kako bi prešao granicu 
morao je otići po objavu u policiju. Tamo nalete na upravnika varoši, koji 
ga je poznavao, ali službeno i nadmeno upita:
- Kako se zoveš?
- Đura Jakšić.
- A šta si ti?
- Književnik.
- Ne pitam te to, nego koje ti je zanimanje.
- Drugog nemam, osim književničkog.
Pozva upravnik praktikanta i naredi mu da Jakšiću napiše objavu, ali ne 
naplati uobičajene takse. 
- Po policijskoj uredbi skitnice, Cigani, muzikanti i druga lica bez zani-
manja dobijaju objavu besplatno. 

Pozvao knez Miloš Obrenović Jovana Hadžića, u književnom svetu po-
znatijeg kao Miloš Svetić, da za dobre pare napiše Građanski zakon Knja-
ževine Srbije. Međutim, preduzimljivi Novosađanin je pokušao da nešto 
zaradi i trgovačkim poslovima, pa je knezu, u tada prestoni Kragujevac, 
poslao naširoko i kićeno pisanu ponudu da kupi čitavo stado ovaca i ov-
nova sa jednog od imanja Hadžićeve familije, prikazavši to kao izuzetno 
isplativu transakciju. Kako učeni Prečanin još nije završio posao zbog 
kojeg je uopšte pozvan, Miloš ga najljubaznije odbi, a svojoj sviti reče:
- Činiš ‚voliko, čudan je čovek ovaj Hadžić. Muzli su nas i šišali stotina-
ma godina, a on misli da je još i za njega ostalo. E, pa ono što jeste, bojim 
se da mu neće goditi.

Anegdote
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Mudre misli
Ako budeš most, svako će da te gazi
Ako drugog poštuješ za sebe ne brini
Ako želiš izgubiti prijatelja, pričaj s njim o politici
Ako znaš šta ti je bilo, ne znaš šta će ti biti.
Bez zbora nema dogovora
Bez jednoga čoveka može vašar biti
Beri želje pokraj sebe!
Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj
Vatra i voda su dobre sluge, ali zli gospodari
Velike ribe veliku vodu traže
Veselo srce pola zdravlja
Veća glava više glavobolje
Gvožđe reže i drvo i kamen, ali i njega rđa jede.
Gde zlato govori, usta ćute.
Gde zlato gospoduje, razlog se ne čuje
Gde je mnogo priče malo je rada
Da ga zemlja ne vuče sebi, poleteo bi
Da ga čoek pošalje po smrt, mogao bi se naživljeti
Da je srce tvrđe od kamena opet bi ga rastopilo zlato
Da je steći ko što reći, svi bi bogati bili
Đe brat brata ne voli, tu nema sreće
Đe dosta ruka pregne, radnja je brzo završena
Đe je sreća, tu je i nesreća
Đe je tor tu je i mor
Ekser drži potkov, potkov konja, konj junaka, junak 
grad, a grad zemlju
Žalost i radost se poznaju čoveku po licu
Žežen kašu hladi
Ženi je najslađi zalogaj - muško srce
Ženi sina kad hoćeš a udaj kćer kad možeš!
Za brige je teško čuvati lepe devojke
Za zlato rđa ne prijanja
Za jedan dobar dan mnogo se zlih pretrpi
Zna se zlato i u đubretu
I vrag zna šta je pravo, ma neće, nego kako mu milo
I vuk vije jer ga rđa bije!
I zid ima uši, i plot ima oči
I jedan je neprijatelj mnogo, a sto je prijatelja malo
Ja tikvu u vodu, a tikva iz vode.
Jak koren duge mladare pušta.
Jedan drobi, drugi kusa
Kad Bog daje ne pitaj čiji je sin
Kad vidim onda ću i verovati
Kad ideš vuku na čast, povedi psa sa sobom
Kad je volje i zlo ide na bolje
Ko šta zagrize, teško ostavlja
Lakše je steći nego sačuvati
Lakše je šta pokuditi nego moći sam učiniti

Lasno je biti s tuđijem dobar
Lasno je govoriti, al’ je teško tvoriti
Ljeti od hlada do hlada, a zimi od jada do jada
Ljubav vera i nada ostavile traga
Ljubav i sloga nemoguće omoguće
Magarac je magarac i pod zlatnim sedlom.
Mala sjekira veliki dub povali
Mačija igračka - mišija smrt
Na jednu glavu ne može se dve kape.
Na jeziku med, a u srcu jed
Na psa koji bježi svako viče
O neprijatelju ne govori zlo, nego misli
Običan život je jači od mudrih knjiga
Oboje je zlo: i svima verovati, i nikome.
Pametan lako ide, a brzo dođe
Pametna glava - stotinu ruku.
Pijana glava ne nosi barjaka
Prijatelj je najbolja imovina u životu
Rad je najbolja lutrija
Rano voće brzo trune
Razdrta vreća ne može se napuniti
Ranoranilac i docnolegalac kuću teče
Sa dva ili tri čoveka još možeš pričati a ljudi su već 
razuzdana rulja
Sačuvaj se Bože, od mirnog sina kod opake snaje
Svak za se koze pase!
Takav je čovek, samo onima najviše zavidi kojima 
najviše duguje.
Tamnica je za ljude načinjena
Terao zeca pa isterao vuka
Teško volu u jarmu i čoveku u najmu
Ćutanje zlata vredi
Ćutanje je zlato a govorenje srebro.
U gladnim očima svaki je komad mali
U kog je nož, u tog je pogača
U kolo kad hoćeš, iz kola kad puste.
U ratara crne ruke, a bijela pogača
U tekućoj vodi mulj ne leži
Fale mu dva kraja i sredina.
Hartija i ćuprija trpe sve
Hvata zmije tuđim rukama
Cvet je najlepši dok je neubran.
Čega je srce puno, toga i jezik
Džabe je i sirće slatko
Šta vredi znanje bez radnje
Šta ko misli, o onom i sanja.
Šta ko čini sve sebi čini
Što je veća ptica, veće joj gnezdo treba
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