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Уводна ријеч
Поштовани читаоци!
У првој половини ове године било је много интересантних и разноврсних догађаја 
у скоро свим друштвима, а те активности су везане не само за мјесто дјеловања 
друштава него и шире, па и изван граница Словеније. Друштва су имала прилику 
да на свим пољима свог дјеловања покажу широј јавности све оно што су вриједно 
припремали, недјељама па и мјесецима. Тешко је издвојити неки догађај који би 
одступао од осталих, јер све што се ради и што је везано на културно дјеловање је 
важно, интересантно, потребно и свака карика у том ланцу је значајна. 

Ипак бих овдје издвојио 23. европску смотру српског фолклора дијаспоре и Срба 
у региону која је одржана 19. и 20. маја 2018. у Кастелу, у Бањој Луци, и на којој 
је учествовало 65 друштава из 14 земаља, са преко 2500 учесника у дводневном 
програму. Из Словеније је учествовало седам друштава, од тога пет друштава 
у такмичарском дијелу програма а два у ревијалном. И поред недостатака и 
пропуста, што и није нешто ново, Европска смотра оправдава своје постојање и 
своју намјену и зато заслужује још већу подршку од свих релевантних фактора, 
како у дијаспори исто тако и у матици. 

Фолклорна дјелатност, као једна од најмасовнијих дјелатности у друштвима, 
заузима највише времена и простора, са највише догађаја. Тако је већина 
друштава имала своје годишње концерте и концерте поводом завршетка сезоне, 
на којима су приказали дио старог репертоара а такође и све оно ново што су 
научили и припремили. Овдје је свакако важно истаћи дјеловање млађих 
фолклорних група које су не само будућност сваког друштва, него понегдје и 
садашњост. У већини друштава постоје и фолклорне групе рекреативаца или како 
их зову групе ветерана, које својим активностима не заостају много за другим 
фолклорним групама у друштву. Тако је примјетно њихово гостовање и наступи 
на фестивалима у Словенији и изван граница Словеније. 

Наравно, поред фолклорне у већини друштава постоје и друге дјелатности, а 
прије свега литерарна и драмска. Српски књижевници из Словеније непрестано 
пишу, нарочито поезију, и њихова дјела се промовишу преко издавања властитих 
или заједничких збирака, а имали смо прилику да у овом периоду промовишемо 
једну нову збирку, о чему је ријеч на страницама овог броја Мостова. Литерарне 
вечери и други сусрети књижевника прилика су да се публика упозна са старим 
и новим остварењима. У припреми и реализацији литерарних вечери настоји се 
приказати и нешто што је другачије од устаљеног облика, тако да су укључени и 
музичари, пјевачи и свирачи, који дају нови квалитет тим догађајима. 

Ове године навршава се сто година од завршетка Првог свјетског рата и том 
догађају се посвећује посебна пажња, већ је изведен један рецитал, а на јесен биће 
поновљен, два или три пута у различитим градовима, јер то је наша дужност и 
обавеза.

Савез српских друштава Словеније и ове године организовао је Фестивал 
фолклорних група ССДС, а од других активности издвајамо редовну годишњу 
скупштину на којој су анализирани извјештаји о раду у прошлој години.

О свему овоме што сам споменуо у овом уводу можете прочитати на страницама 
овог броја Мостова. Желим вам пријатне годишње одморе и љетовање.

Душан Јовановић
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Европска смотра одржана је 19. и 20. маја у 
бањолучком Кастелу. Након дефилеа учес-
ника улицама Бање Луке и доласка у Кастел 
услиједило је свечано отварање. Прво су 
отпјеване химне Републике Српске и Ср-
бије а онда се присутнима обратио мр Драго 
Војводић, члан Савјета Европске смотре, и 
нагласио да се овогодишња Европска смо-
тра одржава у најљепшем граду Републике 
Српске и пожелио много успјеха свим учес-
ницима.

Данило Ђукић, предсједник Савеза српских 
удружења Њемачке, навео је да је ово до 
сада најмасовнија смотра на којој учествује 
65 ансамбала, са више од четири хиљаде 
учесника из четрнаест европских земаља, 
а такође, у ревијалном дијелу програма, 
и српски фолклораши из Висконсина и 
Милвокија у САД.

23. европска смотра 
српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону
У организацији Савеза српских удружења Њемачке одржана је 23. европска смотра српског фолклора дијаспоре и Срба 
у региону уз учешће 65 друштава
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Вукман Кривокућа, представник Управе за 
сарадњу с дијаспором и Србима у региону, 
казао да је ово најзначајнија манифестација 
у српској дијаспори коју ова управа под-
ржава, додајући да културно-умјетничка 
друштва улажу велики труд и рад с циљем 
очувања српске традиције.

Смотру је отворио Дане Малешевић, мини-
стар просвјете и културе Републике Српске, 
који је навео да је ова смотра уједно и при-
лика да културно–умјетничка друштва из 
Српске, али и она из дијаспоре, представе 
дио српског културног насљеђа заједно са 
оним што је изњедрила српска фолклорна 
баштина. „Чувајући и његујући традицију 
и обичаје, културно-умјетничка друштва 
су својеврсни чувари културног насљеђа. 
Увјерен сам да ће нам културно-умјетничка 
друштва дочарати наше најљепше обичаје и 
изузетним ношњама и кореографијама учи-
нити ову смотру незаборавном”, рекао је ми-
нистар Малешевић на отварању.

Представник КУД „Стеван Мокрањац” из 
Беча предао је прелазну статуу „Чича” пред-
ставнику „Вести”, а статуа је два дана чека-
ла ко ће је поново преузети.

На отварању Европске смотре, уз много-
боројне грађане и министра Данета Мале-
шевића присуствовали су и министар за 
економске односе и регионалну сарадњу 
Републике Српске Златан Клокић, као и ми-
нистар индустрије, енергетике и рударства 
Републике Српске Петар Ђокић.

Фолклораши Српског центра „Штутгарт” 
из Штутгарта својим ревијалним наступом 
најавили су богат и разноврстан програм ове 
велике манифестације. У два дана публика је 
имала прилику да види игре и пјесме из ско-
ро свих српских кореолошких области а исто 
тако и да велико богатство народних ношњи.

На 23. европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону наступило је и 
седам друштава из Словеније. У такмичар-

ском дијелу програма учествовали су СКД 
„Марибор“ Марибор, са кореографијом „Са-

бор у Црној Трави“, аутор кореографије Јан-
ко Димитријевић, музички аранжман Здрав-
ко Ранисављевић а умјетнички руководилац 
Ана Златопер Добријевић, СКД „Слога“ 
Нова Горица са кореографијом „Море зајде 
сунце међу две планине”, аутор кореогра-
фије Милан Гламочанин, музички аранжман 
Жанијел Шубља, умјетнички руководилац 
Марија Вукославчевић, КД „Брдо” Крањ са 
кореографијом „Ђурђевдан у Гламочу“, ау-
тор кореографије Свето Качар а умјетнички 
руководилац Срђан Крговић, КПСХД „Вук 
Караџић” Радовљица са кореографијом „Раз-
боле се дилбер Денка”, аутор кореографије 
Дамир Шиповац, музички аранжман урадио 
Жанијел Шубља а умјетнички руководилац 
ансамбла Сандра Јевтић, и СКУД „Видов-
дан” Љубљана са кореографијом „Посла 
мене моја мати у Цвијетнић заиграти“, аутор 
кореографије Саша Богуновић, аутор му-
зичког аранжмана Здравко Ранисављевић, 
умјетнички руководиоци Зорица Латиновић 
и Жељко Крсмановић. У ревијалном дијелу 
наступили су АКУД „Коло” Копар са коре-

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

СКУД „Видовдан” Љубљана

КД „Брдо” Крањ
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ографијом „Драгачево село мало трубом 
опевано”, аутори кореографије Милорад 
Руњо и Весна Бајић Стојиљковић, музички 
аранжман Саша Стојиљковић, умјетнички 
руководилац Весна Бајић Стојиљковић и 
КУД „Младост” Љубљана са кореографијом 
„Зарек’о се, пререк’о се, бре”, аутор коре-
ографије Дејан Војводић, аутор музичког 
аранжмана Дарко Ћитић а умјетнички ру-
ководиоци Милка Марин и Дејан Војводић.

Стручни жири у саставу проф. др Мирја-
на Закић, етномузиколог, проф. др Селена 
Ракочевић, етнокореолог, др Весна Бајић 
Стојиљковић, етнокореолог-етномузиколог, 
Вилма Нишкановић, етнолог и Игор Гудић, 
кореограф, имао је много посла током насту-
па свих група а на крају смотре, по њиховим 
стручним оцјенама, проглашени су и резул-
тати наступа свих такмичарских група. Злат-
на плакета, прво злато, и највише освојених 
бодова, припала је КУД „Вук Стефановић 
Караџић” из Роршаха, Швајцарска, за корео-
графију Милорада Руња „Гором језде киће-
ни сватови”, а признање за освојено прво 
мјесто, као и статуу „Чича” уручио им је Зла-
тан Клокић, министар за економске односе и 
регионалну сарадњу Републике Српске.

Од српских друштава из Словеније златну 
плакету, девето злато, добило је СКД „Ма-
рибор“ из Марибора, а бронзану плакету, 
друга бронза, КПСХД „Вук Караџић” из Ра-
довљице.

Жири је одлучио да се додијеле и сљедеће 
специјалне награде:
За најбољу реконструкцију народне ношње 
награђен је ансамбл „Стеван Мокрањац“ из 
Беча.
За најбољу оригиналну ношњу награђен је 
ансамбл „Вук Караџић” из Радовљице.
За најбоље кореографско остварење на-
грађен је ансамбл „Оро” из Париза.
За најбоље стилско извођење награђена је 
„Слога” из Манхајма.
Најбољег женског солисту има ансамбл 
„Младост” из Темишвара.

Најбољег мушког солисту има ансамбл 
„Дранси” из Париза.
Најбољег коловођу има ансамбл „Кнез Ла-
зар” из Гмундена.

Награда за најбоље извођење антологијског 
кореографског остварења припала је КУД 
„Чајевец” из Бање Луке.
За најбољу кореографију која је базирана на 
новим теренским истраживањима награђен 
је „Коловит” из Градишке.
За најбоље певање у кореографији награђен је 
„Вук Стефановић Караџић” из Шененверда.
За најбољи музички аранжман награђен је 
СКД „Марибор”.
Специјална награда за најбољи ансамбл по 
укусу публике УФА „Шумадија” и „Дукати 
и Бисери”из Милвокија и Чикага.
Специјална награда за најбољег координато-
ра Смотре припала је Звездану Ђурићу. 

Подјелом признања и награда завршена је 
23. европска смотра српског фолклора дијас-
поре и Срба у региону, а Ненад Миленковић 
из Савеза српског фолклора Швајцарске 
најавио је 24. европску смотру која ће се 
одржати 8. и 9. Јуна 2019. у Центру Сава у 
Београду.

Текст и фото: Душан Јовановић

СКД „Слога” Нова Горица

АКУД „Коло” Копар

КУД „Младост” Љубљана
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Фестивал је одржан 31. марта 2018. у Центру 
културе Шпански борци у Љубљани пред 
око 360 гледалаца који су имали прилику 
да виде тринаест фолклорних група, од тога 
девет група у такмичарском дијелу програма 
а четири групе у ревијалном. Учествовало је 
више од триста фолклораша који су приказали 
различите кореографије са играма и пјесмама 
из неколико кореолошких подручја.

У уводном дијелу водитељ програма 
Снежана Максимовић рекла је о значају 
оваквих догађаја везаних за очување народне 
традиције, а фолклор је једна од најмасовнијих 
дјелатности која се бави тиме. Поздравила 
је присутне као и госте Фестивала, међу 
којима су били Ивана Јакшић Матовић, први 
секретар и конзул у Амбасади Републике 
Србије у Словенији и протојереј Борислав 
Ливопољац из СПЦО Љубљана.

Част да отворе програм имали су чланови 
АКУД „Коло” из Копра који су извели 
кореографију под називом „Драгачево, 
село мало трубом опевано”, игре и песме из 
Драгачевског краја. Аутори кореографије су 
Милорад Руњо и Весна Бајић Стојиљковић, 
аутор музичког аранжмана је Михајло 
Милићевић а умјетнички руководилац 
ансамбла је Весна Бајић Стојиљковић.

Ветеранска група СКД „Сава” из Храстника 
представила се играма из Лесковца, под 
називом „Дођи Јело, дођи душо”. Аутор 
кореографије је Александар Бабић, 

Осамнаести фестивал 
фолклорних група ССДС
У организацији Савеза српских друштава Словеније одржан 18. фестивал фолклорних група ССДС

аутор музичког аранжмана Дејан Ерцег 
а умјетнички руководилац ансамбла 
Александар Бабић.

Како на млађима свијет остаје, тако је 
публика на овом фестивалу видјела и три 
омладинске групе, које крупним корацима 
газе за својим старијим другарима. Први 
омладински ансамбл који се представио је 
ансамбл КУД „Младост” из Љубљане. Они 
су приказали игре из Биначке Мораве. Аутор 
кореографије је Дејан Милисављевић, аутор 
музичког аранжмана је Никола Вранеш а 
умјетнички руководилац је Бојан Антонић. 
Фолклорни ансамбл СКУД „Видовдан” из 
Љубљане представио се кореографијом под 
називом „Посла мене моја мати, у Цвијетнић 
заиграти”, игре и пјесме из околине Дрвара. 
Аутор кореографије је Саша Богуновић, 
аутор музичког аранжмана је Здравко 
Ранисављевић а умјетнички руководилац 
ансамбла Зорица Латиновић.

Из Марибора су дошли фолклораши ПКУД 
„Свети Никола” који су извели игре из 
Бујановца под називом „Чувало Стојне 
говеда”. Аутор кореографије је Горан 
Денић, аутор музичког аранжмана је Бобан 
Костић а умјетнички руководилац ансамбла 
Саша Станковић. Чланови СД „Др Младен 
Стојановић” из Велења приказали су игре 
Левачког краја. Аутор кореографије је Зоран 
Јауз, аутор музичког аранжмана је Милован 
Николић а умјетнички руководилац 
ансамбла је Зоран Јауз.

На ред је дошао још један омладински 
ансамбл и то млади фолклораши СКД 
„Слога” из Нове Горице који су се 
представили Влашким играма Горњег 
Пореча. Аутор кореографије је Далибор 
Мартинов, аутор музичког аранжмана је 
Жанијел Шубља а умјетнички руководилац 
ансамбла Синиша Машић. Чланови 
КД „Брдо” из Крања представили су се 
Ђурђевданским обичајем у Гламочу. 
Аутори кореографије су Светозар Качар и 
Срђан Крговић, а умјетнички руководилац 
ансамбла је такође Срђан Крговић.

Публика је још једном видјела фолклораше 
из Нове Горице, али у извођачком саставу. 
Они су наступили са играма из околине 
Бујановца. Аутор кореографије је Милан 
Гламочанин, аутор музичког аранжмана 
је Здравко Ранисављевић, умјетнички 
руководилац Марија Вукославчевић 
Ансамбл СКД „Марибор” из Марибора 
приказао је „Сабор у Црној Трави”. Аутор 
кореографије је Јанко Димитријевић, 
аутор музичког аранжмана је Здравко 
Ранисављевић а умјетнички руководилац 
ансамбла је Ана Добријевић. Омладинци 
СКУД „Видовдан” из Љубљане представили 
су се кореографијом „Крај Дунава лутка 
позлаћена”, игре и пјесме из Брусника. 
Аутор кореографије је Саша Богуновић, 
аутор музичког аранжмана је Вања 
Диздаревић а умјетнички руководилац 

Снежана Максимовић

Ивана Јакшић Матовић и Драго Војводић
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ансамбла је Жељко Крсмановић. Извођачки 
ансамбл КУД „Младост” из Љубљане извео 
је игре и пјесме из Владичиног Хана, под 
називом „Зарек’о се, пререк’о се, бре”. 
Аутор кореографије је Дејан Војводић, 
аутор музичког аранжмана је Дарко Ћитић а 
умјетнички руководиоци ансамбла су Дејан 
Војводић и Милка Марин.

Чланови КПСХД „Вук Караџић” из Радовљице, 
представили су се кореографијом под називом 
„Разболе се дилбер Денка”, пјесме и игре 
Средњег Тимока. Аутор кореографије је 
Дамир Шиповац, аутор музичког аранжмана 
је Жанијел Шубља а умјетнички руководилац 
ансамбла је Сандра Јевтић.

На крају програма присутнима су се 
обратили мр Драго Војводић, предсједник 
Савеза српских друштава Словеније и 
Ивана Јакшић Матовић, конзул у Амбасади 
Републике Србије. Представницима 
друштава мр Драго Војводић подијелио је 
захвалнице за учешће на Фестивалу.

Наступе фолклорних група у такмичарском 
дијелу оцјењивао је жири у саставу: др 
Весна Бајић Стојиљковић, етномузиколог и 
етнокореолог и мр Милош Рашић, етнолог. 

На основу њихових оцјена на 23. европску 
смотру српског фолклора дијаспоре и Срба 
у региону пласирало се седам друштава и 

то: АКУД „Коло” из Копра, КД „Брдо” из 
Крања, СКУД „Видовдан” из Љубљане, 
СКД „Слога” из Нове Горице, КПСХД „Вук 
Караџић” из Радовљице, СКД „Марибор” из 
Марибора и КУД „Младост” из Љубљане.

Осамнаести фестивал фолклорних група 
ССДС финансијски је подржан од стране 
Јавног фонда Републике Словеније за 
културне дјелатности.

Текст и фото: Душан Јовановић

СКД „Сава” Храстник

СКУД „Видовдан” Љубљана

ПКУД „Свети Никола” Марибор СД „Др Младен Стојановић” Велење

КУД „Младост” Љубљана - омладински ансамбл

АКУД „Коло” Копар
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СКД „Слога” Нова Горица

СКУД „Видовдан” Љубљана - омладински ансамбл

КД „Брдо” Крањ

СКД „Марибор” Марибор

КУД „Младост” Љубљана

ПубликаКПСХД „Вук Караџић” Радовљица

СКД „Слога” Нова Горица - омладински ансамбл
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“Здрав човек има хиљаду жеља. Болестан 
само једну.” Антон Павлович Чехов

Деси нам се да на Интернету, онако у 
пролазу, наиђемо на фотографију младог, 
насмејаног момка у пуној снази, лепог како 
то само младост уме да буде лепа, препуног 
енергије и елана који већ на први поглед 
зраче са насмејаног лица. Запитамо се: „Ко 
беше тај момак, нешто ми се чини познат”. А 
онда - запрепашћење, испод слике, великим 
словима написано: „Хуманитарни концерт 
за брз опоравак Марка Петровића”. У том 
трену нисмо више способни да препознамо 
шта је аутор хтео да напише, мисли нам се 
блокирају, пред очи се спусти магла, отворе 
се врата реалности и суза сама заискри.

Беше једна некада млада и популарна група 
која и дан данас пева „Све је лако кад си 
млад“, а да ли је заиста увек тако. Можда би 
требало додати „Све је лако кад си здрав“.

Човеку понекад треба да се деси нешто 
заиста драматично, неки догађај који ће 
нас уздрмати и отрезнити, да би схватили 
колико смо некад удаљени од реалности, 
од животне истине. Бити успешан, велики, 
значајан је свакако добро, али још је лепше и 
значајније бити добар, чинити добре ствари, 
без потребе за рекламом и промоцијом. А 
за те добре ствари често је потребан мали 
човек, али великог срца…

И ту смо онда ми, као и увек када затреба, 
заједно, сложно, чланови, симпатизери 

Хуманитарни концерт  
„Срцем за Марка”

и пријатељи Српског културног друштва 
„Слога”, на иницијативу наше фолклорне 
секције, организовали смо хуманитарни 
концерт за Марка, који је и сам био члан 
те секције. Показали смо да Марко није 
сам, да није заборављен, и да су у његовој 
великој жељи да оздрави, уз њега пријатељи, 
познаници, његови другари. „Сви за једнога, 
један за све”! Држи се Марко, успећеш, 
млад си, јак, издржаћеш, још много лепих 
ствари је пред тобом! И ми смо са тобом, 
твоји другари! Речи су то које маме сузу из 
ока, и онда помислимо: живот је то, један, 
непоновљив…

Све су то речи које су саме текле и крчиле 
свој пут пред хуманитарни концерт „Срцем 
за Марка“ који је одржан 17. фебруара 2018. 
у Ђачком дому у Новој Горици.

И овом приликом је председник нашег 
друштва Илија Јанковић поздравио све људе 
добре воље који су дошли на концерт, а била 
их је пуна дворана. Укратко је представио 
суштину окупљања те вечери: да добри људи, 
великог срца помогну Марку Петровићу, 
момку из Ајдовшчине. У октобру 2017, 
Марку је пукла артерија у глави. После дуге 
и тешке операције, те неизвесне коме, лекари 
су успели да се изборе за Марков живот. 
Уследио је дуготрајан опоравак, много 
стрпљења, велики материјални трошкови…

Сада је ред на нас, мале се великим срцем! 
За опоравак, Марку је потребна адекватна 
терапија, уз чију помоћ ће поново стати на 

ноге, поново проговорити, читати, писати, 
поново живети живот, као што то чине сви 
његови вршњаци. 

Помозимо Марку и његовим родитељима, 
учинимо лакшом тешку борбу за лепше 
Марково сутра. Отворимо наша срца за 
Марка, јер „Наше мало, некоме много 
значи”!

 Наша срца су одувек била отворена, а 
у оваквим ситуацијама, никада се и не 
затварају. Да хуманитарни концерт у 
потпуности успе потрудили су се извођачи  
изворне и народне музике: Трећа Смена, 
Глас Срца, Јорговани, Извори Требаве, 
Пеки-виолина, Крле-шаргија и други. 
Концерт је трајао до раних јутарњих часова, 
а чланови Извршног одбора друштва су 
организовали и обезбедили све детаље који 
су потребни за једну такву приредбу. Пунила 
се и хуманитарна каса, било је напорно али 
не и тешко, јер знали смо шта хоћемо и за 
кога радимо.

На питање како би описали хуманитарни 
концерт, већина би, вероватно рекла да су 
такви концерти тужни, али ипак то није тако. 
Ако пођемо од намене концерта, признаћемо 
да нам се срце стеже, али кад погледамо ону 
другу страну, појави нам се осмех на лицу, 
свесни смо да смо направили нешто добро, 
нешто што ће некоме пуно значити, остати у 
сећању и да тај неко зна да није заборављен 
и сам...

Хвала свима који сте на било који начин 
помогли да овај концерт буде онакав каквог 
смо осмислили, првенствено хуманитарни, 
да сте и најмањим делом себе учинили 
добру ствар за нечије боље сутра...

„Дан што га човек посвети другоме није 
нипошто губитак, већ добитак. Дани у 
којима не учинимо ништа за друге већ само 
за себе, то су изгубљени дани“. Иван Мерз

Добрила Цвијановић

Прикупљање помоћи
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И ове године, како то налаже статут нашег 
друштва, у првом тромесечју, тачније 4. 3. 
2018. одржали смо редовну 23. годишњу 
скупштину СКД „Слога“. Место одржавања 
су и овога пута биле просторије наших верних 
домаћина ЗКД Нова Горица, популарна „Точ-
ка”. Годишња скупштина друштва је права и 
јединствена прилика да се сумирају резултати 
једногодишњег рада, да се донесу значајне и 
далекосежне одлуке, као и да се поглед упре 
у будућност, у годину која је већим делом још 
увек пред нама, кроз излагање и усвајање пла-
нова друштва,  планова рада његових органа 
управљања и појединих секција.

Но, скупштина није само то. Скупштина 
друштва је и прилика и задовољство да се у 
што већем броју окупе активисти и чланови 
друштва, да се сусретну стари пријатељи, 
којима свакодневне обавезе то често не до-
пуштају, да се евоцирају успомене, и раз-
мене и укрсте ставови о будућем деловању. 
Свакако да је ове године наше задовољство 
још веће, када се осврнемо иза нас, на све 
оно што смо успели у кратком периоду реа-
лизовати и урадити. Резултати су присутни, 
друштво је поново у пуној мери на утабаној 
стази вредног и успешног рада. Много је 
тога већ речено и написано о нашим акција-
ма и резултатима у прошлој години, на под-
ручју културе, спорта, хуманитарних актив-
ности, дружења и међусобног упознавања 
и разумевања. Али, у овој прилици није на 
одмет још једном то укратко сумирати: до-
чек православне Нове године, Посавско по-
село, ванредна изборна скупштина, дечији 
концерт „Дечја радост уткана у коло”, дечје 
радионице, литерарно вече за културни 
празник Нове Горице, слава Свете Тројице, 
Дугино посело, фудбалски турнир, Боре-
лијада, Разиграна срца, Словеначко-српско 
литерарно вече... заиста много тога. Читав 
низ пројеката, комбинован са много фолк-
лорних и спортских  наступа, хуманитарних 
акција и пријатељских дружења. О свему 
томе, извештавало се и дискутовало на на-
шој годишњој скупштини. И овога пута смо 
хтели показати да је мисија нашег друштва 

Скупштина 
СКД Слога Нова Горица

култура, дружење и осмех на лицима. Зато 
смо и један тако озбиљан догађај као што је 
скупштина друштва започели кратком пред-
ставом, скечом наших најмлађих, под називом 
„Жено, и ја бих био председник СКД „Слога”. 
Скеч у извођењу Сташе Стевановић и Стефа-
на Радовановића био је изузетно занимљив 
и симпатичан, свима присутнима измамио 
је осмех на лица. Но, у духу традиционално 
добре српске сатире, указао је и на неке мање 
лепе стране наших карактера. Све у свему, на 
општу радост извођача и присутних била је 
то изузетна кратка и духовита представа као 
створена за увод у озбиљне теме о којима ће 
се разговарати. А уз јако лепу и успешну глу-
му наших најмлађих показала је и добар по-
тенцијал за формирање драмске секције. На 
почетку радног дела скупштине присутнима 
се обратио председник друштва Илија Јан-
ковић, отворивши званично рад скупштине 
и поздравивши присутне.

По већ устаљеном протоколу скупштину је 
у наставку рада водио Дејан Јовић, успешно 
и ефикасно. О свим реализованим пројекти-
ма поднесени су извештаји од вођа секција, 
односно чланова задужених за њихов рад. 

Пажљиво смо саслушали и извештаје Над-
зорне комисије и Суда части, без коментара 
и било каквих проблема. Можда је било по-
требе и за још неку самокритичну реч, али у 
целини, извештаји су позитивни и као такви 
прихваћени. Изложени су и усвојени плано-
ви рада за ову годину, до наредне скупштине.
Под тачком разно развила се интересантна 
дискусија о томе како побољшати и освежи-
ти наш рад. Чуле су се занимљиве идеје, има-
мо и неколико нових чланова који ће свакако 
дати свој допринос раду друштва. Много 
тога је на нашем Извршном одбору и пред-
седнику, да ускладе, усмере и организују.

Уследиле су похвале за највредније. По-
дељене су захвалнице, за Марианну Савић, 
Вида Дуроњића, Душана Новаковића, Деја-
на Јовића и Влада Перендију. А за почасног 
члана друштва проглашен је наш најстарији 
члан господин Драган Савановић.

На крају било је и добре закуске за све који 
су напорно радили тога дана. Свему већ 
реченом, можда треба додати и један лич-
ни осврт наше уважене чланице Добриле 
Цвијановић: „Живот нам много пута прола-
зи у познатом и омраженом маниру – кућа 
посао, посао кућа. Често се жалимо на 
усамљеност и лоше расположење. Као да 
нисмо свесни да решење није у затварању 
у самог себе, у четири зида. Напротив! А 
за све нас је управо ту наша „Слога”, да 
нас разведри и ангажује, да нам време брзо 
прође, да се дружимо и пријатељујемо, раз-
мењујемо мишљења, певамо и играмо…Да 
сачувамо наш идентитет, наш језик, веру, 
културу и обичаје“. 

Будимо сложни. Добродошли у нашу „Слогу”.

Добрила Цвијановић
Делегати на скупштини

Добитници признања са Илијом Јанковићем
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Напокон дође и то вече које увек са 
нестрпљењем очекујемо… да, то је управо 
наш дочек – журка у Омладинском дому 
Вртојба.

Према очекивању, сала Омладинског дома је 
пуна; да није тако чврсто грађена, чини нам 
се – распукла би се. Сва места су попуњена. 
А, руку на срце, и око столова се тешко 
пролази, јер ко није нашао места за седење, 
морао је стајати. 

Богат културно-уметнички програм је прича 
за себе – одушевио је све присутне.

Наши малишани, чланови дјечје фолклорне 
групе СКД „Слога” Нова Горица, наступили 
су са „Влашким колом”, фолклорном игром 
из Горњег Пореча. Угостили смо и наше 
драге комшије Словенце и показали им како 
се ми веселимо и прослављамо.  Заузврат, 

Дочек Православне 
Нове године

наши гости, Фолклорна секција „На плаци” 
из Шемпетра при Горици је обогатила 
наш програм са два сплета из њиховог 
фолклорног наслеђа.

А да не помислимо да наши најмлађи само 
знају да играју, припремили су нам за кратко 
време и  два кратка драмска приказа.

Прва игра  приказује годину, где глуми 
дванаесторо деце и свако представља по 
један месец. Наравно свако себе сматра 
најбољим и највреднијим, што неминовно 
води до праве свађе. На срећу свађа се је 
завршила добро јер их је њихова мајка 
година помирила.

И друга игра под називом Срећна Нова 
Година, била је јако забавна. Све нас је 
засмејала својом духовитошћу. Приказана је 
смена старе и нове године, уз учешће Деда 

Мраза. Стара никако није хтела да оде, Нова 
се понашала као Холивудска звезда… а 
Деда Мраз у новом стилу, по задњој моди, 
са својим помоћником, поклоне шаље само 
поштом, смеши се и слика… Штета за све 
који нису могли да дођу, јако би се забавили 
и насмејали.

Лутрија је била успешна, а и наши календари 
за ову годину су били јако тражени.
Да не испадне да сами себе хвалимо, ево и 
пар коментара од присутних гостију:
Било је одлично ! –Снежана М. В.
Што више оваквих сусрета председниче ! – 
Ружица К. И.
Било је екстра ! – Драгана Р. С.
Забава  за 10 ! – Мира Ћ.

Ето, заиста вреди кад се трудиш, и потом 
добијеш најбоље коментаре. То улива 
снагу, даје енергију за будући рад. Хвала 
председнику нашег друштва Илији 
Јанковићу, хвала и водитељу програма који 
је „на фришно” са нама, али сада је наш, 
Игору Стефановићу. Хвала малишанима 
за њихову енергију, жељу и вољу да раде 
и да нас забављају. На крају, ту је и моја 
маленкост која је осмислила програм – 
Марианна Савић.
Хвала свима који сте дошли и улепшали 
нашу прославу.

Марианна Савић и Синиша Живковић

„Малишани” - СКД „Слога” Нова Горица

„Малишани” - СКД „Слога” Нова Горица
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Dečiji folklorni festival
„Dečja radost utkana u kolo“ i zabava Srpskog 
kulturnog društva „Sloga”

Sa nestrpljenjem i velikim entuzijazmom oče-
kivali smo 14. april, subotu uveče, 19 časova. 
A bilo je i pomalo pritajene zebnje. Kako i ne 
bi? Planirali smo lep i zahtevan program, mno-
go gostiju, mnogo publike, mnogo izvođača. A 
kada početni aplauz utihne i svetla u publici se 
priguše, onda na podijumu ostanu deca. Deca 
različitih uzrasta, deca jako mala, još uvek po-
malo nesigurnog koraka. Pa i ona malo starija, 
već adolescenti, puni snage, ali ipak…Mladost 
nosi mnogo elana, volje, upornosti, ali i neisku-
stva, ponekad brzopletost.

Tako je to izgledalo na početku druge po redu 
priredbe „Dečja radost utkana u kolo” koju smo 
i ovog puta organizovali u Mladinskom domu 
u Vrtojbi. U sali dovoljno velikoj da nam pruži 
udobno gostoprimstvo, ali ipak previše maloj 
da primi sve zainteresovane, kojih je bilo, na 
našu veliku radost, zaista mnogo. 

A onda, kada se utišao žamor publike, i prigu-
šila svetla u sali, kada su odjeknuli poznati tak-
tovi naših narodnih igara, i reflektori u punom 
sjaju obasjali pozornicu sve je bilo na njima, na 
našoj deci, omladini, na mladim domaćinima, 
i isto toliko mladim gostima. Smenjivali su se 
redom: naši „Slogaši“, i gosti: KUD „Mladost” 
Ljubljana, MKD „Ohridski biseri” Nova Gori-
ca, SPD „Nikola Tesla” Postojna, SKZ „Sveti 
Sava” Valdanjo, SKUD „Pontes-Mostovi” Trst. 

I svi su redom briljirali. Svaka od izvođačkih 
grupa sa svojim pažljivo odabranim i prilagođe-
nim programom, svi različiti i drugačiji, ali svi 
jedinstveni u jednom: puni elana, volje, ponosa 
i nekog diskretnog mladalačkog šarma koji se 
neprimetno probio do svih nas u publici, ostav-
ljajući nas bez daha, zbunjene a oduševljene. 

Dečja radost utkana u kolo

I na kraju, kada se podele zahvalnice i kaže po 
koja kurtoazna i oproštajna reč, u svima nama 
ostaje osećaj lepog, osećaj ponosa, dobre i čvr-
ste volje da se ide dalje… do novog susreta i 
nove radosti. A posle svega, red je da se i mi, 
pažljiva i verna publika malo opustimo i razve-
selimo, uz našu, živu i glasnu muziku, uz malo 
pića za osveženje i poneki zalogaj da utolimo 
glad. Do kasno u noć.

Hvala svima koji ste bili sa nama, koji ste nas 
podržali u našim naporima, potrudićemo se da 
i dalje budemo veseli i dobri domaćini. Do sle-
dećeg susreta…

Siniša Živković

Razgovor sa učesnicma
„Dok imamo uspomene postoji prošlost, dok 
imamo nadu nas čeka budućnost, dok imamo 
prijatelje i drage osobe oko sebe i pored sebe je 
lijepa sadašnjost!ˮ

A kako razmišljaju naši „Mališaniˮ, kako su 
vidjeli, doživjeli, osjetili čar te njihove večeri? 
Bilo je zanimljivo razgovarati s njima, šta su re-
kli o tome pobrinula se Aleksandra Savić, imala 
je na kratko ulogu mlade ozbiljne novinarke, pa 
da vidimo:
Saša Ilić: „Na manifestaciji sam se osjećao 
dobro. Novih prijatelja nisam našao, jer ih sve 
znam. Žurka je bila superˮ. 
Dana Begović: „Dobila sam nove prijatelje, 
žurka je bila super, osjećala sam se superˮ.
Dajana Ristić: „Osjećala sam se u redu, nisam 
našla novih prijatelja, žurka je bila ok!ˮ
Petar Stevanović: „Osjećao sam se lijepo, novih 
prijatelja nisam upoznao. Žurka je bila lepa. U 
toku nastupa bilo je strahaˮ.
Stefan Jevtić: „Osjećao sam se dobro, novih 
prijatelja nisam našao, žurka je bila dobraˮ.
Nevena Krtinić: „Osjećala sam se dobro, bilo je 
lijepo, nisam našla nove prijateljeˮ.
Jovana Krtinić: „Dobila sam nove prijatelje, 
žurka je bila dobra, osjećala sam se dobroˮ.
Katarina Đajić: „Osjećala sam se dobro, novih 
prijatelja nisam našla, žurka je bila dobra, na na-
stupima je bilo malo smijeha i puno energijeˮ.
Taja Pejić: „Osjećala sam se dobro, nove pri-
jatelje nisam našla, žurka je bila dobra, u toku 
nastupa je bilo malo smijeha, a ništa strahaˮ.
Stefan Radovanović: „Osjećao sam se odlično, 
našao sam i nove prijatelje, žurka je bila odlič-
na, i u toku nastupa je bila žurkaˮ.

Smijeh i veseli pogledi naših najmlađih je bio 
velik i iskren, dokaz uspješno realizovanog 
projekta, a mi zadovoljni, imali ljepše stvari 
od vesele zadovoljne djece iskrenog smijeha, 
iskrenih riječi i sreće u njihovim pogledima....
Nema!!!

Dobrila Cvijanović

„Mališani” - SKD „Sloga” Nova Gorica

„Mališani” - SKD „Sloga” Nova Gorica



14 | Из друштава | Јул 2018

Српско културно друштво „Слога” просла-
вило је у недељу 27. маја 2018. своју крсну 
славу – Свету Тројицу. Свечаност је орга-
низована у великој Сали ЗКД Нова Горица, 
популарној „Точки” на Градниковој улици.

За ову прилику чланови друштва припреми-
ли су богат и разноврстан културно-забавни 
и уметнички програм. И овога пута, праву 
прилику да се искажу, сада већ традицио-
нално, имали су наши најмлађи. Својим пр-
вим званичним наступом придружила им се 
и група ветерана наше фолклорне секције.

Програм су осмислили наши активисти, 
Марианна Савић и Синиша Живковић. Про-
грам је бриљантно и спонтано водила доајен 
нашег друштва, Добрила Цвијановић, а на-
ступали су малишани: Сташа Стевановић, 
Александра Савић, Аница Ђајић, Катарина 
Ђајић, Дајана Ристић, Дана Беговић, Саша 
Илић и Стефан Јевтић уз клавирску пратњу 
Таје Пејић. Заиста лепо и импресивно.

Добрила Цвијновић је на почетку програма 
присутне поздравила речима:
Драги пријатељи, браћо и сестре, добро нам 
дошли!
Састали смо се данас овде о слави нашег 
Друштва, о нашој слави - Светој Тројици.
„Сваки Србин има по један дан у години 
који он слави и то се зове крсно име, свети, 
свето и благ дан“, записао је у свом Рјечнику 
Вук Караџић.
А наше друштво има за своју славу један  од 
највећих и најлепших хришћанских празни-
ка, Свету тројицу.

Слава СКД „Слога” 

„Много је штошта промењено у народном 
животу и обичајима, али се слава сачувала 
као највећа светиња нашег народа. Тако је 
слављење крсне славе остала једина непре-
кинута традиција код Срба од времена по-
крштавања до данас. То је једна од главних 
одлика српског Православља, за коју не зна 
остали хришћански свет…”

Потом су Сташа Стевановић и Стефан Јев-
тић рецитовали „Песму о слави”, Алексан-
дра Савић је говорила о пореклу и значају 
славе Свете Тројице:
„У педесети дан по Васкрсењу и десети дан 
по Вазнесењу, излила се обилата благодат 
Светог Духа на ученике Христове, и напу-
нила их снагом да Христов закон на земљи 

утврде: „И кад се наврши педесет дана бија-
ху сви апостоли једнодушно на окупу. И 
уједанпут настаде шум са неба као хујање 
силнога вјетра, и напуни сав дом гдје они 
сјеђаху; И показаше им се раздијељени је-
зици као огњени, и сиђе по један на свакога 

од њих. И испунише се сви Духа Светога и 
стадоше говорити другим језицима, као што 
им Дух даваше да казују.”

Аница и Катарина Ђајић говориле су песму 
и молитву Светој Тројици: 
„Свемогућа и Животворна Света Тројице, 
Изворе Светлости, Која си једино по добро-
ти извела из небића све што је створено на 
свету и нада светом, и о томе се стараш и то 
одржаваш. Ти си нам, осим осталих Твојих 
доброчинстава земаљском роду, даровала и 
покајање због телесне слабости до смрти. 
Не допусти да јадници умремо у својим опа-

Дајана Ристић

Ломљење колача

Ветерани

Славски колач и славско жито



Јул 2018 | Из друштава | 15

ким делима, нити да будемо подсмех замет-
нику зла, завидљивцу и упропаститељу. 

Јер видиш, Милосрдна, колико је подмукао 
непријатељ, а колико је и наше лутање и 
слабост и немарење. Али ми који Те свако-
га дана и часа гњевимо и преступамо часне 
и животворне заповести, молимо Те: учини 
нам по доброти Својој која не оскудева.”

Дајана Ристић и Дана Беговић су говориле 
„Славску здравицу” и „Песму о крсној слави”.

На завршетку тог дела програма Александра 
Савић је рецитовала „Песму о мамама” у 
част свих мајки које су несебичним трудом 
помогле да и ова Слава буде беспрекорно 
припремљена.

Све време рецитатори су имали заиста лепу 
подршку у клавирској пратњи Таје Пејић.

Програм је завршен кратким обраћањем 
председника друштва и подсећањем на до-
стигнућа и планове друштва у овој годи-
ни. А онда су на сцену ступили ветерани и 
својом веселом и надахнутом игром одуше-

вили присутне. Малишани, а и гости нису 
одолели већ су им се на крају придружили у 
игри, на опште одобравање свих у сали.

Након тога водитељ Добрила Цвијановић 
најавила је завршетак културно-забавног 
програма и приступање најсвечанијем делу 
– ломљењу славског колача. Свој наступ 
закључила је речима:
„Обичаји то су давни, 
обичаји православни, 
да се слави и прославља, 
да се крсти и наздравља. 
Славите је сви у здрављу,
радујте се православљу. 
Својом душом, срцем целим
ја вам срећну славу желим“.

Будући да отац Мирослав, иако позван и 
очекиван, из објективних разлога није до-
шао на славу друштва, домаћин је присту-
пио ломљењу славског колача на начин како 
је то лепо описао још прота Живко Тодоро-
вић, свештеник лелићски и ваљевски, нази-
вајући га својеврсним народним свештеним 
обредом.

Молитву Светој Тројици на дечије радостан 
и искрен начин говорили су малишани Дана 
Беговић и Стефан Савић.

„Царе небесни, утешитељу, Душе истинити, 
који си свагде и све испуњаваш, ризницо 
блага, и живота даваоче, дођи и усели се у 
нас и очисти нас од сваке нечистоће и спаси, 
добри душе наше. Свети Боже, свети креп-
ки, свети бесмртни - смилуј се на нас. Слава 
Оцу и Сину и Светом Духу; и сада и свагда и 
у веке векова. Амин. Пресвета Тројице сми-
луј се на нас: Господе, очисти грехе наше; 
Владаоче, опрости безакоња наша; Свети 
Душе, дођи и излечи немоћи  наше, ради  
имена свога. Надање је моје Отац, уточиште 
моје Син, заштита моја Дух Свети; Тројице 
света слава теби!”

Слава је настављена, како то приличи до-
брим домаћинима, уз леп и укусно при-
премљен обед, одмерено и достојанствено, 
уз песму и разговор.

Синиша Живковић

Александра Савић

Аница Ђајић

Дана Беговић

Катарина Ђајић

Таја Пејић за клавиром
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Славски обред, који је одржан 27. јануара 
2018. обавио је јереј Бранислав Тодорић, па-
рох крањски, уз саслужење Драгише Лазо-
вића. Ломљење славског колача обавили су 
јереј Бранислав Тодорић и Милош Милић, 
предсједник СКПД „Свети Сава” уз прису-
ство званица и чланова друштва. 

Након обављеног славског обреда присутни-
ма се обратио свештеник Бранислав Тодорић 
и у својој честитки навео значај славе код 
Срба и да треба наставити и чувати овај лијеп 
обичај. Говорио је и о животу и дјелу Светога 
Саве чије име друштво са поносом носи. 

Милош Милић је поздравио госте међу који-
ма су били Ивана Јакшић Матовић, први 
савјетник и конзул у Амбасади Републи-
ке Србије у Љубљани, мр Драго Војводић, 

Савиндан – слава 
СКПД „Свети Сава” Крањ
Српско културно просветно друштво „Свети Сава” из Крања на достојан начин прославило своју славу Савиндан

предсједник Савеза српских друштава Сло-
веније, Соња Машић, вијећник Градске 
општине Крањ, Звоне Гантар, предсједник 
Фолклорне групе „Сава” Крањ, представник 
Мјесне заједнице, Милан Стојановић, пред-
сједник КПСХД „Вук Караџић” Радовљица, 
Крстан Шућур, представник СКД „Петар 
Кочић“ Крањ и Митар Вујиновић, предсјед-
ник КД „Брдо” Крањ. 

Исто тако Милош Милић је поздравио и 
присутне спонзоре друштва: Љубиша Гојко-
вић – ГИС Градње Крањ, Зоран Зец – Грил 
Реставрација Центер Крањ, Рачуноводски 
сервис – Вида Крчмар, Меркатор Крањ – 
Вељко Татић, Ауто продаја – Гојко Николић 
и Тискарна Камелеон – Десимир Вукић. 

Присутнима су се обратили и честитали 
славу Ивана Јакшић Матовић, мр Драго 
Војводић, Звоне Гантар, Милан Стојановић, 
Крстан Шућур, Митар Вујиновић и Соња 
Машић.

Након поздравних честитки приступило се 
славском ручку који су припремили чланови 
друштва уз помоћ спонзора.

За ову прилику припремљена је и славска 
торта коју је исјекла Соња Машић. Наста-
вило се са дружењем у пријатној, славској 
атмосфери.

Текст и фото: Душан Јовановић

Бранислав Тодорић и Милош Милић

Гости на славском ручку

Обртање славског колача
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Пријем је одржан 13. фебруара 2018. у хо-
телу Интер Континентал у Љубљани, а на 
пријему су били представници политичког, 
јавног и културног живота, представници 
вјерских заједница Љубљане и Словеније, 
чланови дипломатског кора, као и представ-
ници српских друштва из Словеније. На ула-
зу у дворану госте су сачекали представници 
Амбасаде са њеном екселенцијом Зораном 
Влатковић, амбасадором Србије, а гости су 
поздрављајући честитали празник.

Дан државности 
Републике Србије
У организацији Амбасаде Србије у Словенији приређен пријем поводом 15. фебруара, Дана државности Србије

Вокална група „Брђанке” из Културног 
друштва „Брдо” из Крања извела је српску 
и словеначку химну, а након тога присутни-
ма се обратила амбасадор Зорана Влатковић 
која је истакла пријатељство Словеније и 
Србије, посебно подршку Словеније у вези 
са европским интеграцијама: 

„На нашем путу ка ЕУ пријатељи су нам вео-
ма значајни, а Словенију видимо као правог 
и искреног пријатеља. У нашим крајевима, 
пријатељства се чувају и негују и то ћемо са 

задовољством наставити. Словенија је један 
од најзначајнијих економских партнера Ср-
бије, са великим бројем инвестиција, преко 
1.500 словеначких фирми у Србији упошља-
ва 25.000 радника, а последњих година све-
доци смо и све већих инвестиција српских 
фирми у Словенији”, нагласила је амбасадор 
Србије.

У свом обраћању амбасадор Зорана Влат-
ковић споменула је и велики допринос сло-
веначком друштву који дају припадници 
српске заједнице који живе у Словенији.

Послије поздравног говора настављено је 
дружење, а чланови Амбасаде Србије ис-
користили су прилику и разговарали са 
бројним гостима, као и са представницима 
српских друштава.

Текст и фото: Душан Јовановић

Представници српских друштава са конзулком Иваном Јакшић Матовић

„Брђанке” - КД „Брдо” Крањ

Амбасадорка Зорана Влатковић
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Susret je održan 4. februara 2018. u Centru kul-
ture Španski borci u Ljubljani. U prijepodnev-
nom programu nastupili su članovi Kulturno 
umjetničkog društva „Mladost” iz Ljubljane i 
Hrvatskog kulturnog društva „Međimurje” iz 
Ljubljane. 

Nakon pozdravnog govora voditelja programa 
dr Tomaža Simetingera prvi su nastupili folklo-
raši iz omladinske folklorne grupe KUD „Mla-
dost” koji su odigrali igre iz Binačke Morave. 
Rukovodilac folklorne grupe je Bojan Antonić.

Hrvatsko kulturno društvo „Međimurje“ prvo 
je predstavio Mješoviti pjevački hor „Katruže“ 
koji je otpjevao pjesme: „Ljubil sem te sedem 
let” i „Oj ti Đurek kam si svoju pamet dal”. 
Rukovodilac grupe Emil Kovačić. Nakon njih 
predstavila se i folklorna grupa „Trsek“ iz istog 
društva koja je izvela koreografiju „Tam pri 
naši stari Muri”. Rukovodilac folklorne grupe 
Štefan Šimunić.

Muška pjevačka grupa KUD „Mladost” otpje-
vala je pjesmu „Službu služi Viden dobar ju-
nak”, a ženska pjevačka grupa pjesmu „Sinoć 
sjala jedna zvjezda mala”. Rukovodilac pjevač-
ke grupe Snežana Maksimović.

Hrvatsko kulturno društvo „Međimurje” pred-
stavilo je i svoju vokalno instrumentalnu grupu 
„Prijatelji” koja je otpjevala pjesme „Losi si je 
rudala” i „Slavonski drmeš”. Rukovodilac gru-
pe Josip Lilek.

Stope prošlosti plešu 
budućnost
U organizaciji Javnog fonda Republike Slovenije za kulturne djelatnosti – Područna ispostava Ljubljana održan je susret fol-
klornih grupa i pjevača narodnih pjesama manjinskih etničkih zajednica ljubljanske regije

Izvođački ansambl KUD „Mladost” Ljubljana 
odigrao je koreografiju „Vranjanska svita”, uz 
pratnju orkestra KUD „Mladost”. Umjetnički 
rukovodioci folklorne grupe Milka Marin i De-
jan Vojvodić.

U popodnevnom dijelu susreta nastupila su 
društva: SKUD „Vidovdan” iz Ljubljane, KUD 
„Sevdah” Ljubljana i Međimursko folklorno 
društvo „Ljubljana”.

Program su nakon uvodnog pozdrava voditelja 
dr Tomaža Simetingera otvorili članovi vete-
ranske folklorne grupe SKUD „Vidovdan” koji 
su odigrali igre iz Bele Palanke, rukovodilac 

grupe Jovan Bajić. Zatim je ženska pjevačka 
grupa KUD „Sevdah” otpjevala pjesme u obra-
ćanje tepsije, a naziv pjesama je „Pošla sajma 
na vodu” i „Oj, Proboju”. Rukovodilac pjevač-
ke grupe Zora Perenda.

Međimursko folklorno društvo „Ljubljana” 
predstavilo se koreografijom pod nazivom 
„Fašnik”. Rukovodilac folklorne grupe Ivan 
Car. Omladinska folklorna grupa SKUD „Vi-
dovdan” odigrala je vlaške igre a naziv koreo-
grafije je „Aj, bajec se dem bataje”. Rukovodi-
lac grupe Zorica Latinović.

SKUD „Vidovdan” predstavio se i pjevačkim 
grupama, ženskom i muškom, koje su otpjeva-
le pjesme „Sinoć mi je dolazio Đorđe”, Rasti 
bore”, „Ajde Stamena” i „Zaljubi se u komši-
ku”. Rukovodilac pjevačkih grupa Tanja Lati-
nović.

Pjevačka grupa „Fijolice” Međimurskog fol-
klornog društva „Ljubljana” otpjevala je pje-
sme „Zvira voda iz Kamena” i „Lipo ti je rano 
uraniti”. Rukovodilac pjevačke grupe Katarina 
Kopasić.

Izvođački ansambl SKUD „Vidovdan” izveo 
je koreografiju pod nazivom „Posla mene moja 
mati u Cvijetinić zaigrati”. Umjetnički rukovo-
dilac Zorica Latinović.

Ovaj susret stručno su pratile i ocjenjivale na-
stupe folklornih grupa dr Vesna Bajić Stojiljko-
vić i Neva Trampuž.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Prvi ansambl KUD „Mladost” Ljubljana

Veteranski ansambl SKUD „Vidovdan” Ljubljana
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Српско друштво „Др Младен Стојановић” 
из Велења већ пету годину организује „пију-
кање”. Посебна задужења имали су поједин-
ци и чланови друштва за припрему и орга-
низацију. За сјечу бадњака су задужени Радо 
Бодирогић и Зоран Јауз. Милисенко Малба-
шић припремио на своме имању сламу за тај 
догађај и тако већ пету годину. Бадњак (хра-
стово дрво) у рану зору посјечен и донесен. 
Наши чланови су Бадњак окитили и припре-
мили дарове за дјецу. У десет сати окупили 
су се сви позвани, дјеца наших чланова и 
пријатељи, међу којима је било и Словенаца.

Велика радост за дјецу је почела. Дозивали 
смо их позивом пипи, пипи, пипи, а онда их 
обдаривали бомбонима, орасима које смо за 
њих бацали по простору свугдје гдје је била 
слама. Било је задовољство гледати их како 

Пијукање
За Србе је Божић најрадоснији 
празник. Зато и дајемо толики значај 
и пажњу обичају.

траже и веселе се нађених ораха и бомбона. 
После тога обдарили смо их још и са паке-
тићима. Гости су били врло задовољни што 
само значи да у друштву добро радимо на 
очувању обичаја и традиције.

За пијукање је била задужена и укључена 
већина наших чланова.....

Текст и фото: Јово Јауз 

Прође година и опет је ту Васкрс, нама 
најрадоснији  и највећи хришћански вјер-
ски празник. Српско друштво „Др Младен 
Стојановићˮ из Велења већ традиционално 
организује „Туцијадуˮ на сам дан Васкрса, 
ове године већ пети пут узастопно. На тај 
дан се окупљамо у дворани Гаудеамус у Ве-
лењу, гдје организујемо Туцијаду. 

Поред активних чланова друштва придру-
же нам се и они који прате активност и рад 
друштва и редовно посјећују наше догађаје. 
Пред сам почетак Туцијаде раздјелимо се 
у двије старосне групе дјеца од 4 до 12 го-

Туцијада

дина, а старији од 13 до 65 и више година. 
Станемо у двије лесе и одмјеримо снагу 
најтврђег јајета. Оном што пукне јаје изла-
зи из лесе као губитник и тако до краја. По-
бједник је дужан појести побједничко јаје. 

У такмичењу за најтврђе јаје побиједила је 
у категорији старији 1. Душка Турински, 2. 
Јасмина Камберовић – Грбић, а у катего-
рији дјеце побиједила 1. Николина Грбић 2. 
Анђела Толимир. За прва и друга мјеста по-
дијељене су стаклене плакете. Послије тога 
смо се дружили уз пјесму и игру и већ са 
мислима били у сљедећој години на Туција-
ди 2019. Туцијада је одржана 8. априла 2018.

Јово Јауз
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Св. Симеон Мироточиви – крсна слава 
Културног друштва Брдо

Поводом крсне славе Културног друштва 
„Брдо” одржана је 26. фебруара 2018. славска 
свечаност у просторима друштва у Крању. 
Славски обред је водио парох Будимир Га-
ламић. Славски колач су преломили Митар 
Вујиновић, предсједник друштва и Велимир 
Драгељ, који је био кум славе, иначе члан 
друштва. У неизоставној здравици је Вели-
мир Драгељ честитао славу те присутнима 
зажелио угодан боравак и пријатно дружење. 
Предсједник друштва је упутио здравицу при-
сутној Ивани Јакшић Матовић, представници 
Амбасаде Републике Србије, првој савјетни-
ци и конзулу Амбасаде у Љубљани. Ивана 
Јакшић Матовић је истакла да је сарадња 
Амбасаде и КД „Брдо” јако добра, те да неће 
заборавити да  КД „Брдо” својом активно-
шћу помаже рад Амбасаде. Митар је такође, 
по обичају, здравицом указао захвалност и 
добродошлицу замјенику градоначелника 
Крања Борису Веховцу, који је здравицом 
одговорио да добро познаје рад КД „Брдо” и 
да се радује што су простори бивше куглане 
добили доброг господара. Од представника 
града Крања били су присутни такође и од-
борници града мр Барбара Гунчар и Милорад 
Гогић, дугогодишњи члан КД „Брдо”.

У наставку је предсједник ријечи намијенио 
представницима осталих културних органи-

Слава КД Брдо
У културном друштву „Брдо” одржан свечани славски обред у част славе Св. Симеона Мироточивог

зација, као и предсједнику Савеза српских 
друштава Словеније, мр Драги Војводићу. 
Војводић је присутне информисао да је у 
парламентарној процедури Закон којим би 
као национална заједница, са осталим не-
признатим националним заједницама, Срби 
добили бољи положај и загарантована сред-
ства за свој рад. Казао је да очекује до идуће 
славе да ће закон бити усвојен, а то није 
наш крајњи циљ. Наш крајњи циљ јесте ста-
тус националне мањине. Као представници 
ССДС су били присутни и потпредсједници 

Милан Стојановић и Цвијетин Нешковић, 
као и секретар ССДС Душан Јовановић.

Од представника других друштава су били 
присутни представници КД „Михајло Пу-
пин” из Љубљане, СПКХД „Вук Караџић” 
из Радовљице, СКД „Петар Кочић” из 
Крања, СПД „Никола Тесла” из Постојне, 
СКД „Сава” из Храстника, СКУД „Кочевје”, 
СКПД „Свети Сава” из Крања, као и бројни 
чланови нашег и других друштава, те остали 
љубитељи традиције и обичаја.

Митар Вујиновић и Велимир Драгељ

Борис Веховец и Ивана Јакшић Матовић са домаћинима
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Митар Вујиновић се захвалио присутнима за 
долазак истичући захвалност донаторима овог 
догађаја Љубиши Гојковићу и Зорану Зецу.

У свом обраћању, упутивши здравицу, је на-
гласио да је за врхунску свеукупну органи-
зацију заслужан Златомир Бодирожа, коор-
динатор организације крсне славе друштва.

Златомир је, као што налаже славски обичај, 
узвратио здравицу рекавши да је ред да се 
неколико ријечи намијени свецу. „Велики 
Жупан Стефан Немања, потоњи Свети Си-
меон Мироточиви  родоначелник је славне и 
свете династије Немањића, династије која је 
владала у Србији 205 година, од 1166-1371 
године. Стефан Немања се с правом сматра  
физички и духовни отац српске државе и 
државности. У народу најпознатији просве-
титељ и светац његов најмлађи син Растко, 
потоњи Свети Сава. Када смо, ми у друштву, 
бирали којег свеца узимамо за своју крсну 
славу, имали смо све ово на уму, као и врије-
ме у којем живимо, гдје би један ауторитет 
око којег би се Срби ујединили и те како био 
потребан нашој националној заједници на 
свим нивоима, као што је то био Немања у 
давна времена прије толико вијекова. Теш-
ка су ова данашња времена, али ни она нису 
била лака. На нама је данас да чинимо тако 
да се не постидимо пред лицем предака на-
ших нити да се наши потомци буду морали 
стидјети за нас. Чувајмо нашу традицију, 
културу, предање и историјско сјећање на 
добробит свих. Нека је данашња Крсна сла-
ва свима на здравље и духовно спасење”, ре-
као је Златомир у свом обраћању.

Златомир је такође рекао: „Културно нас-
лијеђе се не чува тако што се напише на па-
пир, остави у фиоку и закључа”, рекавши да 
је посланство друштва испуњено кад култур-
но благо предамо насљедницима. При том је 
мислио на оне најмлађе учеснике крсне сла-
ве, који су били присутни на свечаности.

Српска слава се од новембра 2014. године 
налази на UNESCO листи нематеријалног 
културног наслијеђа човјечанства, што је 
уједно и први упис културних добара из Ср-

бије на ову листу. Слава је и прилика гдје до-
маћин, поред осталог, показује способност 
како уприличити свечани догађај.

Златомир Бодирожа је био одговоран да 
се крсна слава испрати на достојан начин. 
На питање који је његов коментар на сам 
догађај рекао је: „Захваљујем се свима 
који су помогли у реализацији, свима који 
су учествовали у припреми хране и свега 

виђеног. Посебне ријечи захвалности 
упућујем радном особљу на пожртвовању, 
достојанству и уљудности приликом 
послуживања припремљених доброта. Мало 
је рећи хвала. Било је задовољство и понос 
видјети сва та насмијана лица са колико 
пажње и залагања брину да све припремљене 
доброте буду доступне свима гостима на 
вријеме и у довољним количинама без 
обзира што је храна била посна.”

Традиција налаже да се славе прате пјесмом, 
а како су гусле један од најстаријих 
традиционалних инструмената гуслар Иван 
Гребовић из Кочевја је слављенике забавио 
извођењем неколико њему драгих нумера.

Предсједник је на традиционални начин 
угасивши славску свијећу догађај означио 
завршеним. Прије напуштања простора 
друштва су радно особље, координатор 
Златомир Бодирожа, предсједник друштва 
Митар Вујиновић и кум славе Велимир 
Драгељ сјели за сто, сабрали утиске и 
означили догађај успјешним, не скривајући 
свој понос на успјешно организовану и 
одржану свечаност.

 Текст: Златомир Бодирожа и Миодраг 
Кондић

Фото: Миодраг Кондић

Митар Вујиновић и Будимир Галамић

Обртање славског колача

Митар Вујиновић, Будимир Галамић, Велимир и Марија Драгељ и Драго Војводић
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Годишњи концерт одржан је 27. јануара 
2018, на Савиндан, у Центру културе Шпан-
ски борци пред више од 350 посјетилаца, 
љубитеља народне пјесме и игре. Концерт 
је почео пјесмом Војислава Илића „Свети 
Сава“ коју је рецитовала Снежана Макси-
мовић, а затим су чланови КУД „Младост” 
извели „Светосавску химну”, комбинација 
рецитације и пјевања, коју је за ову прили-
ку припремила Снежана Максимовић, вођа 
пјевачке групе.

Водитељка програма Снежана Максимовић 
у уводном говору поздравила је све присут-

Годишњи концерт 
КУД „Младост” Љубљана
Културно умјетничко друштво 
„Младост” из Љубљане, заједно са 
гостима из Крања, Радовљице и 
Нове Горице, приредило и извело 
„Годишњи концерт”

не и учеснике у програму, као и госте Ивану 
Јакшић Матовић, конзула и првог савјетни-
ка у Амбасади Републике Србије у Љубља-
ни, јереја Радета Деспотовића из СПЦО 

Љубљана, Матеја Мачека, представника Јав-
ног фонда за културне дјелатности, и пред-
ставнике српских друштава из Словеније. 

Послије уводног поздрава најављен је 
први блок концерта у коме су прво насту-
пили „Цицибани“, најмлађа дјечја гру-
па КУД „Младост”, која је извела дјечје 
игре из Србије, умјетнички руководилац 
Тања Малешевић. 

Затим извођачки ансамбл из истог друштва 
који се представио кореографијом Милорада 
Руња „Рече чича да ме жени“ – коледарски 
обичаји из околине Ниша, музички аранж-
ман урадио Дарко Читић а умјетнички руко-
водиоци ансамбла су Милка Марин и Дејан 
Војводић. Након њих представиле су се још 
двије дјечје групе КУД „Младост”, прво 
први дјечји ансамбл којим руководи Бранис-
лава Сара Митровић, који је одиграо „Игре 
из централне Србије“, кореографију при-
премио Бојан Антонић а музички аранжман 
Дејан Панић. 

Други дјечји ансамбл под вођством Бојана 
Антонића, који је и аутор кореографије, из-
вео је „Сплет игара из Србије”. Аутор му-
зичког аранжмана Драган Цветков.

Прије најаве сваког блока водитељ програма 
Снежана Максимовић говорила је о животу 
и дјелу Светог Саве, тако да је овај концерт и 
допринос обиљежавању Савиндана. 

У другом блоку прво су наступили гости из 
Радовљице, фолклораши КПСХД „Вук Ка-
раџић” који си одиграли кореографију „Игре 
из Владичиног Хана“, аутор кореографије 
Милорад Руњо, музички аранжман Жанијел 
Шубља, а умјетнички руководилац ансамбла 
Сандра Јевтић. 

Први ансамбл КУД „Младост” Љубљана

Дјечји ансамбл КУД „Младост” Љубљана

Млађа женска пјевачка група КУД „Младост” Љубљана
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Омладински ансамбл КУД „Младост” извео 
је кореографију „Игре из Беле Паланке“, ау-
тор кореографије и умјетнички руководилац 
Бојан Антонић, аутор музичког аранжмана 
Вања Диздаревић. 

У овом блоку наступили су и гости из Нове 
Горице са кореографијом „Оро се вије 
крај манастира” – игре из Босилеградског 
Крајишта, аутор кореографије Милан Гламо-
чанин, музичког аранжмана Жанијел Шубља 
а умјетнички руководилац Саша Јошић. 

На крају другог блока публици се предста-
вио припремни ансамбл КУД „Младост” са 
кореографијом „Игре из Пчиње”, аутор ко-
реографије Александар Штрбац, музичког 
аранжмана Дејан Панић а умјетнички руко-
водиоци су Милка Марин и Дејан Војводић.

У трећем блоку поново је наступио омла-
дински ансамбл КУД „Младост” са коре-
ографијом „Игре из Владичиног Хана”, 
аутор кореографије Милорад Руњо, а му-
зички аранжман урадио Дарко Читић. Гости 
из Крања, фолклораши КД „Брдо” извели 
су кореографију Слободанке Сеје Рац која 
носи назив „Цикни лоло“ – српске игре из 
западне Славоније, а након њих омладински 
ансамбл КУД „Младост” одиграо је корео-
графију „Игре из Биначке Мораве”, аутора 
Дејана Милисављевића, музички аранжман 
урадио Никола Врањеш. 

Пјевачка група КУД „Младост“, којом ру-
ководи Снежана Максимовић, отпјевала 
је двије пјесме, прво мушка група пјесму 
„Службу служи Виден добар јунак”, пјесме 
из Јабланице, околина Бољевца, а женска 
група је отпјевала пјесму „Синоћ сјала једна 
звјезда мала“, пјесма из Петровца, Подгрмеч. 

На крају програма извођачки ансамбл КУД 
„Младост” извео је кореографију „Врањан-
ска свита“, аутор кореографије Бранко 
Марковић а музичког аранжмана Драгољуб 
Шарковић. 

И на крају овог концерта мр Драго Војводић, 
предсједник КУД „Младост” уручио је за-
хвалнице гостима, учесницима у програму, 
и захвалио се присутнима на посјети а из-
вођачима на приказаном програму. Публици 
се обратила и Ивана Јакшић Матовић, кон-
зул у Амбасади Србије.

Дружење је настављено у Гостионици „Пор-
тал” у Љубљани.

Текст и фото: Душан Јовановић

Млађи дјечји ансамбл КУД „Младост” Љубљана

СКД „Слога” Нова Горица

КД „Брдо” Крањ

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
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Годишњи концерти су прилика да се анали-
зира рад у протеклој години, да се види шта 
се то добро и лијепо урадило, гдје се могло и 
боље урадити, а уједно и да се сагледају све 
могућности будућег дјеловања свих секција 
друштва, прије свега фолклорне и пјевачке. 
Тиме се водило и Културно просвјетно спор-
тско хуманитарно друштво „Вук Караџић” 
из Радовљице које је веома добро припреми-
ло и извело свој годишњи концерт на коме су 
учествовале све фолклорне и пјевачке групе 
из друштва.

Концерт је одржан 14. јануара 2018. у Позо-
ришту Тоне Чуфар на Јесницама пред пуним 
гледалиштем које је за великом пажњом и 
интересовањем пратила наступе свих учес-
ника у програму. Програм је почео здрави-
цом водитељке програма Снежане Макси-
мовић а затим је пјевачка група, као увод 
и отварање програма, отпјевала пјесме „Ај 
што је лепо под ноћ погледати” и „Три девој-
ке запевале”.

Ветеранска фолклорна група одиграла је 
игре из Ужица, аутор кореографије Жељко 
Милановић, а извођачки ансамбл игре из 
Владичиног Хана, кореограф Милорад 
Руњо, док су дјечја и омладинска група оду-
шевиле како кореографијом тако и ношњама 
изводећи игре из Беле Крајине које је поста-
вила Адријана Шучур.

Годишњи концерт КПСХД 
„Вук Караџић” Радовљица

Мали предах од игре искористила је пјевач-
ка група пјевајући пјесме „Засука силни ру-
кави”, “Синоћ прођох сокаком кроз село” и 
„Које ли је ово доба ноћи”. Извођачки ансам-
бл је у свом другом наступу приказао Шопске 
игре, аутор кореографије Јован Мијалковић, 
а ветеранска група игре из Лесковца, корео-
графију поставио Жељко Милановић. 

Све наступе фолклорних група пратио је На-
родни оркестар из Банатског Новог Села под 

управом мр Жанијела Шубље. Искористили 
су прилику да се посебном тачком представе 
публици, а у једној нумери учествовала су 
и три млада музичара из КПСХД „Вук Ка-
раџић”.

У наставку програма публика је још једном 
имала прилику да чује пјевачку групу и пјес-
ме „Удаћу се ја у село своје”, „Ајмо моје сеје 
поиграти” и „Мене ћаћа сикирицом гура” – 
грокталица.

Заједничка фотографија учесника у програму

Мушка пјевачка група КПСХД „Вук Караџић”
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Публику је посебно одушевила омладинска 
фолклорна група која је са великим жаром 
и вољом одиграла игре из Димитровграда, 
а аутор кореографије је Адријана Шучур. 
Прије задње тачке програма присутнима се 
обратио Милан Стојановић, предсједник 
друштва, који је поздравио све присутне а 
посебно госте међу којима су били Томаж 
Том Менцингер, начелник општине Јесе-
нице, мр Драго Војводић, предсједник Са-
веза српских друштава Словеније и пред-
ставници других друштава. Присутнима се 
затим обратио и Томаж Том Менцингер, на-
челник општине Јесенице и лијепим рије-
чима поздравио све учеснике у програму 
као и посјетиоце.

На крају овог лијепог програма извођачки 
ансамбл је одиграо игре из Драгачева које је 
поставио кореограф Дамир Шиповац.

Овај концерт припремили су чланови из-
вршног одбора КПСХД „Вук Караџић” Ра-

довљица са Миланом Стојановићем на челу, 
а умјетнички дио програма припремили су 

и реализовали: Снежана Максимовић, води-
тељ програма и руководилац пјевачке гру-
пе, Марко Чушин руководилац ветеранске 
фолклорне групе, Адријана Шучур руково-
дилац дечје и омладинске фолклорне групе 
и Сандра Јевтић руководилац извођачког 
ансамбла.

Публика је бурним аплаузом награђивала 
све учеснике и веома задовољна отишла 
са овог лијепог догађаја, што потврђује 
да се у друштву ради квалитетно и са 
правим циљем.

Реализацију годишњег концерта омогућили: 
KOV – Kovinska oprema, vzdrževanje d.o.o. 
Jesenice, VIGO d.o.o. Jesenice i Si.Mobil 
Jesenice – E JIMM, Posredništvo in prevozi 
d.o.o. Jesenice.

Текст и фото: Душан Јовановић

Оркестар и нове наде

Женска пјевачка група КПСХД „Вук Караџић”

Дјечји ансамбл КПСХД „Вук Караџић”
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Не тако давно, у време када су наше баке и 
дедови били млади, народна песма, свирка и 
игра били су саставни део свакодневног жи-
вота. У важним животним тренуцима, при 
раду или на забави знало се ко и шта пева, 
свира и игра. Трагови тог времена записа-
ни су у нашим генима, а само прави чувари 
народне баштине схватају важност мисије 
очувања од заборава кодова културе станов-
ништва са ових простора. А наша мисија је 
да им у томе помогнемо и пренесемо део те 
баштине будућим генерацијама. 

Ако заборавимо шта су наше мајке или баке 
урадиле за нас, ако нам ништа не значи оно 
што је било пре нас, ако томе не умемо са 
поштовањем да се поклонимо, ко смо онда 
ми и шта ћемо бити?!

Наша стара села, некада пуна живота, де-
чијег смеха и плача сада умиру полако. Све 
је мање товара у пољима, све је мање тежа-
ка који мотиком своју земљу обрађују. Нема 
више седења на гувну, где се жито и пшени-
ца вршила, где су се наши прадедови играли, 
и где су наше баке коло водиле.

Петролејка је замењена неонком, али сада 
сигурно слабије видимо. Старе пећи за-
мењене су централним грејањем, али оне 
никад неће онако лепо грејати и причати 
приче током дугих зимских ноћи. 

Све то остаје нам само у дивном сећању и 
обавезни смо да као наши преци које живот 
није мазио будемо усправни као камени сту-
бови и чувамо наш језик, наше писмо и кул-
турно наслеђе нашег народа. Сеоски певачи 
дубоко у себи доживљавали су речи и стихове 
песама, јер је управо то био део њихове сва-

Концерт српског 
традиционалног певања

кидашњице, њихово детињство, њихов живот. 
А како би се са таквим песмама и емоцијама 
поистоветио певач рођен у граду и покушао 
да пренесе универзалну поруку сеоског жи-
вота на градску сцену потрудили смо се да 
вам представимо ми, чланови певачке групе 
КПСХД „Вук Караџићˮ из Радовљице. 

У прелепим, отменим просторијама Ра-
довљишке Грашчине, 26. маја 2018, одржа-
ли смо 4. концерт српског традиционалног 
певања. У гостима су нам били драги прија-
тељи, МИГ „Ново Поткозарјеˮ из Горње 
Драготиње код Приједора. 

У једно и по часовном концерту одјекивали су сти-
хови песама „Кажи Суто, кажи душоˮ, „Ора има 
небоˮ, „Мало село да је село мојеˮ, „Ајмо моја 
браћо запјеватиˮ, „Удаћу се ја у село својеˮ, „Синоћ 
мене оженишеˮ итд из крајева свих простора бив-
ше Југославије где је живео и живи српски живаљ. 

Они који нам дају снагу и мотив да устрајемо 
у нашем раду свакако је наша публика, па смо 
овај пут за њих спремили једно лепо изне-
нађење, могућност да се присете својих мла-
дих дана и испуне срце певајући и играјући 
са нама Козарско такозвано плетено коло.

Верујемо да смо и ове године пренели једну 
лепу поруку нашим посетиоцима. Дубоко 
морамо бити захвални српском народу што 
усмена традиција није изумрла па народна 
песма живи и данас. 

Желимо да се захвалимо свима који су при-
помогли да се овај концерт реализује и чека-
мо вас следеће године са још једним лепим 
програмом.

Живели!
Текст: Снежана Максимовић 

Фото: Душан Јовановић

МИГ „Ново Поткозарје”

Заједничка фотографија учесника у програму



Јул 2018 | Из друштава | 27

mali tradicionalna jela srpske kuhinje. Mno-
gobrojna publika i predstavnici medija bili su 
oduševljeni izborom i načinom spremanja jela, 
što se pokazalo i time da su Milka Dragosavac 
sa cicvarom i Ljubica Stećuk sa Karađorđevom 
šniclom bile proglašene kuvaricom nedelje u 
visoko tiražnim dnevnim novinama. 

„Deci smo uvek rekli, da je to neka vrsta sla-
nog pudinga, dobar za doručak ili ručakˮ - kaže 
Milka o cicvari, dok je Ljubica srpsku varijantu 
„cordon bleujaˮ predstavila anegdotom o nje-
nom nastanku i dodala „to je jednostavno za 
pripremu, zato to često spremam ukućanimaˮ. 

Spremili su i posne suve punjene paprike po 
receptu sela zapadnih padina Stare planine. 
Sommelierka je za svaku hranu odabrala i vr-
stu vina, čime je zaokružila zanimljiv izbor jela 
vrednih članica društva.
 

Nebojša Stećuk

skog centra LU Jesenice u okviru predstavlja-
nja različitih kultura SZ Slovenije, gde su na 
dobro posećenoj radionici iz kulinarstva  spre-

Članice KPŠHD „Vuk Karadžićˮ iz Radovljice, 
Danica Šmitran, Milka Dragosavac i Ljubica 
Stećuk  su se odazvale pozivu međugeneracij-

Vukove kuvarice

Српско друштво „Др Младен Стојано-
вић” из Велења први пут је организовало 
концерт класичне музике који је одржан 
22. априла 2018. Концерт је део пројекта 
„Пријатељство” који се изводи у сарадњи 
са Друштвом словеначко-српског пријатељ-
ства „Здравица” из Ниша – Србија. Репер-
тоар „Duo Dolcezza” чине лиед, затим соло 
песме домаћих композитора из доба роман-
тизма, композиције савремених аутора, али 
и најлепше и најпопуларније арије оперске 
литературе. Састав „Duo Dolcezza” чине 
проф. Анита Ферлеж-Ераковић и проф. Сло-
боданка Пајић а данашње вече су улепшале 
са композицијама српских композитора. 

Пројекат је препознат и финансијски подр-
жан од стране Општине Велење, Фестивала 
Велење, АМ Миклавц, Мој радио Велење и 
предузећа Обенауф.

Хвала и нашим пријатељима из Љубљане 
и Храстника што су дошли подржати наш 
рад!!!

Текст: Јово Јауз
Фото:

Вече српских композитора - Концерт 
Duo Dolcezza

Концерт Duo Dolcezza

Слободанка Пајић и Анита Ферлеж-Ераковић
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У организацији Српског културно умјетнич-
ког друштва „Видовдан” из Љубљане одр-
жан је 24. фебруара 2018. у народном дому 
Шентвид у Љубљани Фестивал народне но-
шње. Поред приказивања игара и пјесама из 
разних крајева Србије, као и других крајева 
гдје живе Срби и гдје су оставили свој траг, 
циљ Фестивала је и приказивање богатства 
народних ношњи, јер свака кореографија, 
сваки крај, има неке своје посебности, како 
у вези игара и пјесама, тако исто и у вези 
народних ношњи које су се користиле на од-
ређеном подручју.

Фестивал народних ношњи отворили су, 
пред више од двјеста гледалаца, најмлађи 
чланови СКУД „Видовдан”, група „Ципири-
пи” који су извели сплет игара и пјесама из 
западне Славоније. Умјетнички руководилац 
групе је Тања Латиновић. Водитељски пар 
Весна Рикић и Мирко Марковић поздравили 
су присутне и навели значај овог Фестива-
ла а затим најавили први блок у којем су се 
представили са играма, пјесмама и ношња-
ма, Омладински ансамбл СКУД „Видовдан” 
Љубљана са кореографијом под називом 
„Крај Дунава лутка позлаћена”, сплет ига-
ра из Брусника, умјетнички руководилац 
Жељко Крсмановић, КУД „Младост“ Ле-
оберсдорф, Аустрија, са кореографијом 
„Пошла Тројанка”, сплет игара и пјесама из 
Димитровграда. Умјетнички руководилац 
Велибор Тодић, затим су фолклораши СК 
„Никола Тесла“ Филах, Аустрија, одиграли 
сплет игара и песама из Лесковца „Стани 
Радо бела Радо“, умјетнички руководилац 
Никола Џевер.

У другом блоку прво су наступили члано-
ви ветеранског ансамбла СКУД „Видов-

Фестивал народне ношње
Уз разноврсност кореографија приказане су и ношње из разних крајева Србије

дан” Љубљана са сплетом игара и пјесама 
из Беле Паланке. Умјетнички руководилац 
Јован Бајић. КУД „Младост” из Љубљане 
представило је кореографију „Рече чича 
да ме жени”, коледарски обичаји из околи-
не Ниша. Умјетнички руководиоци Милка 
Марин и Дејан Војводић. Припремни ан-
самбл СКУД „Видовдан“ Љубљана одиграо 
је сплет игара и пјесама из Кобишнице а 
кореографија носи назив „Ај бајец сеј дем 
батаје“. Умјетнички руководилац Зорица 
Латиновић.

СКУД „Вук Стефановић Караџић” из Трста 
представило се изводећи кореографију „По-
шла Румена на воду”, сплет игара и пјесама 
из Пиротске околине. Умјетнички руководи-
лац ансамбла Стефан Марјановић. КПСХД 
„Вук Караџић” из Радовљице приказало је 

сплет игара и пјесама из Владичиног Хана. 
Умјетнички руководилац Сандра Јевтић.

У трећем блоку прво су наступили фолк-
лораши СКУД „Понтес-Мостови” из Трста 
који су одиграли сплет влашких игара из 
околине Бора, умјетнички руководилац Ни-
кола Совиљ. Након њих наступили су чла-
нови КД „Брдо” из Крања са кореографијом 
„Пилето ми пе’е”, сплет игара и пјесама из 
Црне Траве. Умјетнички руководилац Срђан 
Крговић. КУД „Младост” Леоберсдорф оди-
грало је још једну кореографију која носи 
назив „Голуб г’ка на јабука”, сплет игара и 
песама из Босилеградског Крајишта.

Прије задњег наступа присутнима се по-
здравним говором обратила Зорица Лати-
новић, предсједница СКУД „Видовдан“ 
Љубљана, а затим размијенила поклоне са 
Ђурђијом Милошевић, предсједницом КУД 
„Младост” Леоберсдорф, друштва које је 
први пут наступило на овом Фестивалу.

У задњој тачки програма наступили су фолк-
лораши извођачког ансамбла СКУД „Видов-
дан” Љубљана који су приказали кореогра-
фију „Заљуби се у прву комшику”, сплет 
игара и песама из Гњилана. Умјетнички ру-
ководилац ансамбла Зорица Латиновић.

Овај пројекат финансијски је подржан од 
Јавног фонда Републике Словеније за кул-
турне дјелатности, а спонзори су били. Го-
стилна Тавчар, Cockta, Ћиро, КПЛ, Зумикс, 
Ниград, Геком и Стара пумпа.

Текст и фото: Душан Јовановћ

Омладински ансамбл СКУД „Видовдан”

Припремни ансамбл СКУД „Видовдан”
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Koncert je održan 23. juna 2018. u Centru 
kulture Španski borci u Ljubljani pre više od 
250 gledalaca koji su imali priliku da vide na-
stupe svih folklornih i pjevačkih grupa KUD 
„Mladost”, kao i nastup izvođačkog ansambla 
SKUD „Vidovdan” Ljubljana. Bila je ovo pri-
lika da se na završetku sezone 2017/18 pokaže 
šta se sve naučilo u protekloj sezoni, da se ana-
liziraju rezultati a isto tako i da publika svojim 
prisustvom podrži folkloraše u njihovom radu.

Koncert je počeo pjesmom „Pećka kandila” u 
izvođenju muške pjevačke grupe i pjesmom 
„Kraj bunara zeleni se trava” koju je otpjevala 
ženska pjevačka grupa KUD „Mladost”, a ru-
kovodilac grupa je Snežana Maksimović, koja 
je bila i voditelj programa na ovom koncertu.

Nakon uvodnih pjesama Snežana Maksimović je 
pozdravila goste i sve prisutne i poželjela im pri-
jatno veče uz igru i pjesmu folkloraša koji su se 
potrudili i pripremili lijep i kvalitetan program.

Prvi koji su se predstavili igrama i pjesmama 
bili su članovi omladinskog ansambla KUD 
„Mladost” koji su odigrali „Igre iz Binačke 

Pozdrav ljetu 2018
Kulturno umjetničko društvo „Mladost” na kraju sezone priredilo koncert narodnih igara i pjesama

Morave”, rukovodilac grupe je Bojan Antonić. 
Zatim su na scenu stupili oni najmlađi, „Ciciba-
ni”, i igrajući otpjevali pjesme „Opa cupa sko-
či”, „Ja posejah lubenice” i „Koleniki”. Nastup 
„Cicibana” pripremile su Milka Marin i Tamara 
Pejašinović.

Dječji ansambl, kojim rukovodi Branislava 
Sara Mitrović odigrao je igre iz centralne Sr-
bije, a dječji ansambl kojim rukovodi Bojan 
Antonić prikazao je igre iz Užica. Na scenu je 

ponovo stupio omladinski ansambl koji je ovaj 
put izveo koreografiju „Žoaka daka potc” – 
vlaške igre iz Radujevca.

Ženska i muška pjevačka grupa otpjevale su 
pjesme „Cvetala mi lipa i topolaˮ i „Umoran 
sam moja mila mati”, da bi potom mlađi člano-
vi omladinskog ansambla odigrali igre iz Vla-
dičinog Hana. Na ovom koncertu premijerno su 
se predstavili i članovi veteranske grupe koji su 
odigrali splet igara iz Srbije. Rukovodilac gru-
pe je Nenad Bulić.

Gosti koncerta, folkloraši SKUD „Vidovdan” 
iz Ljubljane predstavili su se koreografijom 
pod nazivom  „Naklala Lenka sedenkaˮ - igre 
i pjesme iz okoline Dimitrovgrada, umjetnič-
ki rukovodilac ansambla je Zorica Latinović. 
Na kraju programa izvođački ansambl KUD 
„Mladost” Ljubljana prikazao je koreografiju 
„Zarek‘o se prerek‘o se bre” - igre i pjesme iz 
Vladičinog Hana.

Na kraju ove večeri publici se obratio i mr Dra-
go Vojvodić, predsjednik KUD „Mladost” koji 
se zahvalio svim učesnicima u programu, kao i 
publici koja je svojim prisustvom i bodrenjem 
podržala sve učesnike u programu. Predstavni-
ku SKUD „Vidovdan” uručio je zahvalnicu za 
učešće na koncertu. Bila je ovo prilika da se 
vođstvo društva zahvali svima onima koji rade 
sa folklornim, pjevačkim i muzičkim grupama, 
tako je mr Drago Vojvodić uručio zahvalnice 
svim vođama grupa i njihovim pomoćnicima, 
kao i muzičarima.

Druženje je nastavljeno u Gostionici Portal uz 
dobro raspoloženje i živu muziku.

Ovaj projekat finansijski je podržan od Javnog 
fonda Republike Slovenije za kulturne djelat-
nosti i Ministarstva spoljnih poslova Republike 
Srbije – Uprave za saradnju s dijasporom i Sr-
bima u regionu.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Ženska pjevačka grupa KUD „Mladost”

Veteranska grupa KUD „Mladost”

SKUD „Vidovdan” Ljubljana
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У складу са називом нашег овогодишњег це-
ловечерњег концерта, који се одржао 02. јуна 
2018. у дворани „Шпански борци” у Љубља-
ни,  и ми смо целе сезоне вредно играли и 
певали.  Поготово нам је било напорно пре 
одржавања  Европске смотре српског фолк-
лора дијаспоре и Срба у региону, која је била 
у Бањој Луци. Требало се припремати и за 
смотру и за концерт истовремено. Није било 
нимало лако, али успели смо. Са добром 
вољом и љубављу све се може. 

Па да се мало осврнем на саму смотру. Сва-
ко друштво се малтене целе године спрема 
за тај догађај, јер сви се желимо показати у 
најбољем светлу. Свако од нас очекује пла-
кету и мисли за себе, да је зарадио више 
од онога што је жири оценио. Свакако није 
свеједно ако твоје друштво не прозову на 
проглашењу. Али знате шта човек схвати? 
Права сатисфакција је тад кад сиђеш са бине 
задовољан оним што си дао. Кад си срећан 
што си сваки делић себе оставио на тој бини, 
кад су и твоји другари задовољни самим на-
ступом. Кад чујеш овације у публици. Кад 
ти пишу експерти са подручја фолклора, да 
смо били феноменални и кад ти другари из 
других друштава из целе Европе честитају 
од срца на представљеном. Кад се саткају 
нераскидиве нити ново или старо стечених 
пријатељстава. Е то би требало и да буде 
смотра фолклора. Плакета ће неколико дана 
стајати на видном месту, а после неког вре-
мена ће се прашина накупљати на њој. То с 

Посла мене моја
мати заиграти

временом прође или весеље или разочара-
ност, а пријатељства и љубав остају вечно.  
Јер сви ми смо баш зато ту, да ширимо песму 
и игру, да учимо и ми и наши наследници о 
нашој прелепој традицији и историји. 

И баш кад смо код пријатељстава, са нашим 
дугогодишњим другарима из ЦТКУ „Коста 
Абрашевићˮ из Бачке Паланке дружили смо 

се на нашем целовечерњем концерту.  То је 
та нераскидива нит која траје већ дуги низ 
година. Било нам је част и задовољство по-
ново их угостити код нас и показати им да су 
увек добродошли, као и ми код њих. 

Овај пут су нам дошли са екипом омлади-
наца који су се представили са две корео-
графије: „Што ми оми лело нане“ – игре из 

Заједничка форографија свих учесника
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Пирота  и „Оп здрн, здрн” – Влашке игре из 
Шабановца. А да све то лепо изгледа побри-
нула се њихов уметнички руководилац Маја 
Штајн. 

За сам почетак нашег концерта представиле 
су се наше девојке из певачке групе „Ви-
овдан-ке-ке“, са песмом „Ја урани јутрос 
рано“.  Многи у публици су били ганути до 
суза, а после концерта су пљуштале честит-
ке за одличну изведбу, за коју се потрудила 
уметнички руководилац Тања Латиновић.  

Као и сваке године па и ове, смо се предста-
вили са свим активним групама друштва. 
Почетак и крај концерта припао је извођач-
кој групи која је одиграла кореографије: 
„Посла мене моја мати у Цвијетнић заигра-
ти” – игре из Дрвара, кореограф Саша Бо-
гуновић и „Пошла Тројанка на воду“ – игре 
из Димитровграда, кореограф Љубомир Вуј-
чин, под руководством Жељка Крсмановића 
и Зорице Латиновић. 

Наши најмлађи и најслађи Ципирипији су 
заиграли и запевали уз „Сплет игара и песа-
ма из Славоније“ – уметнички руководилац 
Тања Латиновић.

А под водством Жељка Крсмановића су 
наши одлични омладинци извели две коре-
ографије: „Крај Дунава лутка позлаћена“ 
– игре из Брусника, кореограф Саша Богу-
новић, и „Море зађе сунце” – игре из Буја-
новца, кореограф Милан Гламочанин.

Симпатични ветерани нашег Јована Бајића 
запевали су уз кореографију „Ајд, ајде 
нане“, а припремна група је весело заиграла 
уз „Ај бајец сеј дм батаје”, уметнички руко-
водилац Зорица Латиновић, кореограф Ми-
лан Гламочанин. 

Изванредни оркестар под вођством Дејана 
Ерцега представио се са „Сплетом мелодија 
из Црне Траве“ и „Свилен конац”. 

Председница друштва Зорица Латиновић се 
у свом говору захвалила свим члановима, Из-
вршном Одбору (Сузана, Драшко, Данијел, 
Наталија и Весна), уметничким руководио-
цима и наравно свим гостима на реализацији 
и учешћу на нашем целовечерњем концерту. 
Поред свих морамо и истакнути вредне руке 
наших дама које се брину, да би наша ношња 
изгледала још лепше него што изгледа, које 
учествују у „Радионицама народне ношње”, 
а то су Мира, Петра, Нада, Маја и Рада, који-
ма руководи Жељко Крсмановић. 

Веома смо захвални што нас је својим при-
суством и дивним говором почастила први 
саветник (конзуларни послови у Амбасади 
Републике Србије у Љубљани) Ивана Јакшић 
Матовић, која је била одушевљена нашим 
концертом. Дружење смо наставили у „Го-
стишчу Портал“ до раних јутарњих часова. 

Наравно велика захвала иде и нашим спон-
зорима: ЈСКД, КПЛ Д. О. О., ЗУМИКС 
ТРАНС Д. О. О., СТАРА ПУМПА, ГЕКОМ 

Д. О. О., АТЛАНТИЦ ГРУПА Д. Д., ГОСТИ-
ОНА ТАВЧАР, ГОСТИОНА ДУБОЧИЦА, 
ЋИРО, НИГРАД Д. Д.  И ХОТЕЛ И РЕСТО-
РАН ПОРТАЛ. 

А за предивне фотографије се захваљујемо 
младом фотографу Игору Перићу.

Наше заједничко дружење смо закључили за 
ову сезону на месту купалишта Илирија са 
пикником. Драго нам је рећи, да сваке годи-
не број учесника расте. То је уједно и догађај 
који не зна за разлике у годинама јер сви смо 
и играли и певали, одржавали спортски дух 
играма одбојке на песку и у фудбалу. 

До следећег дружења вас поздравља ваш 
СКУД „Видовдан”, јер ко се с нама дружи 
живот му је дужи!

Текст: Драгица В. Крстичић
Фото: Игор Перић

Дружење на купалишту Илирија

СКУД „Видовдан” Љубљана
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У суботу,  12. маја 2018. су у организацији 
КД „Брдо” из Крања одржане петнаесте 
„Ђурђевданске игре”.  Цјеловечерњи тради-
ционални концерт је одржан у Прешерновом 
позоришту у Крању пред бројним посјети-
оцима и љубитељима фолклора и народних 
обичаја.

Манифестације ове врсте су одличан начин 
за предстаљање пресјека годишњег рада 
друштва, као и оцјену успјешности рада 
појединих секција друштва.

Шаренолики културни програм се састојао 
од једанаест умјетничких тачака, које је пу-
блици представио умјетнички руководилац 
фолклорне секције и водитељ вечери Срђан 
Крговић.

Програм је отворио први ансамбл фолклор-
не секције пјесмом из централне Србије „Ја 
хо хој”, а наступ су пратили сценски ефекти 
позоришних свјетала и умјетног дима. У на-
ставку су наступили најмлађи фолклораши, 
фолклорна група Цицибани у кореографији 
„Игре из Србије”. Аутори ове кореографије 
су Виолета Јаковљевић и Сања Здјелар Рис.

Послије малишана је бину заузео први ан-
самбл кореографијом „Игре из Димитров-
града”, а у овом случају на мјесту аутора и 
кореографа стоји подпис Милана Гламоча-
нина. Послије живахних игара су чланице 
женске пјевачке групе „Брђанке” извеле 
пјесме „У башчи сазрели ораси”, „На срце 
ми лежи” и „Заспо Јанко”.

Припремни ансамбл друштва је извео „Игре 
из Лесковца”. Игре су дјело кореографа Ми-
лана Гламочанина, а умјетнички руководио-
ци ансамбла су Алеш Оштир и Вања Чајић. 
На половини програма, у шестој тачци по 
реду је Народни оркестар КД „Брдо” двора-
ну милозвучно пунио аранжманима „Сви-
лен конац” и колом „Свилен коло”.

Ђурђевданске игре

Нарочит утисак на публику је оставила тач-
ка првог ансамбла која приказује „Чобанско 
надигравање” (троструко). У надигравању 
се појављују двије групе од по три момка 
који се надмећу у поскочним и вратоломним 
окретима. Аутор ове кореографије је Добри-
воје Путник.

За нешто смиренији излазак на бину су 
били задужени ветерани фолклорне секције 
приказујући „Игре из црне траве” кореогра-
фа Дејана Бодироже. Овој кореографији су 
слиједиле „Брђанке” изводећи пјесму „Не 
плачи Стано море” уз музичку пратњу на-
родног оркестра. Пјесмом се китила и муш-
ка пјевачка група „Крајишки момци”. Одпје-
вали су пјесме типичног крајишког напјева 
„Ајој вујо” и „Ојкан”.

У завршници Ђурђевданских игара је први 
ансамбл извео нову, ове године постављену 
кореографију „Ђурђевдан у Гламочу”. Аутор 
кореографије је Свето Качар, док се умјет-
ничким руковођењем бави Срђан Крговић.

У КД „Брдо” су нарочито поносни на нову 
кореографију прожету пјесмом, игром и 
обичајима. Јако су задовољни недавно на-
бављеном аутентичном ношњом са подручја 
Гламоча, истакао је предсједник друштва 
Митар Вујиновић.

„Ми можемо бити јако задовољни и јако смо 
срећни сваки пут када се један овакав проје-
кат уради успјешно”, рекао је предсједник. 
Митар се захвалио присутнима, посебне 
ријечи захвале је упутио умјетничким вођа-
ма ансамбала, те свима који су допринијели 
организацији и извођењу Ђурђевданских 
игара.

Предсједник КД Брдо се такође захваљује  
донаторима за подршку: МОК, Паркетар-
ство Савановић, д.о.о., АЛС Зоран Праћа, 
с.п., АЦ Накло Денис Вукелић, с.п., Ауто 
Мобил Предраг Николић, с.п., Г10 Давид 
Грујић, с.п., Гранит,  Љубиша Гојковић с.п.

Текст и фото: Миодраг Кондић

Дјечји ансамбл

Први ансамбл „Брђнке”
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Рецитал је одржан 3. јуна 2018. у двора-
ни Основне школе Францета Прешерна у 
Крању. У уводу Душан Јовановић је уз музку 
„Марш на Дринуˮ одрецитовао истоимену 
пјесму, а затим је свечани бесједник Милан 
Аксентијевић, генерал у пензији, одржао 
говор у вези са Првим свјетским ратом, ње-
говим почетком, трајањем и завршетком. 
Присутни су са пажњом пратили излагање и 
могли су сазнати неке појединости везане за 
овај велики свјетски догађај.

Остоја Шобот је одрецитовао пјесму Благоја 
Глозића „Позивање ратникаˮ, а Снежана 
Максимовић је рецитовала пјесму Бранка 
Миљковића „Одбрана земљеˮ.

Драмски дио програма започео је Остоја 
Шобот изводећи исјечак из романа Данка 
Поповића „Књига о Милутинуˮ, да би потом 
Душан Јовановић приказао говор генерала 
Михајла Рашића, начелника Војне академије 
пред Први свјетски рат.

Музички дио рецитала почео је пјесмом 
„Тамо далекоˮ коју је отпјевала Бранислава 
Сара Митровић уз музичку пратњу Марка 
Чушина на хармоници.

Настављено је са драмским дијелом у коме 
је Душан Јовановић извео говор војводе Сте-
пе Степановића пред Церску битку, а Љубо 
Андрић је приказао „Говор поручника Та-
сићаˮ, да би потом Душан Јовановић извео 
и говор војводе Степе Степановића послије 
Церске битке, а Остоја Шобот одрецитовао 
пјесму Милутина Јовановића „Ноћ после 
битке на Церуˮ.

Говор краља Петра I Карађорђевића, који 
је одржао пред Колубарску битку, говорио 

Од Цера до Кајмакчалана
Српско културно просвјетно друштво „Свети Саваˮ из Крања приредило рецитал поводом стогодишњице завршетка 
Првог свјетског рата

је Душан Јовановић, а затим говорио и о 
Мојковачкој бици а гуслар Пајо Вученовић је 
отпјевао пјесму „Сестро мила, горска вилоˮ.

Пјесму Душана Васиљева „Домовинаˮ ре-
цитовала је Снежана Максимовић, да би по-
том Душан Јовановић извео и говор влади-
ке Николаја Велимировића, који је владика 
одржао у Лондону 1916, а након тога Душан 
Јовановић је говорио и о Словенцима добро-
вољцима у српској војсци у ослободилачким 
ратовима 1912-1918.

Снежана Максимовић одрецитовала је 
пјесму Милутина Бојића „Плава гробницаˮ 
а Бранислава Сара Митровић уз музичку 
пратњу Марка Чушина отпјевала пјесму 
„Креће се лађа францускаˮ.

У наставку програма Душан Јовановић је 
рецитовао пјесму Јована Дучића „Хордаˮ а 
Снежана Максимовић пјесму Мире Алеч-
ковић „Знам ту земљу бунеˮ, да би потом 
Душан Јовановић казивао и стихове Алексе 
Шантића из пјесме „Кајмакчаланˮ.

Говор војводе Живојина Мишића пред про-
бој Солунског фронта приказао је Душан 
Јовановић а затим говорио и о „чојству и ју-
наштвуˮ српских војника приказујући један 
примјер са пробоја Солунског фронта.

Програм рецитала завршен је пјесмом 
„Млади капетанеˮ коју је уз музичку пратњу 
Марка Чушина отпјевала Бранислава Сара 
Митровић.

Сценарио и режија рецитала Душан Јовано-
вић, костимографија и сценографија Снежа-
на Максимовић, избор музике и аранжмани 
Бранислава Сара Митровић и Марко Чушин.

Милош Милић, предсједник СКПД „Свети 
Саваˮ Крањ захвалио се учесницима у про-
граму, као и публици на посјети и подршци, 
а затим подијелио захвалнице и поклоне за 
све учеснике рецитала.

Дружење је настављено у „Грил ресторану 
Центарˮ Крањ.

Текст и фото: Душан Јовановић

Учесници у рециталу

Заједничка слика са публиком
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Чувари српског идентитета у Засавју, члано-
ви и сви који подржавају Српско културно 
друштво „Сава” Храстник су у суботу, 30. 
јуна 2018. године спровели већ 15. етнофе-
стивал у Храстнику. 

Специфичност овог дугогодишњег фести-
вала јесте чињеница да догађај удружује 
љубитеље песме и игре, без обзира на кул-
туролшке, религиозне или народне корене. 
У складу с тим, публика је на овогодишњем 
Етнофестивалу уживала у уметности која 
потиче из околине Бујановца и Београда те 
са Грмеча, у словеначким, међимурским и 
многим другим играма.

Водитељка програма Тамара Јовичић по-
здравила је госте, међу којима су били: 
Миран Јерич, начелник општине Храст-
ник, Ивана Јакшић Матовић, први секретар 
и конзул у Амбасади Републике Србије у 
Љубљани, Лазар Мандић, помоћник пред-
седника општине Рашка, Спасоје Андрић, 
начелник општинске управе и Маја Вујанец, 
шеф кабинета председника Општине Рашка, 
Блаж Ројко, представник подручне испоста-
ве Јавног фонда РС за културне делатности, 
Сонибој Кнежак, посланик Државног збора 
Републике Словеније, Миран Скобе, пред-
ставник општине Трбовље и вођа Одељења 
за финансије, буџет и друштвене делатно-
сти, протојереј-ставрофор Милан Дудуко-
вић, парох цељски, Дражен Бабић директор 
и Милан Кукавица, секретар Јавне установе 
»Културно образовни центар Нови Град”, 
Даница Глукчевић, председница Управног 
одбора КУД „Рашка”.

Присутнима, публици и учесницима, по-
здравним говором обратили су се Лазар 
Мандић, помоћник председника Општине 
Рашка и Ивана Јакшић Матовић, конзул у 
Амбасади Србије, а затим је Миран Јерич, 
начелник општине Храстник након поздрав-
ног говора и изречене добродошлице учес-
ницима и гостима отворио овогодишњи Ет-
нофестивал.

15. етнофестивал су отворили домаћини, ве-
терани Српског културног друштва „Сава” 
Храстник са „Играма из Лесковца” и дока-
зали да се сав труд и напор који су уложили 
у вежбу и припрему исплати. Такође, доказа-
ли су да их са оправдањем сматрамо за оне 
који настављају српску традицију, обичаје и 
културу у Засавју. Подједнако добро су оди-
грали коло као и организовали четвороднев-
но гостовање за пријатеље из збратимљене 
општине Рашка.   

Културно уметничко друштво „Рашка” дола-
зи из општине Рашка која је збратимљена са 
општином Храстник. Друштво је активно од 
1998. године и  имају веома широк реперто-
ар из бројних етнокореолошких области са 
више од 20 кореографија, од високо стилизо-
ваних до изворних народних.  Свој квалитет 
доказују тако што су носиоци многих при-
знања из области народног стваралаштва: 
најбоља фолклорна група „Балкан Фолк” 
фестивал из 2006. године из Грчке, Сребрни 
опанак на Сабору фолклорних ансамбла Ср-
бије за кореографију „Што ми је мерак”, ко-
реографа Марка Ивановића, као и бронзане 
и сребрне плакете са Фестивала фолклорних 

ансамбла културно-уметничких друштава 
Србије. Прва њихова тачка на Етнофестива-
лу биле су „Игре из Бујановца”, кореографа 
Милорада Руња. У њиховој наредној тачки 
играли су „Игре из околине Београда”, у 
прелепим, раскошним ношњама. 

Посебна част било је угостити брачни и 
уметнички пар, Љубодрага и Јованку Мијаи-
ловић из Варева код Рашке. „Иако смо пре-
живели већ седам деценија, велико нам је 
задовољство путовати по Матици и Европи, 
свирати и певати. Волимо људе да увесеља-
вамо нашим знањем и умећем. Трудимо се 
да очувамо традицију и оне праве, старе на-
чине певања и свирања. Ја свирам на разли-
чите фруле, дуга свирала, док Јованка свира 
тепсијом и многим другим традиционалним 
инструментима”, рекао је Љубодраг. Публи-
ка је била појавом Јованке, њене тепсије, као 
и Љубодрага и фруле, веома одушевљена. 
Јованка је истакла: „Нађе се понекад неко 
код мене у крајевима што каже, како сви-
рање тепсијом није стари обичај и како сам 
ја то измислила. Али није тачно, то је вео-
ма стара уметност. Мене је научила бака, ја 
сам научила своју унуку и тако се то умеће 
преноси са колена на колено.” Љубодраг и 
Јованка Мијаиловић су одушевили публику 
својом енергијом и љубављу коју гаје према 
народној песми, стваралаштву и традицији 
што се више него очигледно види у њиховим 
наступима.  

Дугогодишњи пријатељи, Културно умет-
ничко друштво „Уна”, Нови Град, Република 
Српска су као и много пута до сада, обога-
тили програм Етнофестивала у Храстни-
ку. Извели су „Игре са Грмеча” и ”Игре из 
Горње Пчиње”, а као што обично на њихо-
вим наступима бива, одлични певачи мушке 
и женске певачке групе КУД „Уна” отпевали 
су склоп песама из Републике Српске. 

Такође, дуги низ година постоји сарадња 
између СКД „Сава” Храстник и Фолклорне 
групе „Свобода” Трбовље. Чланови играју 
игре из скоро свих словеначких регија, а 
овај пут одиграли су сплет „Корошких ига-
ра”. Радост у дружењу и љубав према слове-
начком народном стваралаштву представили 
су и чланови Фолклорне групе „Јаворје из” 
Шмартног код Литије.  Песма и игра су пра-
тили човека кроз читав живот и све битније 
животне догађаје, а ФГ „Јаворје” одиграла је 
игру која је пратила крштење детета – „курји 
тајч” и игре са свадбе – ”лисичји реп и по-
уштер танц”. 

Млада нада у извођењу са клавирском хар-
моником, Антонио Јукич, одсвирао је сло-
веначку песму „На Смокушки планини” и 
„Мађарски чардаш”, а публику је посебно 
изненадио последњом нумером – „Ужичким 
колом”. Тони, како га пријатељи зову, сасвим 
је оправдао једно златно и два сребрна при-
знања са Међународног такмичења Авсеник.

Први пут у Храстнику гостовали су чла-
нови Међимурског фолклорног друштва 

Разиграно на 15. етнофестивалу у Храстнику

Етнофестивал 
Храстник 2018

Велико срце
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Љубљана са кореографијом међимурских 
игара под називом „Фашник”. „Фашник” 
значи карневал,  зато су у кореографију 
уврстили традиционалне међимурске маске 
„чапле”. Те су живописне, не стављају се на 
лице, већ се носе изнад главе. У игри „Фаш-
ник” обавезни су ликови Ромкиње са дете-
том и сватови који симболизују плодност и 
богатство вегетације. 

Културно уметничко друштво „Младост” из 
Леоберсдорфа, Аустрија, активно спроводи 
многе активности којима својим члановима 
и локалној заједници омогућава настављање 
српске традиције. Кроз фолклорне секције, 
певачке групе, креативне радионице и кроз 
организовање различитих догађаја пред-
стављају своју културу и обичаје.  У Храст-
нику су одиграли „Игре из околине Ниша”.

Пријатељи из Велења, Српско друштво „Др 
Младен Стојановић” улепшали су „Играма 
из Левача”. Левач је део централне Шума-
дије, за који се сматра да је један од најлеп-
ших предела Србије због извора и река, раз-
ноликости лековитог биља и животињског 
света. Кроз дугу историју тог природно 
богатог подручја појављују се и развијају 
бројне песме и игре, које су пријатељи из 
Велења представили на 15. етнофестивалу. 

Након културно уметничког програма, сви 
учесници Етнофестивала и чланови Српског 
културног друштва „Сава” Храстник, били 
су позвани на вечеру и дружење уз живу му-
зику у Спортској дворани Храстник.

15. етнофестивал у Храстнику подржали 
су Општина Храстник, Јавни фонд Репу-
блике Словеније за културне делатности, 
Министарство спољних послова Републике 
Србије – Управа за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону и многи други спонзори 
и донатори.

Поред Културно уметничког друштва „Раш-
ка” из збратимљене општине стигла је и де-
легација из Општине Рашка, као и музичка 
рок група Р.У.Л.Ј.А.  Музичка група наступа-
ла је у петак, пре Етнофестивала у Омладин-
ском центру Храстник и након фестивала, у 
недељу, са Рударском годбом Храстник на 
концерту у Спортској дворани. 

СКД „Сава” Храстник, са председником 
Цвијетином Нешковићем на челу и почас-
ним чланом Славицом Трипуновић, преу-
зели су на себе велику одговорност, а и за-
довољство. КУД „Рашка” организовали су 
излет на оближње базене у Римске Топлице 
и Љубљану, учешће на Етнофестивалу и 
дружење након фестивала. У недељу,  чла-
нови СКД „Сава” и КУД „Рашка” дружили 
су се на пикнику у засавским горама, као и 
имали кратак семинар. У оквиру семинара, 
ветерани СКД „Сава” Храстник научили 
су или покушали да науче неколико корака 
од кола игара из околине Рашке, као што су 
„ђурђевка” и „ситно коло”. 

У оквиру Етнофестивала СКД „Сава“ Храст-
ник омогућило је КУД „Рашка“, КУД „Уна“ 
и МФД Љубљана посету Стекларни Храст-
ник. Посета је бил  усуботу 30. јуна а било је 
око сто посетилаца.

Све време вишедневног програма, члано-
ви и сви који подржавају Српско културно 
друштво „Сава” Храстник били су ује-
дињени у жељи да се гости код њих осећају 
пријатно, као и у међусобном разумевању и 
подршци. У ишчекивању 16. етнофестивала 
наредне године, цитат Растка Немањића са 
Голије, из околине Рашке: „Немојмо, о чеда 
и браћо, никада да поштујемо оно што шко-
ди, а да обилазимо оно што нас спашава.”

Текст: Тамара Јовичић
Фото: Борис Врабец

КУД „Рашка” Рашка

СКД „Сава” Храстник

У посети Стекларни Храстник
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У Словенији обиљежен Дан др-
жавности Србије
Српски народ и грађани Србије обиљежа-
вају свој највећи национални и историјски 
празник, Дан државности Србије. Прослава 
означава сусрет слободе и демократије. То 
се обиљежава 15. фебруара на Сретење, када 
је 1804. почео први српски устанак, а 1835. 
Србија је добила први устав.

Српско културно друштво „Петар Кочић“ из 
Крања већ десети пут обиљежава овај вели-
ки празник Србије, матице свих Срба. Ма-
нифестације се усклађује међу друштвима 
и представљају централну манифестацију, 
пошто је то у Словенији једина манифеста-
ција, а у њеном извођењу учествује скоро 
већина удружења, где књижевници, глум-
ци, музичари и други учествују у програму. 
Културни програм осмислиле су секције и 
вођство друштва. Свечаност је почела ин-
тонирањем химне „Боже правде“, бесједник 
на свечаности био је  генерал Милан Аксен-
тијевић. У свом излагању бесједник се освр-
нуо на прилике у Европи и Балкану пре 214 
година. У то вријеме је Србија била држава 
која је имала своје савезнике и представља-
ла фактор стратегије и рушења османлијског 
царства с циљем коначног ослобађања од 
Турака. Кроз своју историју Срби су били 
народ који је тежио за својом слободом и 
државом. У балканским ратовима борио се 
херојски и победнички, а 1. свјетски рат је 
смишљен да би се српски народ и држава 
збрисали с простора, који је освајачима био 

препрека на освајачким путевима. То се на-
стављало и у 2. свјетском рату, па и барбар-
ско бомбардовање Србије и окружења где 
Срби живе и 1999. године догодило се духом 
мржње и атаковања на Србе и Србију у по-
следња два вијека, где је непријатељ исти а и 
његови колаборационисти. Ако посматрамо 
данашње прилике Србија под благословом 
истих непријатеља доживљава цијепање, 
уцјене и притиске на свом путу у Европску 
унију. Много је важно да смо се освијестили 
као нација, а да и ми у расијању  разумије-
мо прилике, правилно тумачимо историју и 

Активности 
СКД „Петар Кочић” Крањ

догађаје па и будуће циљеве и препреке. Ту 
морамо да подржимо нашу Матицу Србију 
у даљним напорима и осмишљавању наци-
оналних интереса и пута. Бесједник генерал 
Аксентијевић је похвалио што ово друштво 
у сарадњи са бројним друштвима и поједин-
цима посвећује пажњу догађајима и лично-
стима из историје српског народа. 

Свечаност је одржана 17. фебруара 2018. у 
просторима друштва уз присуство око 60 
чланова друштва и гостију. Извођачи кул-
турног програма, пјесници, глумци, музича-
ри, вокалне групе извели су богат програм у 
част Матице Србије и великог празника, као 
и историјских порука. У културном програ-
му пјесници Крстан Јаковљевић, Радослав 
Милановић, Маринко Јагодић Маки, Мајо 
Крговић и Раде Илић читали су своју ро-
дољубиву поезију, Душан Јовановић је реци-
товао родољубиву поезију познатих српских 
пјесника, а гуслар Пајо Вученовић отпјевао 
је пјесме уз пратњу чланова СКД „Петар 
Кочић”. За учеснике у програму, госте из  
десетак српских друштава организован је и 
пријем и угошћавање од стране домаћина.

Један народ, прослава у двије др-
жаве
Прослављен дан Републике Српске
Република Српска обиљежила 9. јануар  Дан 
Републике Српске
Сви знамо да је Србија Матица свих Срба, 
да бројни Срби у сусједним земљама вије-
ковима живе на тим просторима и имају 
своју  историју, а кроз вијековну борбу и по-

Литерарно вече

Гуслар Пајо Вученовић
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стојање стекли су и своју државност. Кроз 
историјске процесе (ратове) српски народ је 
био мета духа политике великих сила, које 
су започеле оба свјетска рата и изабрали Ср-
бију и земље где су Срби вјековима живјели 
за нападе, агресију за његово истребљење. 
У томе су у оба свјетска рата били  доста 
успјешни, чак оставили су трагове геноци-
да над Србима у Србији, БиХ и Хрватској. 
Чин тога духа одразио се и без свјетског 
рата рушењем СФРЈ, а усмјерено  уништење 
српског народа на вјечитим просторима. 
Тако је дошло у БиХ до грађанског рата већ  
1992. године где се покушало српски народ 
ставити на маргину и утопити у унитарној 
држави. Знамо да је одговор дала Скупшти-
на српског народа која је 9.1.1992. године 
прогласила Републику Српску, а завршетак 
грађанског рата и Дејтонски мировни спо-
разум је дефинисао БиХ као државу коју 
чине Република Српска и Федерација БиХ.

И ове године Република Српска је просла-
вила свој 26. рођендан у свим општинама и 
градовима, а централна прослава је била 9. 
јануара у Бањој Луци. На позив предсједни-
ка Републике Српске Милорада Додика при-
сустовале су бројне делегације из Србије и 
свијета, а делегацију ССДС предводио је мр 
Драго Војводић. Тога дана на Тргу Крајина у 
Бања луци изведена је парада, коју је извело 
око 1.800 учесника из цијеле РС, а били су 
присутни припадници полиције, радници, 
синдикати, студенти, и бројне институције 
и удружења.  На манифестацији се окупило 
око 20 хиљада грађана да увеличају просла-
ву, која се завршила пјесмом „Пукни зоро“, 
коју су пјевали сви присутни уз хиљаде за-
става Републике Српске.

На пријему код предсједника Републике Ми-
лорада Додика и предсједника владе Жељке 
Цвијановић, који је био у палати Владе РС. 
Свечана академија „Завјет слободи“ уз при-
суство око 3.000 званица одржана је у двора-
ни Борик. Након интонирања химни „Моја 
република“ и „Боже правде“, предсједник 
РС Милорад Додик је у уводу напоменуо 
да је Република Српска настала из потребе 
српског народа и одлуком да ћемо живје-
ти слободно као људи. Присутни су били и 

највиши представници Србије и патријарх 
Иринеј, а бесједник је био познати српски 
глумац и умјетник Лазар  Ристовски из Ср-
бије. У својој бесједи је напоменуо да падају 
маске и истина намере духа против српског 
народа у прошлости учвршћује свијест и 
одлуку да се бори и издржи.

Оцјена је да је овогодишња прослава била 
посебно величанствена и свечана уз подрш-
ку свих грађана Републике Српске. Пошто 
су у прошлој и почетку ове године били 
притисци за слабљење Републике Српске 
веома интензивни, одговор институција и 
народа је био јачи где се изразила одлука по 
одбрани Републике Српске и ту се показало 
потпуно јединство грађана, институција и 
политичких партија.

Фолклораши СКД „Петар Кочић” 
на Златибору
У СКД „ПетарКочић” Крањ већ десет годи-
на његујемо традиционалну српску култу-
ру, игре и пјесме. Поред драмске и секције 
српских књижевника дјелује и фолклорна 
група ветерана, као и мушка пјевачка група. 
У свом репертоару имамо игре из Србије и  
Републике Српске. Ветерани су по природи 
и искуству више опуштени и по правилу ре-
вијални, без такмичарских наступа. Тако се 
ту развија дружење, пријатељство и брига 

да се очува наша традиционална култура и 
обичаји. Жеља је била негдје и отпутовати 
и представити, а посебно тамо гдје се може 
видјети и доживјети и нешто више од игре и 
пјесме. Ако се тражи чиста вода, треба ићи 
на извор и зато је Златибор изабран за на-
ступ на 7. међународном фестивалу ветера-
на фолклора, као чист извор српских игара и 
пјесама, а и дружења. Умјетнички вођа гру-
пе Снежана Максимовић, као добар позна-
валац тога фестивала, предложила је одлазак 
и припремила групу за наступ. Пут је почео 
30. Новембра, а повратак 3. децембра 2017. 
Путовање је било занимљиво, а друштво на 
аутобусу, као и дружење на Златибору пра-
вили су фолклораши из СКД „Сава“ Храст-
ник.

„Златиборе шири своје гране”, „1000 на 
1000”Сви кажу замислите 1000 фолклораша 
и још толико публике. На сваком кораку ис-
крено гостопримство. Култури и обичајима 
се посвећује велика пажња па се на сваком 
кораку израђују и продају сувенири, ту се за-
иста може доживјети она разиграна и весела 
Србија. Цијели Златибор и Чајетина су један 
велики фестивал и сви живе у духу тога фе-
стивала, обичаја и културе српскога наро-
да. Поред познанства с домаћинима било 
је дружење и познанство с фолклорашима 
из многих крајева и градова Србије, као и 
дијаспоре. Наша фолклорна група била је 
путовањем и дружењем толико очарана и 
када је дошло вријеме наступа заборави-
ли су на трему, а српским играма из Беле 
Крајине очарали су публику која је  устала 
на ноге.

Поред умјетничког вође Снежане, хармони-
каша Марка Чушина, предсједника друштва 
Миле Гашића, Мајо Крговић водио је днев-
ник о свим догађањима у поетском стилу и 
тако су настале лијепе руковети стихова, а 
јунаци су сви учесници путовања, фолкло-
раши и пратиоци из нашега друштва.

Текст: Крстан Шућур
Фото: Душан Јовановић и фото архив 

друштва

СКД „Петар Кочић” на Златибору

СКД „Петар Кочић”
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Изложба „Змијањски вез”
У четвртак, 7. јуна 2018. у просторијама 
друштва отворена је изложба „Змијањски 
вез”, гдје су изложени експонати овог инте-
ресантног веза. Змијањски вез је специфи-
чан техника коју практикују жене Змијања 
у Републици Српској. Од средине 19. вије-
ка до данас задржао је своју орнаменталну 
форму, специфичне је израде, тамнопла-
ве боје и у његовој изради увијек се кори-
сте одређене технике. Овај вез представља 
специфичну технику коју су практиковале 
жене на Змијању, висоравни поред Бање 
Луке, а користи се за украшавање женске 
одјеће и домаћинства, укључујући вјенчани-
це, мараме, хаљине и постељину. Змијањски 
вез увршћен је на репрезентативну УНЕС-
ЦО-ову листу нематеријалног културног 
насљеђа и тако је постао свјетско добро, 
јер садржи снажну симболику која се пре-
носи генерацијама, те промовише креатив-
ност, друштвену једнакост и разноликост. 
Ова изложба припремљена је у сарадњи са 
Српским друштвом „Др Младен Стојано-
вић” из Велења и Туристичком организа-
цијом града Бања Лука.

Свечана академија и Литерарно 
драмско вече
Други дан „Кочићевих дана”, у петак, 8. 
јуна, одржана је Свечана академија пово-
дом десетогодишњице друштва и Лите-
рарно вече. Након уводног поздрава Раде 

Кочићеви дани 2018
Српско културно друштво „Петар Кочић” из Крања и ове године припремило богат програм поводом „Кочићевих дана”

Гашић, водитеља програма и пјесме коју је 
одрецитовао Маринко Јагодић Маки, Крстан 
Шућур, предсједник СКД „Петар Кочић” го-
ворио је о оснивању друштва, његовом путу, 
као и о многим активностима везаним за рад 
друштва, а то су литерарна, драмска и фолк-
лорна дјелатност. у програму Литерарне 
вечери учествовали су Остоја Шобот, Мајо 
Крговић, Крстан Јаковљевић, Маринко Јаго-
дић Маки и Душан Јовановић, као и мушка 
пјевачка група СКД „Петар Кочић”. Пјес-
ници су рецитовали своје пјесме, пјевачка 

група отпјевала сплет изворних пјесама а 
Душан Јовановић наступио са „Калчиним 
причама”.

Била је ово прилика да се оснивачима 
друштва и досадашњим предсједницима 
уруче признања за велики допринос у осни-
вању, дјеловању и афирмацији СКД „Петар 
Кочић”. Признања је уручио Рајко Ђукано-
вић, потпредсједник друштва а добитни-
ци признања су оснивачи Неђељко Марић, 
Остоја Шобот, Љубомир Андрић, Величко 
Кљајевић, Крстан Шућур, оснивач и са-

Змијањски вез
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дашњи предсједник, Мирослав Милојчић и 
Миле Гашић, бивши предсједници.

Захвалнице за изузетан допринос у раду, раз-
воју и афирмацији СКД „Петар Кочић” доби-
ли су: Дрена Шобот, за успјешан рад у фолк-
лорној секцији и Гојко Ковачевић, за успјешан 
рад у спортској секцији. Међу добитницима 
захвалница су и вањски сарадници: Звоне 
Гантар, Игор Велов, Маринко Јагодић Маки, 
Душан Јовановић, Смиљана Кондић, Марија 
Лазовић, Мирко Шокчевић, Љубиша Гојко-
вић, Зоран Зец, Вељко Татић, Савез култур-
них друштава Крањ (ЗКДК), ЈСКД – испоста-
ва Крањ и Градска општина Крањ.

Овој свечаности присуствовала је и Ивана 
Јакшић Матовић, први секретар и конзул 
у Амбасади Републике Србије у Љубљани, 

која се топлим и срдачним ријечима обра-
тила присутнима, честитајући друштву на 
његовом јубилеју, као и добитницима при-
знања и захвалница.

Концерт народних игара и пјесама
Трећи дан „Кочићевих дана”, у суботу, 9. 
јуна, био је намијењен наступу фолклорних 
и пјевачких група. Концерт је одржан у Кул-
турном дому Стражишче, а програм је након 
уводног поздравног говора Снежане Макси-
мовић, водитеља програма, почео пјесмом 
„Београдски мали пијац”. Ветеранска група 
СКПД „Свети Сава“ Крањ одиграла је игре 
из Владичиног Хана, да би потом народни 
гуслар Јанко Гребовић из Удружења гуслара 
Словеније отпјевао пјесму „Стари Вујадин”. 
СКД „Ново место”, ветеранска група, пред-
ставило се играма и пјесмама са Озрена. 

Чланови Удружења гуслара Словеније Зоран 
Миловић, Јанко Гребовић и Милија Медоје-

вић отпјевали су народну гусларску пјесму, 
а мушка пјевачка група СКД „Петар Кочић” 
пјесме „Сиви соко раширио крила” и „Гр-
меч горо”. Фолклорна група ветерана СКД 
„Петар Кочић” приказала је игре и пјесме из 
Беле Крајине.

На крају програма Крстан Шућур, предсјед-
ник СКД „Петар Кочић” уручио је представ-
ницима друштава захвалнице за учешће у 
програму, а дружење је настављено уз музи-
ку и добро расположење.

Спортске активности и пикник
У недјељу, 9. јуна, у Стружеву, одржане су 
спортске активности и пикник. Тиме су зав-
ршени овогодишњи „Кочићеви дани” које 
су финансијски подржали Јавни фонд Репу-
блике Словеније за културне дјелатности и 
Градска општина Крањ.

Текст и фото: Душан Јовановић

Добитници признања и захвалница

Јанко Гребовић, Милија Медојевић и 
Зоран Миловић

СКД „Петар Кочић” Крањ игре из Беле Крајине
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Чланови литерарно-драмске секције СКД 
„Петар Кочићˮ одазвали су се позиву Основ-
не школе „Србијаˮ из Црквине код Шамца 
да учествују у програму поводом Дана шко-
ле. Било је то још једно признање за рад ове 
секције, као и за пројекат „Караван књижев-
ности и драмске дјелатностиˮ преко којег 
чланови ове секције приказују дио своје 
дјелатности по Словенији, Србији и Репу-
блици Српској. На пут у Црквину код Шам-
ца кренули су Крстан Шућур, предсједник 
друштва, Остоја Шобот, Маринко Јагодић 
Маки и Душан Јовановић, чланови литерар-
но-драмске секције. Иначе, позив за учешће 
у име Основне школе „Србијаˮ и КУД „По-
савинаˮ из Црквине упутила је Драгица Ма-
ринковић, предсједник друштва и наставник 
у основној школи.

Прослава је била 18. јуна 2018. у спортској 
дворани Основне школе „Србијаˮ. Основна 
школа „Србија“ изграђена је на мјесту ста-
ре школе која је уништена у поплавама маја 
2014, а донацијом Владе Републике Србије 
изграђена је нова школа. У публици су била 
и дјеца са Косова и Метохије која су борави-
ла у Републици Српској у оквиру пројекта 
„Спојимо дјецу Косова и Метохије и Репу-
блике Српскеˮ.

На почетку прво је наступио хор из Црк-
вине, а затим је Крстан Шућур представио 
СКД „Петар Кочићˮ и његово дјеловање, као 

Караван у Црквини
И ове године из СКД „Петар Кочићˮ Крањ кренуо „Караван књижевности и драмске дјелатностиˮ

и сам пројекат преко којег је омогућено ово 
гостовање. Душан Јовановић је из збирке 
„Миˮ прочитао неколико пјесама српских 
пјесника који живе и раде у Словенији, а 
затим представио нову збирку Маринка Ја-
годића Макија „Источни прозорˮ.

Маринко Јагодић Маки је прочитао неколи-
ко пјесама из своје нове збирке а затим је 
Остоја Шобот извео краћу верзију драме Пе-
тра Кочића „Јазавац пред судом“, а његов на-
ступ праћен је са великом пажњом и са оду-

шевљењем, а сви учесници из Крања били 
су награђени бурним и топлим аплаузом.
Емилија Столић, ученица ОШ „Србијаˮ и 
члан КУД „Посавинаˮ и један од побједника 
општинског такмичења у рецитовању по-
казала је свој таленат рецитујући неколико 
пјесама ,а маринко Јагодић Маки поклонио 
јој је своју најновију збирку.

Вероучитељ, ђакон у саборном храму „Све-
то апостола Петра и Павлаˮ у Добоју, велики 
борац, „сизифˮ, за српски језик и карикату-

Гости из Крања са домаћинима
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риста Бојан Јокановић приредио је изложбу 
радова под називом „Сизиф у борби за пра-
вописˮ гдје је изложено преко стотину кари-
катура. Изложба је интересантан начин како 
треба водити ту борбу, свакодневно и свуда.

Присутнима се обратио и Ђорђе Милиће-
вић, начелник општине Шамац, који је иста-
као да је ова школа симбол чврсте сарадње 
између Републике Српске и Србије, и која 
ће таква и остати. Рекао је и да су пријатељи 
са Косова и Метохије увијек добродошли, 
јер ће Косово увијек бити дио нас и у на-
шим срцима. 

Учесницима у програму и публици обратио 
се и предсједник Одбора за помоћ Србима 
са Косова и Метохије Милорад Арлов и ис-
такао да дјеца са Космета из мјеста Липљан 
већ четврту годину долазе у Шамац, те за-
хвалио свима који су омогућили да овај 
пројекат успије и додао: „Пројекат “Споји-
мо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске” ове године је у највећем капацитету, 

јер 900 дјеце борави у посјети Српској, тако 
да то пуно значи српском народу на Косову“.

Након обраћања Ђорђа Милићевића и Ми-
лорада Арлова, чланови КУД „Посавина“ из 
Цркине одиграли су „Мале влашке игре“.
Драгица Маринковић, предсједник КУД 
„Посавина” рекла је да је циљ био да се дје-
ци са Космета приближи традиција и култу-
ра ових простора, те да повежу Космет, Сло-
венију и Републику Српску, да би имали још 
бољу сарадњу.

Радмила Јовановић, наставница у ОШ „Кнез 
Лазар” из Липљана изјавила је да је први 
пут у Шамцу, да су дјеца задовољна, али да 
би вољела када би и они могли да узврате 
посјету Косову и додала: „Има дјеце која су 
окружена албанским кућама и ограничена 
су у кретању, те за њих ово представља из-
лазак из, такорећи, затвореног простора“.

Прије наступа у спортској дворани, односно 
након доласка у Шамац и Црквину, делега-

ција из Крања била је гост породице Марин-
ковић, гдје им је приређен ручак, а затим су 
посјетили просторе КУД „Посавина“ и упо-
знали се са њиховим радом и активностима.

По завршетку програма поводом Дана шко-
ле, приређена је богата закуска за госте и 
учеснике у програму, а делегација из Крања 
веома задовољна кренула према Крању.

Гостовање литерарно-драмске секције у 
Црквини омогућило је Министарство спољ-
них послова Републике Србије – Управа за 
сарадњу с дијаспором и Србима  урегиону 
која је суфинансијер пројекта „караван књи-
жевности и драмске дјелатностиˮ у оквиру 
којег ће бити још гостовања и наступа по 
Словенији и ван Словеније.

Текст и фото: Душан Јовановић

Основна школа Србија

Душан Јовановић
Остоја Шобот

Емилија Столић
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Промоција збирке пјесама „Источни про-
зор”, аутора Маринка Јагодића Макија, одр-
жана је 13. априла 2018. у Парохијском дому 
СПЦО Љубљана. На самом почетку при-
сутнима се обратио аутор Маринко Јагодић 
Маки и пожелио добродошлицу, захвалио 
се да су дошли у толиком броју а захвалио 
се и старешинству Српске православне црк-
вене општине Љубљана да му је омогућено 
да своју збирку промовише у овом простору. 
Захвалио се и Бранислави Сари Митровић и 
Марку Чушину који су приредбу „офарба-
ли” вокално-инструменталним бојама.

Модератор промоције био је Душан Јовано-
вић који је у свом обраћању публици нагла-
сио да је ово прилика да сви заједно промо-
вишемо нову збирку пјесама која у самом 
свом називу носи велики симбол „Источни 
прозор”. О самој збирци говорио је касније, 
прво је најавио Браниславу Сару Митровић, 
која је уз музичку пратњу Марка Чушина на 
хармоници, отпјевала пјесму „Маријо слав-
на”, а навео је неколико битних података о 
извођачима ове пјесме.

Након тога Душан Јовановић је, у наставку 
програма, истакао: „Маринко Јагодић Маки 
има до сада објављених седам књига. У 
вријеме када смо се упознали доносио је по-
неку пјесму на увид, помало стидљиво, јер, 
како ми се чини, лакше му је било написати 
пјесму, него некоме показати, можда из раз-
лога што још није имао објављених пјесама. 
Код књижевности многим књижевницима 
стајале су на путу препреке у настојању да 
објаве своје пјесме, тако је било и код Ма-
кија. Тешко је било наћи издавача а још теже 
финансије, а у свему томе било је и много 
неразумијевања за писану ријеч. На срећу, 
Маки је успио премостити те препреке и ево 
дошао је до седме своје књиге, а вјерујемо да 
ће бити и осма, девета… Својим писањем, не 
само пјесама и прича у Новинама српским 
„Мостови”, него и објављивањем чланака о 
српском језику и књижевности, Маки је дао 
велики допринос културном стваралаштву 
и очувању националног идентитета Срба у 
Словенији. Наравно, његов допринос није 
само у томе што је писао за „Мостове”, него 
и у његовом учествовању и наступима на 
књижевним сусретима по друштвима, го-
стовању и наступу у Републици Српској, као 
и у Србији, односно Каћу код Новог Сада. 
У Макијевом писању присутна је разно-
ликост, како у поезији, тако и у прози. Ње-
гова два романа, „Прича железног точка” 
и „Пољубац неба”, разликују се по својој 
тематици, „Прича железног точка” је више 
аутобиографско-документарни роман, док је 
„Пољубац неба“ проткан сасвим другом те-

Источни прозор
Маринко Јагодић Маки објавио још једну збирку поезије под називом „Источни прозор”

матиком у којој главну ријеч води „љубав”, 
она људска љубав која је потребна свакоме 
од нас. Његове пјесничке збирке су испре-
плетане како тематиком, тако и начином 
изражавања, мада је у скоро свим присутан 
Макијев начин писања, њему својствен, без 
копирања, он тежи једноставности и његов 
језик писања је разумљив сваком читаоцу, 
без обзира на то о чему поједина пјесма го-
вори. Поред тога што је своје пјесме објавио 
у самосталним збиркама, Макијеве пјесме 
нашле су свој простор у двадесетак зајед-
ничких збирки, а постоје двије врсте таквих 
збирака, једне су које издају друштва и ту се 
не можемо играти колико хоћемо, него оно-
лико колико има средстава, а друге су збир-
ке које изађу објавом конкурса, гдје постоји 
селекција. Маки има десетак таквих књига 
– углавном гдје год је слао радове, били су 
изабрани. Договорили смо се да литерарни 
дио подијелимо у два дијела. У првом ће 
Маки представити своје досадашње дјело 
(пошто вјероватно има оних који се нису 
сусретали са његовим ранијим издањима и 
ово је прилика да се упознају, а за оне који 
већ знају, да се подсјете. У другом  дијелу ће 
бити реч о новој књизи”. 

Маринко Јагодић Маки прочитао је по једну 
пјесму из сваке своје досадашње збирке а 
споменуо је и своја два романа.

У свом другом наступу Бранислав Сара Ми-
тровић, уз пратњу Марка Чушина, отпјевала 
је пјесму „Црвен цвете”. 

Треба напоменути да је збирку пјесама 
„Источни прозор” аутор финансирао у пот-
пуности властитим средствима, а сви који су 
жељели да купе ову збирку, за себе или своје 
пријатеље, могли су је купити по симболич-
ној цијени, као и остале књиге. Куповином 
књиге помаже се не само аутору, него се даје 
подршка култури Срба у Словенији, а уједно 
се учи нашу омладина језику и писму народа 
коме припадају.

Када узмемо књигу у руке прво нам падне 
у очи њен облик и њен изглед, многима је 
то веома важно, јер их онда лакше приву-
че и унутрашњост књиге. Слику која је на 
корицама урадио је Душан Кондић, сликар 
из Новог Сада и која се уклапа како у назив 
збирке тако и у њен садржај. У тематику 
збирке уклапају се и цитати познатих Срба 
који су представљени на првим страницама 
књиге.

Треба напоменути да је за писање духовне 
и родољубиве поезије потребно познавање 
религије којој писац припада, духовности 
свога народа о коме пише, као и историјских 
догађаја, барем оних најважнијих. Маки је 

Маринко Јагодић Маки и Душан Јовановић
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већ кроз своје раније збирке показао да до-
бро овлада подручја која су наведена и то је 
једним дијелом проузроковало да су ство-
рене пјесме које одишу и духовношћу и ро-
дољубљем и то на начин како то пјесник сам 
доживљава али и на начин да и они који чи-
тају доживе све то можда још убједљивије, а 
то се постиже честим читањем ако не свих, 
онда барем појединих стихова.

Честа тема у Макијевим пјесмама, и не само 
његовим, него скоро код свих који пишу 
изван свог мјеста рођења, је завичај. Тако је 
и код Макија, завичај је нешто неодвојиво од 
њега, па то важи и за све нас, било гдје да 
нам је завичај и без обзира колико дуго не 
живимо у свом завичају. А све је то плетено 
једном нити коју је тешко објаснити једном 
странцу а још теже како се та нит протеже 
кроз духовност, историју, завичај, данашње 
вријеме, како та нит постаје и неодвоји-
ви дио нас самих, како нас вуче ка новим 
сазнањима и спознајама.

У рецензији Михајло Орловић између оста-
лога каже: „Јагодићев рукопис не почива 
само на контурама свакодневног доживљаја 
и биљежења фрагмената, већ и на визуелним 
опсервацијама аутора. Иновације на плану 
форме уочавају се у овој збирци на нивоу 
стиха, посебно његове визуелне представе, 
као и у организацији исказа, неизмјеничног 
приближавања и удаљавања од стандардне 
реченичке конструкције. Садржај и форма 
се не искључују, већ упућују једно на друго. 
Они се једно у друго преливају као што се 
тијело прелива у душу, а простор у вријеме.”

Своје виђење написао је за збирку и др Васо 
Предојевић, који је такође био на промо-
цији и који се обратио присутнима а из ње-
гове рецензије издвајамо: „Аутор снажно и 
надахнуто, већ на почетку збирке „Источ-
ни прозор”, пјесмама „Хришћанска реч” 

,“Отаџбини”, „Бели анђео”, као и у пјесма-
ма о српским светитељима, дубоко заора-
ва бразду родољубља, домољубља и хри-
стољубља, да би нас читаоце и поштоваоце 
његове поезије на крају збирке подсјетио на 
„Мирис бразде”, односно своје пјесничко 
надахнуће из тако именоване збирке пјеса-
ма. Свакако то значи, да пред собом имамо 
збирку пјесама већ формираног аутора, већ 
освједоченог поете!”

Присутнима су се обратили и честитали ау-
тору на новој збирци Крстан Шућур, пред-
сједник СКД „Петар Кочић” Крањ, Остоја 
Шобот, члан истог друштва, као и Радослав 
Милановић из КПСХД „Вук Караџић“ Ра-
довљица.

Маринко Јагодић Маки прочитао је шест 
пјесама из збирке „Источни прозор“, и тако 
упознао публику са дијелом пјесама који се 

налазе у збирци. На крају програма Сара и 
Марко су извели пјесму „Жубор вода жубо-
рила”, а послије тога слиједила је Макијева 
завршна пјесма „Остатак од погаче”.

Публика је била веома задовољна, како 
представљањем збирке и пјесама које је ау-
тор прочитао, тако и изванредним наступом 
Браниславе Саре Митровић, која је својим 
гласом и интерпретацијом одушевила при-
сутне, а у многоме јој је помогао и Марко 
Чушин својим веома квалитетним и лијепим 
свирањем на хармоници

Дружење је настављено уз „чашицу разго-
вора”.

Душан Јовановић

Марко Чушин, Сара Митровић, Маринко Јагодић Маки и Душан Јовановић

Љубитељи књижевности на промоцији
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Био сам у трећем разреду основне шко-
ле када је, 9. октобра 1934, у разред ушла, 
каснећи први пут, учитељица и рекла гла-
сом који се не заборавља: „Децо, убијен је 
наш краљ Александар...” Данас се слично 
осећам: као да је неко јако близак, важан и 
велик – умро. Јавља ми се из Париза прија-
тељица, Јеврејка рођена у Канади, али од ро-
дитеља Југословена: „Верујте, осећам се као 
сироче. Умрла је Југославија, остаје огромна 
празнина и осећај апсурда.”

Сизифова судбина
Најтеже је онима који су се за Југославију 
жртвовали, себе у њу уграђивали, с њом се 
изједначавали. Мучнина је, природно, нај-
жешћа у оном народу који је пристао да зане-
мари свој интерес у југословенској заједни-
ци и да се стопи с њом. Он је, парадоксално, 
многима сада крив јер је био „жертва бла-
городног чувства”. Тековине његове двове-
ковне борбе за ослобођење, не само своје, и 
за уједињење – сада су поништене. Србима 
као да је предодређена Сизифова судбина. 
Све, дакле, изнова, „опет Јово наново”, без 
права на починак, без могућности предаха! 
Судбина нам не да да одахнемо; зов на од-
брану достојанства и слободе, на подвиг за 
ново јединство, сад српско, одвећ је гласан 
и неумољив да бисмо смели не одазвати се.

Пораз сна
Пала је једна велика замисао, поражен је 
један сан; као да је утопија, а није утопија: 
југословенско јединство било је импера-
тив историје. Они што су га поткопавали и 
порушили, а то нису Срби, немају слух за 
историју ни чуства за њену нужност. То су 
неки мали народи, мали јер мале душе, уско-
груди; ограничени јер саможиви; бедни јер 
без смисла за јединство. Није ту битан број! 
И Јевреји су, бројем, мали народ, али духом 
велики, јер дубоко укорењен у старозаветној 
повести и са осећањем јединства, без обзира 
где живи и колико је, немилосрдном судби-
ном, расут по свету.

Велики народ међу малима
Србима сад преостаје да испуне налог суд-
бине: да покажу да су велик народ међу 
малима, то јест да имају дара за јединство, 
слуха за историју, снаге за самоодржање, 
привржености за моралне вредности. Али 
српски народ је као плодна, а запуштена, у 
коров зарасла њива. Предстоји нам голем 
труд на његовој духовној, моралној и култур-
ној обнови. Премда је јака жеља да се врати-
мо изворима, да останемо верни корену, не 
би требало да су нам многи извори усахли 
и многи се корени сасушили. Над Србима 
је вршен, особито последњих деценија, ду-
ховни геноцид: памћење је избрисано, свест 

Драган Недељковић

Налог судбине
изопачена. То би нам морало бити увек на 
памети ако нам је до препорода стало. Били 
смо истеривани из сопствене цивилизације, 
а тиме и из европске, битно хришћанске. Ис-
тински препород је могућ једино ако васкрс-
немо историјско сећање и будемо кадри да 
ускладимо своју традицију са захтевима ове 
већ постмодерне епохе. То није лако. То је 
посебно тешко у народима православне ду-
ховне традиције, који нису случајно лутали 
у протеклом столећу и нашли се на беспућу, 
у провалији између једног јаловог традици-
онализма и, не плоднијег јер неукорењеног, 
модернитета. Крајње је време за чврсто уте-
мељену синтезу, у којој би два пола, тради-
ција и савременост, нашли заједнички језик 
и плодоносан склад.

Први предуслов за препород: 
биолошка обнова
Постоји још један, и то пресудан, предуслов 
за препород. Српском народу је неопходна, 
пре свега, елементарна, биолошка обнова. 
До ње може доћи ако се морал из темеља 
препороди и схватања о животу преобразе, 
ако се вратимо природи и њеним законима, 
у којима је и морална равнотежа, и духов-
но здравље. Мора нам, најзад, бити јасно: 
народ у коме породица има у просеку једва 
једно дете, а то значи ни пола сина на брачни 
пар, нема права да с ведрином мисли на бу-
дућност. Он може о будућности само јалово 
маштати. Он будућности – нема. На то нас 
увелико опомиње савремена стварност. У 
породицама сведеним на једно дете тешко је 
рећи ко је изопаченији: да ли родитељи, који 
живе за то једно дете, у вечитом страху за 
њ, или само дете које, и кад одрасте, остаје 
вечито дете, без снаге за самосталан живот? 
Пред нама су нараштаји углавном добре 
деце, наше деце, из честитих породица, из 
угледних кућа, како се то каже, али навикли 
на лагодан живот, не ретко на по два лето-
вања и по два зимовања, о којима не могу ни 
да маштају, рецимо, француски средњошкол-
ци и студенти. И не само француски! Немач-
кој или америчкој младежи не пада на памет 
да се толико разбацује и толико дотерује, 
да без обзира на тешку кризу угађа својим 
прохтевима, да скупо и на рачун родитеља 
живи. У тужном и поразном складу с тим 
стилом живота, у коме је осећање дужности 
утолико слабије уколико је склоност ка ужи-
вању јача, јесте и непоштовање радног дана: 
знатан део наше златне, не само београдске, 
младежи ноћу се проводи, а дању спава, од-
марајући се од провода. Шала да многи наши 
добро неговани младићи устају у сате кад је 
већ била окончана Косовска битка – одвећ 
је истинита да би била хуморна. Такво по-
нашање, ма колико безазлено и углађено, у 

суштини је антицивилизацијско. На Западу, 
који је управо тој златној младежи умного-
ме узор, постојао је и постоји обичај, непи-
сани закон, још из доба феудализма, који је 
прихватила и буржоазија у капиталистичкој 
и модерној ери, да се ноћне забаве и балови 
не приређују у радне дане, па ни недељом: 
јер непристојно и неморално би било да се 
у понедељак, у зору, на улицама сретају рад-
ници, који на посао журе, и господа која се 
са забаве враћају.

До оваквих изопачења је дошло, поред оста-
лог, и зато што многе породице живе, раде, 
трсе се како би што више угодиле свом је-
динчету. Све би било друкчије у бројнијим 
породицама. Зато прва обнова, која нам је 
неопходна, као предуслов свих других об-
нова, јесте она биолошка, то јест повећање 
наталитета. На све начине треба подржава-
ти бројне породице. У Америци, као и у За-
падној Европи, веће изгледе на успех имају 
они политичари који имају децу. Сматра 
се, с разлогом, да су људи који имају децу 
одговорнији пред животом, више везани за 
будућност, боље разумеју нове тежње. Ако 
то и у нас не схвате сви – и појединци, и по-
родице, и држава,  и црква, и сви други ду-
ховни, друштвени и политички чиниоци – од 
обнове неће бити ништа, сем оно банално и 
бесћудно: „Тресла се гора – родио се миш!”

Вратити достојанство раду и 
стварању
Други основни услов, од кога зависи морал-
ни препород народа, јесте озбиљно схватање 
рада, то јест стваралаштва. „Тајна” успеха 
богатих народа – а они често живе у оскуд-
ној, чак природно сиромашној земљи – нала-
зи се у раду. Одавно је схваћено да је највеће 
богатство не у сировинама него у људима, 
у човеку васпитаном да ради и оспособље-
ном да ствара. Швајцарци озбиљно раде, 
Немци темељно раде, Јапанци много раде, 
у Јужној Кореји – како ми је рекао декан 
Филозофског факултета у Сеулу – „једва да 
има лењих људи”. У нас се ради мало и не-
довољно озбиљно; а то значи да једни раде 
превише, а већина – премало. Ако желимо 
у друштво напредних народа, требало би да 
друштвени морал заснујемо на раду и сва 
мерила на стварању. Буде ли опет Рад све-
тиња, многи пороци, који нас гуше и спута-
вају, биће сузбијени. Сузиће се простори за 
крађе, преваре, корупцију.

Солидарност – услов опстанка
Трећи императив, особито у овом драматич-
ном времену, пуном неизвесности, од којег 
зависи опстанак нашег народа, јесте солидар-
ност или слога упркос различитим грађан-
ским, политичким, верским, философским 
опредељењима. Где јединство влада – ту 
станује Бог −  од давнина је уписано у древ-
ној општини швајцарског града Базела. И ми 
имамо, не слабију, пословицу: Где је слога – 
ту је и Божји благослов. Ко то не разуме и не 
примењује не треба да се бави јавним посло-
вима. Солидарност је потребна у миру, да би 
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се мир очувао, и у рату – да би се победио 
хаос. Тријумфоваће, и у миру, онај ко буде 
сложнији, јединственији и мудрији. А у нас 
је превише рушилачких сила које поткопавају 
народну слогу и равнотежу Државе. Ко данас 
нарушава солидарност није далеко од издаје. 
(За време рата у Заливу, Француска је била 
само симболично ангажована. Од тог рата 
зацело није зависила њена судбина. Ипак, 
сви су били уједињени, опозиција је прогла-
сила политичко примирје и уздржавала се од 
оштријих критика Владе. Јер у рату није само 
Влада него нација, Држава! Док ово пишем, 
ослушкујем телевизију. Реч је о маршалу 
Петену. „И француски главни проблем јесте 
јединство. Петен је извршио злочин против 
јединства. Најтежи злочин!”)

У овако трагичном времену, кад је срушен 
цео један свет, кад је пропало историјско 
дело више поколења, немамо права, наро-
чито интелигенција и политички прваци 
немају права на песимизам и на разбијање 
јединства. Сем на градилачки песимизам, 

који обавезује, после најтеже критике, на 
најенергичнију акцију.

Једанаеста заповест
Овог часа опет ми се јавља из Париза прија-
тељица, Јеврејка: згранута је ставом неких 
Београђана према избеглицама и равнодуш-
ношћу извесних српских интелектуалаца 
према судбини Срба изван Србије. Она схва-
та да су понекад у питању и озбиљни, чести-
ти људи, али ...поглед им је замућен, једва 
допире до Дрине, а Шид и не назире. „Шта 
би било од нас Јевреја, кад нас не би занима-
ла судбина Јевреја на свакој тачки планете? 
Јевреји из Етиопије уопште не личе на нас, 
Европљане; Јевреји из Русије нису нам бли-
ски. Али: то су Јевреји, наши, и ми морамо 
бити солидарни са њима, не само на речима! 
Ви, Срби, сад морате бити јасни – и за себе 
саме, и за Европу, и за цео свет. Не смете 
препустити злехудој судбини Србе у Босни, 
оне у Хрватској, или Македонији. Ви себе 
браните бранећи те Србе, бранећи пре свега, 

човечност, људско достојанство. Ако хоћете 
да значите нешто пред самим собом и пред 
људским родом, ви се морате, сви као један, 
заложити за Србе ван Србије. Не оружјем: 
њима морају бити осигурана сва људска 
права, не апстрактна, него право на рад, 
на сигурност имовине, на равноправност 
у свему. Ако то буде вама јасно, и свету ће 
постати јасно.” Док ми она страсно говори, 
у мисли ми се уплиће оснивач древне демо-
кратије, Перикле: „Нема среће без слободе. 
Нема слободе без храбрости.” Размишљам о 
„једанаестој заповести” од које, кажу, зависи 
успешно примењивање претходних десет: 
„Боље је ујединити се против зла него за до-
бро.” Произишла је из искуства овог века, у 
коме су поражене утопије.
Јесен 1991

(Са допуштењем и благословом аутора 
преузето из књиге: Драган Недељковић 

„Дијаспора и отаџбина”, стр. 40-45, Бео-
град, 1994)

Савез српских друштава Словеније одржао 
је, 15. априла 2018. у Љубљани, своју 23. 
редовну годишњу скупштину. Скупштином 
је пресједавао Златомир Бодирожа, а члано-
ви радног предсједништва били су Јасмина 
Крапше и Бранко Бајић, чланови верифика-
ционе комисије Милена Богдановић и Ми-
лош Демоњић, оверивачи записника Крстан 
Шућур и Остоја Бубњевић, записничар Ду-
шан Јовановић. На скупштини је било при-
сутно 28 делегата из једанаест друштава која 
су чланови Савеза српских друштава Сло-
веније. Поред уобичајених тачака дневног 
реда на с

купштини су поднесни извјештаји и то: из-
вјештај о раду Извршног одбора којег је под-

Скупштина Савеза 
српских друштава Словеније

нио мр Драго Војводић, предсједник, затим 
извјештај Надзорног одбора који је умјесто 
одсутног Драгана Савића, предсједника, 
прочитао Душан Јовановић, који је поднио 
и извјештај о финансијском пословању, а 
извјештај о раду Суда части поднијела је Да-
нијела Пећанац, предсједница. Након подне-
шених извјештаја услиједила је дискусија у 
којој је учествовао већи дио делегата. 

На крају скупштине расправљало се и о 
плану рада за 2018. који је поднио мр Драго 
Војводић.

Текст и фото: Душан Јовановић

Радно предсједништво

Делегати на скупштини
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Dragi moj prijatelju, nisam zaboravila, a i oso-
ba sam koja nešto obeća to sigurno i ispuni. 
Prošlo je mnogo vremena od zadnjeg pisanja, 
ali i iščekivanje ima svoju draž i nekako te uvi-
jek, ako je pozitivno i prijatno, iznenadi. Ne da 
ti nisam htjela odmah odgovoriti na tvoje pi-
smo, čekala sam na trenutak, za kojeg kažu, da 
postoji kad osjetiš potrebu da uzmeš vrijeme za 
pisanje. Neću te zamarati, znam da nestrpljivo 
očekuješ da pročitaš šta se desilo i gdje se izgu-
bila tvoja ljubav, a moja Dunja...

Vjeruj mi, prijatelju, da se srodne duše sastanu 
i da se ne traže, da i kada se ne čuju isto misle i 
jednako osjećaju, kažu, to je telepatija. Zašto to 
ne bi bilo jednostavnije rečeno, pravo prijatelj-
stvo, prijateljstvo kojemu nije trebao telefon, 
pozivi su vibrirali negdje u zraku, nošeni vje-
trom direktno takim osobama u srce. 

Takav jedan poziv sam čula, osjetila i krenula u 
pravcu njegovog zvuka. Srele smo se negdje na 
putu, srdačan i iskren zagrljaj, osmijeh na nje-
nom licu, obožavala sam taj njen iskren smijeh, 
smijem se i ja, sjećanja naviru ko zna koliko 
godina unazad, pogledala me onim svojim pla-
vo-zelenim očima, nije trebala ništa reći, sjele 
smo na trotoar, isto kao nekada, prolaznici su 
gledali i ko zna šta su mislili;

„Nije važno šta svijet misli o tebi, važno je 
kako se ti odazoveš na to!!!ˮ

Sudbina je htjela da dobijemo posao u istoj fir-
mi, veselje je bilo neopisivo to jutro kada smo 
se vidjele na hodniku, te na žalost sad već bivše 
fabrike. Nije bilo važno što nismo radile zajed-
no, čekale smo jedna drugu na izlazu i prva sta-
nice je bila simpatični kafić i naravno kafa, ci-
gareta i sladoled: „Ja ću tri kepiceˮ. „Meni isto 
tri kepiceˮ. Smijeh: „Ej,zašto kažu kepice?ˮ Ni-
sam znala objasniti, ali ta riječ nam je bila sim-
patična, ko će znati, možda smo upravo zbog 
toga obe obožavale sladoled, ja ga još uvijek sa 
uživanjem pojedem. 

Rekla mi je da ona i nije imala priliku, kao di-
jete, da jede pravi sladoled: Šta je mislila sa tim 
„pravi sladoledˮ nisam je upitala. E, prijatelju 
moj, šteta što nisam pisala dnevnik, toliko lije-
pih doživljaja, trenutaka, evo sjetila sam se još 
jednog...

Vrijeme je bilo čudno, neka tišina u vazduhu, 
kao da se spremala oluja, ona ljetnja, sunce, 
kiša, kiša, sunce-pljusak, bože koliko vreme-
na nisam čula tu riječ, pljusak. Dunja i ja smo 
otišle u radničku menzu, nije bilo para za resto-
rane, već radnička menza. „’Ajde idemo nešto 
pojesti, ovdje kažu ima radnička menza, jeftino 
i dobroˮ, ona meni to ozbiljno, a ja sa smjehom: 
„Ma daj, kako može biti jeftino i dobro?ˮ „Ma 

Četvrto pismo prijatelju
„Uvijek će postojati olovka za pisanje budućnosti, ali nikada neće biti gumice za brisanje prošlosti!!!ˮ

daj, ma daj, nije važno, ti si lutkica iz grada 
koja bira šta će jesti, a ja seljanka, šta mi se da, 
ma j...ti, koliko sam pojela mlijeka, onog kise-
log domaćeg, možeš ga nožem rezati i kuruze, 
možda zbog toga imam čista crijevaˮ. Smijeh, 
kukuruzu sam nazvala piling za stomak, crije-
va. Nasmijane ulazimo u radničku menzu,više 
muškaraca, samci, nego žena, čitamo „Jota s 
klobasoˮ, jedan upitan pogled, a onda smijeh 
do suza, čujem neko reče Bosanke. Moja Dunja 
se okrene, eksplodira u momentu: „P.... ti mate-
rina, pa odakle si ti, naučio si tri njihove riječi 
pa misliš da si Slovenacˮ. Uhvatim je nježno za 
ruku i odvedem do pulta gdje naručimo jotu i 
podijelimo, prijateljski, meni kupus, njoj koba-
sica, posmatram je, kako kažu ispod oka,volim 
ja tu moju vulgarnu seljančicu, vulgarna jeste, 
ali pokvarena nije, oličenje čiste duše, velikog 
srca, iskrena i vredna povjerenja. 

Prvi put kad smo naručile jotu, bože moj ko zna 
šta smo očekivale, a ono kiseli kupus, pasulj, 
krompir te neka makarona i kobasica. Bilo je 
dobro, kad je bio kupus, a kad nam žena reče da 
je jota iz repe nije izostao komentar: „Pa jesmo 
svinje, počećemo rokčati, samo da ne ostanemo 
krmače!!!ˮ To su bila zlata vrijedna vremena, 
a i sve se desi s razlogom, i svaki početak ima 
svoj kraj, a svaki kraj znači novi početak.

Jednoga lijepoga dana, ko grom iz vedra neba, 
desila se ljubav i tako poče priča...

Upoznala je Dunja njega, zažarena lica, osmi-
jeh i pogled zaljubljene žene. Nije trebalo ništa 
da kaže, njen zasanjani pogled je rekao mnogo 
više od riječi: „Jagoda, ja sam najsrećnija žena 
na svijetu, danas ne mogu sa tobom, oprosti, 
upoznala sam njega, muškarca svoga života, 
to je najljepši muškarac, kojeg bi svaka žena 
poželjela u svojoj blizini, vidjećeš kad ga upo-
znaš, moraš ga upoznati, ma ne danas, sutra, su-
tra ćeš vidjeti, najljepše oči na svijetu, oči zbog 
kojih ti zastane dah, a u stomaku osjetiš čudnu 
toplinu!!!ˮ 

Ovdje, prijatelju, nastaje praznina ovdje bi na-
pisala nešto što bi tebi reklo sve, a ja volim da 
to upotrijebim: „Ponekad, nakon razgovora sa 
nekim ljudima, čovjek osjeti potrebu da prija-
teljski pomiluje kamen, osmjehne se drvetu i sa 
puno poštovanja skine kapu pred magarcem.ˮ

Dragi moj prijatelju, ne budi žalostan, toga dana 
nisi je izgubio ti, već i ja, a najbitnije izgubila 
se sama. To više nije bila, ljubav tvoga života, 
to više nije bila moja vulgarna seljančica, moja 
Dunja, postala je neko drugi, upoznala sam i 
najljepše oči, ali u tim očima nije bilo sjaja u 
tim očima nisam prepoznala i vidjela ljubav, 
nije je ni bilo. To nije bila nježna romantična 
priča, to je priča o ljubavi koja se rasplamti iz-

među dva bića koja se razlikuju kao dan i noć. 
Ona je u njemu vidjela anđela kojeg je poslao 
Bog da se dotakne njene duše, da joj uzme srce, 
blokira razum i zapečati njen tek započeti mla-
di život, a on je u njoj vidio neiskusnu, mladu, 
lijepu, simpatičnu Bosanku, ne ljubav, već ženu 
za tjelesno poželjenje. Od samog početka je 
imao brz i veliki uticaj na nju, od njihovog pr-
vog susreta, dugo prije nego što je između njih 
usplamtjela polna privlačnost, i nikad taj uticaj 
nije nestao, stalno ju je vuklo njemu, bila je nje-
gova od prvog dana i uvijek će biti...

Kroz prozor te naše male kancelarije pogledala 
sam u nebo, oblaci tamni sakrili su i tako neja-
ko, blago sunce, koje se svako toliko pokaže i 
najzad nestane. Spremala se kiša, ne, spremala 
se oluja, nešto teško mi je palo na dušu, ostajem 
bez vazduha, otvaram prozor i jak, silovit tresak 
groma me vrati u javu. 

Uvijek sam se bojala kad grmi, kao dijete sam 
stavljala jastuke na glavu, nisu pomagali, ali 
su ublažili jačinu groma, a oči sam stiskala 
tako jako da su me boljele, da ne vidim silo-
vitu svjetlost munje. I sad sam imala zatvore-
ne oči, kad sam ih otvorila ugledala sam moju 
Dunju. Društvo joj je pravio, moram priznati, 
atraktivan muškarac. Pružam mu ruku, gledam 
najljepše oči na svijetu, a on gleda nekud pre-
ko mene, kao da se boji da ga neko ne vidi i 
prepozna: „Me veseli, ZZˮ. Nježan, tako reći 
mlitav stisak ruke: Sjetih se da je neko nekad 
rekao da stisak ruke mnogo kaže o karakteru 
osobe koju upoznaješ. „Bježi od osobe koja ti 
mlitavo stisne ruku i ne gleda te u oči prilikom 
upoznavanja!ˮ 

Zašto se sjetih toga, osjetih neku hladnoću i 
opazila nisam da kiša pada, negdje iz daljine 
sam čula: „Jagoda moja, ideš sa nama, sprema 
se kišaˮ. Pomislih, ne kiša, već oluja. Nisam joj 
mogla ništa reći, ni snage nisam imala, bilo šta 
da joj kažem da li bi me čula, a ja bi da vrištim, 
da me čuju svi, svi bi me čuli, ona vjerovatno 
ne. Riječi ostaju neizrečene, tišina, mrtva tiši-
na pred oluju. Možda neki drugi put, mislila 
sam, kad prođe ovaj talas zaljubljenosti, da joj 
otvorim oči, da joj kažem da nije on čovjek nje-
nih snova, da li će biti kasno, vidi njega i ništa 
više...

„Lijepe stvari su svuda oko nas, ali većina ljudi 
ih nikad ne pronađe!ˮ

Dobrila Cvijanović
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Ugleda neki čovjek zmiju kako se uvija i mota, 
okružena vatrom i plamenom, pokušavajući da 
se nekako izvuče iz vrućeg okruženja i da se 
spasi. To joj nikako nije uspijevalo, pa čovjek 
odluči da joj nekako pomogne. Uzme jedan 
duži štap i ispruži ga preko one vatre. Zmija 
brzo iskoristi ponuđenu priliku te se uzvera uz 
štap, a onda uz ruku i zaustavi se čovjeku na 
ramenu. Kad je bila na sigurnom, reče čovjeku 
na uho: „Sada me vodi kući mom ocu, on je 
zmijski car, koji će te nagraditi što si me spasio. 
Nudiće ti svega i svašta ali ti nemoj uzeti ništa 
od toga već traži, da ti da nemušti jezik.”

Kada su stigli zmijin otac mu odmah ponudi 
nagradu kakvu želi i šta hoće. Čovjek odbije to 
sve i reče da bi želeo samo da mu da nemušti je-
zik. Poslije dugog pregovaranja ovaj prista, da 
mu da ali da o tome ne smije nikome govoriti, 
jer će u suprotnom umrijeti istog trenutka. 

Vrati se kući tvrdo odlučan da nikome ne go-
vori ništa. 

Nakon nekoliko dana opazi dvije ovce kako se 
neobično ponašaju te jedna od njih reče: „E da 
ovaj čovek zna na čemu leži ona šarena ovca 
otjerao bi je i na onome mjestu počeo da kopa. 
Obogatio bi se.” 

Začudi se čovjek ovakvom načinu razgovaranja 
i shvati, da je to onaj nemušti jezik, što mu ga 

Nemušti jezik
pokloni onaj zmijski car. Bio je sposoban, da 
razumije šta životinje razgovaraju. A sada, da 
bi se uvjerio u ono što su one dve razgovarale, 
uze kramp i lopatu, otjera onu šarenu ovcu što 
je bezbrižno ležala u hladu jedne kruške i poče 
da kopa. 

Poslije malo dužeg kopanja osjeti nešto tvrdo 
pod lopatom, a ubrzo zatim to iskopa i ugle-
da pred sobom ćup. A kad ga izvadi iz zemlje 
i otvori, shvati da je pun zlatnika. Sada je bio 
stvarno bogat. 

Sa iskopanim zlatnicima je svoje bogatstvo uči-
nio još većim, tako što je kupio još veće stado 
ovaca, čobane i pse čuvare. Uskoro je cijela 
planina bila prekrivena njegovim ovcama. Sa 
svih strana je teklo mlijeko, sir i ostale dobrote 
koje je vješto znao unovčiti. 

Jednog dana jašući sa ženom u planinu, da 
obiđe stado i čobane, začu kako konj kojeg je 
jahao, kaže kobili koja je nosila ženu: „Požuri 
malo, počela si zaostajati, moramo stići prije 
mraka.” Na to kobila veli: „Tebi je lako, ti no-
siš jedno a ja nosim troje. Nosim jedno u sebi i 
na sebi ženu, koja je u drugom stanju.” Ovom 
razgovoru, koji je razumio čovjek se nasmija, a 
žena ga upita, šta je smiješno i što se smije jer 
ona nije razumjela razgovor. 

Na početku je izbjegavao, da joj odgovori i da 

uopšte razgovaraju o tome. A žena videći da 
muž nešto krije bila je sve upornija. Nemajući 
kud, čovjek joj objasni, da joj ne smije reći jer 
ako joj kaže, umrijeće istog momenta. Naravno 
da mu žena nije vjerovala i misleći da je nešto 
drugo, stalno ga je zapitkivala i dosađivala. 

Već su bili bliže planini i stadu pa kada ih ugle-
daše, neki se obradovaše neki i ne, što je čovjek 
naravno sve razumio iz njihovog razgovora. 
Vuci su na primjer razgovarali sa psima čuvari-
ma tako što su im govorili: „Evo vam idu gazde 
po pečenicu, sutra imate slobodan dan, pustite 
nas da podavimo ovce pa će biti mesa i za vas 
i za nas. 

Napravimo i mi gozbu.” Mlađi psi i pristadoše i 
brzo bi se dogovorili, da nebi jednog starog psa. 
Ovaj je bio star i odan gospodaru. Imao je samo 
dva zuba u glavi pa kad je čuo šta su se ovi 
mlađi dogovaraju sa vucima reče: „Dok sam ja 
živ nećete se tome veseliti – klanja nema.” Ovi 
mlađi ustuknuše a i vuci više nisu nagovarali 
jer su ga poznavali iz prijašnjih obračuna. Bio 
je jak i veran svome gospodaru. 

Kada su poslije svega došli kući, pošto se više 
nije mogao oduprijeti ženinom navaljivanju, 
čovjek odluči da joj se ipak povjeri. Znajući šta 
ga čeka, naruči da mu naprave sanduk u koji on 
odmah leže. I ležeći onako u sanduku primjeti 
onoga starog psa koji je malo dalje od sanduka 
sjedio i plakao. Misleći da je gladan, čovjek 
reče ženi, da mu da malo hrane i vode. P

as hranu i vodu nije ni pogledao, već je i dal-
je plakao. U to naiđe pijetao i poče da kljuca 
po onom hljebu i da ga jede. Pas mu reče kako 
ga nije sramota, gospodar mu umire a on jede. 
Pijetao reče da on nije kriv što gazda ne zna i 
poče da objašnjava kako on to radi pa mu odgo-
vori: „Ja imam deset kokošiju pa kada naiđem 
na zrno, ja ih sve sazovem oko njega, a kada se 
skupe, ja zrno pojedem i one se ne ljute. Ako se 
koja malo i naljuti ja je kljucnem u glavu i ona 
se smiri i prođe je ljutnja.” 

Gleda to čovjek iz sanduka i sluša, pa se digne 
na noge dozivajući ženu, da joj kaže zašto se 
nasmijao. Kada se ona približi, on zgrabi jednu 
metlu i potjera je oko kuće. Poslije dva tri kru-
ga, ženi više nije padalo na pamet, da ga pita 
što se nasmijao. 

Poslije ovoga su svi zajedno nastavili da žive 
dugo i srećno. U Krajini i dan danas poslovica 
kaže, da je batina iz raja postala a žena i dan 
danas po koji put preskoči metlu.

 Anđa Radujko
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Матурска или матурантска?
Матура је завршни део основног или средњег образовања у школама, 
односно скуп испита или радова које ученици полажу и пишу. Тако 
да ће назив за такву врсту испита бити матурски испит, а ученик који 
полаже матуру назива се матурант.
Примери: Матуранти у јуну полажу матурске испите.
Након матурских испита, ученици више немају обавеза до полагања 
пријемних испита за факултете.
Када је реч о екскурзији на коју матуранти иду, онда се за 
њу каже матурска екскурзија. Мада је чест случај да се каже 
и матурантска екскурзија у појединим крајевима наше земље. 
Пример:
Матурска екскурзија у северној Италији планирана је за мај месец.

Са Ђорђом или са Ђорђем
Властита именица Ђорђе се кроз падеже мења на следећи начин:
номинатив: Ђорђе
генитив: Ђорђа
датив: Ђорђу
акузатив: Ђорђа
вокатив: Ђорђе
инструментал: Ђорђем
локатив: о Ђорђу
Тако да је одговор на Ваше питање: правилно је рећи Са Ђорђем у 
шетњи.

Малопре или мало пре
Код примера малопре и мало пре разлика је искључиво у контексту 
и начину употребе. Суштинских разлика у значењу нема, имају исто 
значење. Заједно ће се писати у следећим случајевима: Стигао сам 
кући малопре. Малопре сам разговарао са родитељима о летовању. 
Примери за одвојено писање би били следећи: Мало пре него што 
сам стигао, звонио је телефон. Мало пре одласка на посао сетио сам 
се да понесем кишобран.

Преподне или пре подне
Када мислимо на именицу која означава доба дана, увек ћемо написати 
заједно: Цело преподне је био у школи. Сваког преподнева шета 
Калемегданом. Недељно преподне. Када се мисли на одредбу за време, 
писаће се увек растављено, одвојено. Недељом пре подне шета 
Калемегданом. У 9 сати пре подне имам важан састанак.

Углавном или у главном
Када се мисли на прилог писаће се увек заједно. Пример би био 
следећи: Углавном викендом излазим са друштвом у град. Када се 
односи на придев, писаће се увек одвојено- У главном делу текста 
писац је написао шта мисли о савременој књижевности. Дакле, 
зависно од контекста писаће се или одвојено или заједно, с тим што 
у оба случаја ове речи имају потпуно другачије значење.

Цело време или све време?
Према Клајновом речнику језичких недоумица из 2001. године 
прихватљивије је рећи све време, док цело време је мање 
уобичајено. Према Матичином Правопису из 2010. године, све 
време је једини прихватљив облик, док се облик са придевом цео ни 
не спомиње. У Српском језичком приручнику из 2004. године од 
заменице сав средњи род ће гласити све, па ће тако правилно 
бити све време, све село, све троје... Облик сво, иако се среће у 
неким књижевним делима, не спада у стандардни језик.

Спасавање и спашавање
Правилна реч је спасавање од глагола спасавати, док за 
речи спашавање и спашавати нема потврда у речницима.

Језичке недоумице - XIII део
Пример: Ватрогасци су извршили акцију спасвање детета које је 
било заглављено у лифту када је избио пожар у згради.

Магационер или магацинер
Реч магационер се најчешће користи у свакодневној комуникацији, 
али је правилно рећи: магацинер или складиштар.
Пример: Магацинери слажу робу по магацинима.

Бонбона или бомбона
Правилно је рећи бомбона, а не бонбона.
Јуче сам купила пола киле бомбона.

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

Јер или је л’
Примери типа Јер имамо данас наставу? или Јер долазиш на 
време са посла? граматички су и правописно неприхватљиви 
зато што реч јер представља везник, а не упитну речцу. Правилни 
ће бити изрази са речцом је ли/је л’ који гласе Је ли имамо данас 
наставу? и Је л’ долазиш на време са посла?

Уствари или у ствари
Правилно је рећи у ствари, дакле одвојено, а не уствари.
У ствари, мислим да си ипак у праву.

Строжији или строжи
Примери Улазак незапосленима најстрожије забрањен и Она је 
стожија од моје маме су неправилни и нетачни.
Компарација придева строг гласи:
строг-строжи-најстрожи 
Правилни ће бити следећи примери:
Улазак незапосленима најстроже забрањен. 
Она је строжа од моје маме. 

Тесан/теснији или тесан/тешњи
Компаратив придева тесан, бесан, горак гласе:
тесан-тешњи-најтешњи 
бесан-бешњи-најбешњи 
горак-горчи-најгорчи 
Тако да случајеви бесан/беснији/најбеснији и тесан/теснији/
најтеснији и горак/горкији/најгоркији су правописни и граматички 
нетачни. 
Ова блуза ми је тешња од оне коју сам раније пробала.
Бешњи је него што сам мислила.
Ово је најгорчи укус који сам икада пробала.

Пишем са оловком или пишем оловком
Предлог с/са уз инструментал се користи када означава друштво.
Идем са пријатељима на море.
Била је са дечком у биоскопу.
Када се користи инструментала са значењем средства, никада 
се неће користити предлог с/са. 
Пишем оловком.
Сликам четкицом.
Идем аутобусом или бициклом на посао.
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МОЛИТВА

Твоје је срце велико као Сунце
а моје као зрно,
један део зрна,
један део дела...
Да ли га видиш у тами?

Господе, дај ми снаге
да нађем прави пут
у ове тамне дане.
Заузврат
Сину Твоме лакшаћу муке:
брисати зној са чела,
љубити крваве руке
и траве благе
стављати на ране.

Обдари свог роба милошћу;
Господе, нек слика црна
буде побеђена светлошћу
Твога сунца врела.

ХРИШЋАНСКА РЕЧ

Ја у себи видим борца
За истину и доброту,
И наука Оца Творца
Водиће ме у животу.

Фукара би да ме спречи.
Жеља ће му остат› пуста,
Јер ја видим златне речи
У Јована Златоуста.

Маринко Јагодић Маки
(Песме из збирке ИСТОЧНИ ПРОЗОР)

У многим ће домовима
Моја песма да се гости;
Ал› и таквих људи има
Који кипте од пакости.

И таквима ја знам жељу:
Да с рамена глава оде,
К›о Јовану Крститељу
Што учини цар Ироде.
Због мене би моје песме
У сузама да се гуше.
То се њима бранит› не сме – 
Крштене су оне душе.

Не брине ме подла жеља.
Све и да ми главу скину
Ја ћу видет› учитеља
У Јовану Дамаскину.

ОТАЏБИНИ

Идем путем ја далеким
И сетих се успомене:
На крилима својим меким
Љуљала си некад мене.

У срцу се моме сјаји –
Из детињства слике зраче.
Зашто да се сада таји
Да те волим још и јаче.

Волим реке и планине,
Твоја села и градове.
Кад ујутро сунце сине
Моје мисли теби плове.

Ја не могу бити први
Јер ти имаш децу већу,
Ал› не жалим своје крви
Пролити за твоју срећу.

Борити се за те ја ћу,
И звезде бих за те скин›о;
Ако треба живот даћу
Драга моја отаџбино.

А све што сад тебе мучи,
Све несреће и незгоде,
На моје се срце сручи
И к›о ножем мене боде.

Као бедем ја сад стојим,
Израсла су мени крила;
Отаџбино, млеком својим
Ти си мене задојила.

БЕЛИ АНЂЕО

Нико ми душу не може да вара
Јер ја не желим других путева,
Док год стоје зидине Хиландара
И Бели анђео Милешева.

Не могу скрити осмех свога лица
И душа ми од радости сева,
Кад помислим: моја је Грачаница
И Бели анђео Милешева.

Срце душману Студеница следи – 
Вековима она одолева.
И ја говорим: напад му не вреди!,
И Бели анђео Милешева.

Прошли, садашњи и будући дани,
Свију вас исто сунце огрева:
Знаменити манастир Сопоћани
И Бели анђео Милешева.

Небу се дижу Високи Дечани;
Њихово звоно нек вечно пева.
И то је доказ да смо постојани,
И Бели анђео Милешева.

Попут бедема стоји Раваница – 
Задужбина то је Лазарева.
Изнад ње лебди косовска равница
И Бели анђео Милешева.

Ето, зато сам озареног лица
И моја душа безбрижно снева.
Мене чува Мати Тројеручица
И Бели анђео Милешева.

КОСОВО ПОЉЕ

Ова је земља вазда жедна крви – 
Предака давних кости су је пуне.
Анђео чувар освајача смрви,
Песми слободе ту су спремне струне.

Нигде на свету испод Неба плава
Нису као ту цркве разасуте.
Скоро у свакој свети отац спава – 
Мироточиви нама кажу путе.
Пред старом црквом расте трава млада.
Безбожник неки, крвник пун цинизма
Жели његова да је гази чизма.

Не дајмо браћо да нам Поље страда!,
Јер та је трава к›о брада мудрâцâ, 
Јер та је трава из кости отацâ.
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Jedino nije znao zašto se plaši. Sve je mo-
rao po dva puta da proveri, pa čak i tada 
nije bio siguran u tačnost informacije. Vero-
vao je samo sebi, pa i to ne baš uvek, a dru-
gima je verovao još manje. Imao je osećaj 
da svi žele da ga, na ovaj ili onaj način, pre-
vare, i da je ceo svet jedna velika nesigurna 
lađa uvek spremna da se prevrne.

Posmatrao je sedište ispred sebe. Prime-
ćivao je i najmanju ogrebotinu na kožnim 
presvlakama. Podsećale su ga na nepravil-
nosti koje vladaju na svakom koraku. Pod-
sećale su ga na činjenicu da sve ima svoj 
kraj i da je prolaznost neminovnost koja te 
prati kao pas. Nije voleo prolaznost, a nije 
ni nemarnost.

– Strašno, koliko stvari ne volim – pomi-
slio je u sebi i udobno se namestio u sivo 
bezlično sedište. Prestao je da gleda fleke 
i uzeo časopis koji se nalazio u naslonu 
ispred njega. Bio je skoro sam u malom 
avionu. Postao je rok-zvezda u čijem svetu 
pilot ne postoji a stjuart se pojavljuje samo 
kada se pucne prstima. Realnost se suzila 
i pretvorila u monotono zujanje. Prenuo ga 
je ljubazan stjuartov glas.

– Gospodine, šta želite da pijete?

Zbog toga što je dao pristanak da sedi pored 
prinudnog izlaza, imao je više prostora za 
noge. Nije se nikada vozio u prvom razredu, 
ali je pomislio da se sigurno ne razlikuje baš 
mnogo od mira, tišine i ljubaznih stjuartovih 
osmeha kojih ima sada. Više bi mu prijalo 
da je stjuardesa, ali bolje išta nego ništa. 
Rekao je stjuardu hvala kada mu je sipao 
sok, i opet utonuo u svoje misli.

Žena ga je ostavila, otac mu je umro, nije 
imao prijatelje… Zbog svega toga se ose-
ćao nekako usamljen. Doduše, znao je da 
je za većinu tih stvari zaslužna njegova 
„luda“ glava, ali bez obzira na sve, ose-
ćaj je bio takav kakav jeste, i nije mu se 
sviđao. Nije mu se sviđala ni ideja o kraju 
sveta. Da li ga čeka sigurna smrt, zajedno 

M.R. je sedeo u avionu i gledao ispred sebe. Nije voleo da leti. U stvari, 
voleo je da leti, ali nije voleo aerodrome. Slab osećaj za orjentaciju ga je 
uvek dovodio u neprijatne situacije koje su se obično dešavale samo u 
njegovoj glavi. Kada je zrelo razmislio nikada nije imao nikakvih problema. 
Znao je da čita, znao je da pita, znao je da misli. Tako da je uvek nalazio 
pravi ulaz, pravi izlaz i pravi avion.

sa svim ostalim ljudima, životinjama i bi-
ljakama? Ako svi umru, ko će mu doći na 
sahranu? Ko će voditi računa o njegovom 
cveću? Kakva glupa pitanja – pomislio je – 
i probao da čita avionski časopis.

Voleo je uzletanja. Voleo je onaj čudan ose-
ćaj u stomaku koji te preplavljuje u trenuci-
ma kada se avion odlepljuje od tla, kada 
drveća jurnu u suprotnom smeru, a sitne 
kapljice se razlete po staklu. Gledao je kro-
vove kuća, koji su polako nestajali kako su 
uranjali u oblake. Nedugo zatim sunce je 
jarkom svetlošću obasjalo sva prazna avi-
onska sedišta. Bilo je nečeg božanskog u 
tom prizoru. Pomolio se i zatvorio oči.

Nije bio potpuno zadovoljan svojim životom. 
Kao da je više očekivao od njega i sebe. Kao 
da je mogao više, a napravio manje. Osetio 
je miris truleži. Bilo mu je čudno, pošto su 
vrata od vecea bila zatvorena. Okrenuo je 
glavu na drugu stranu i nastavio da sanjari. 
Prvi put u životu, nije video smisao u tome. 
Ljubav je nestala u mašti zajedno sa dečjim 
smehom, plačem i trčanjem za leptirovima u 
dubokoj travi. Posao mu išao, ali ga nije is-
punjavao. Prijateljstvo je želeo ali ga nikada 
nije ostvario, ili jeste, samo da toga nije bio 
svestan. Kao da se plašio uspeha. Kao da 
se plašio da traži. Plašio da daje. Kao da je 
sve nestalo osim tupog jednoličnog zujanja. 
Jednoličnog poput njegovog života. Sve što 
je želeo da se desi se, ili desilo, ili nije i neće.

Počela je da ga guši praznina sopstvenog 
postojanja. Ceo život je čekao prosvetljenje. 
Čekao znak da je izabran za velika dela, če-
kao hrabrost da mu kaže: – Vodiću te kroz 
oluje i bure! Čekao, ali bezuspešno. Čekao, 
kao osmeh koji peva: – Ti si moj, ja sam tvoj 
i ničiji više! Čekao na belo, a kao da je dobio 
crno. Znao je da to nije tačno, ali bez obzira 
na sve, ta misao ga je neprestano progonila.

Probudilo ga je kucanje. Mahinalno je re-
kao – Daaa, i nastavio da sanjari blago 
zatvorenih očiju. Kroz nekoliko trenutaka, 
ponavo je čuo tri udarca, iza kojih je usledi-

la kratka pauza, a zatim nova dva udarca. 
Kakvi zanimljivi snovi – rekao je skoro na-
glas i otvorio oči. U avionu je bilo neobično 
tiho i mračno. Ponovo je začuo kucanje. Ri-
tam mu je bio strašno poznat. Razmišljao 
je da li da pozove stjuarda, ali nije. Odlučio 
je da to ne uradi. Samom sebi je izgledao 
smešan zamišljajući kako mu govori:

– Gospodine, neko kuca na vrata. Da li biste 
bili ljubazni da vidite ko je?

Pogledao je kroz prozor. Jedan oblak je bio 
svetliji od drugih. U tom trenutku se setio.

– Tako je kucao moj tata, kada sam ostajao 
sam kod kuće. Znao je da se plašim strana-
ca, pa smo izmislili lozinku koja se sastojala 
iz tri udarca, pa zatim dva udarca, između 
kojih je bila mala pauza. Tako sam znao da 
je on i smeo sam da otključam vrata.

M.R. je osetio kako mu se koža naježila dok 
ga je nešto stiskalo u grudima. Tup-tup-tup. 
Tup-tup. Začulo se kucanje nakon čega je 
zavladala grobna tišina. Sekunde su se vu-
kle kao indijski slonovi. Čuo je sebe kako 
se plaši, čuo je disanje aviona. Bum, bum, 
bum. Čuo je čak i svoje srce. Najednom, 
potpuno neočekivano, zazvonio je telefon.

– Nemoguće – pomislio je – pa isključio 
sam ga! Rekli su da isključimo elektronske 
naprave, i ja sam to i uradio!

Vidno uzbuđen, polako ga je izvlačio iz dže-
pa. Sve vreme je besomučno zvonio. Pogle-
dao je pozivni broj. Ovo je sigurno neslana 
šala – mrmljao je sebi u bradu – i pogledom 
tražio krivca. Malo uplašeno je primetio da u 
avionu nije bilo nikoga. Plavičasta svetlost 
mu je obasjala široko otvorene oči. Na ekra-
nu je pisalo – tata.

M.R. je mirno spustio aparat na sedište, 
ustao, obukao jaknu, popravio naočari koje 
su mu stajale malo ukrivo, očistio mrve od 
hrane sa džempera, malo se sagnuvši, 
spustio plastičan poklopac koji se nalazio 
na zidu letelice, čvrsto uhvatio crvenu ru-
čicu i naglo povukao prema sebi. Začuo se 
gromoglasan prasak koga je prekinula be-
skonačna tišina. Dok mu je vetar probadao 
pluća, čupao kosu i cepao odeću, osetio je 
poznatu ruku kako mu brižno dodiruje lice. 
Oči su mu se napunile suzama a glas mu se 
gubio u hučanju vetra. Pogledao je u svoju 
dušu i drhtavim glasom uspeo da izusti:

– Tata, nemoj da se brineš. Dobro sam 
obučen. Nije mi hladno.

 
— 
*EXIT = izlaz (u slučaju opasnosti)

Priča: Branko Baćović
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Za razliku od većine današnjih muževa koji ma-
nje-više žive pod neprekidnom istragom svojih 
samostalnih supruga, pravdajući se za svako 
zakašnjenje na ručak i izvinjavajući se za sva-
ku popijenu čašu više, pokolenje naših očeva i 
dedova bilo je, verovatno, poslednje kome žene 
nisu smele ništa. Kada bi se iko usudio da pita 
jednog predratnog ćaleta kada će da se vrati, 
gde je bio, s kim je bio i ko je sve bio tamo?

I najmanja krpa i najsitniji trgovčić i najsiro-
mašniji činovnik bili su bogovi kad se vrate 
svojoj kući. Sedali su smrknuto za astal i čekali 
da im se prvima sipa čorba.

Sećate li se kako ste trčali da ocu razvežete per-
tle? Kada je spavao posle ručka tišina se spu-
štala ne samo na celu kuću, nego i na čitav kraj. 
Muva nije smela da zazuji.

Momo Kapor

ĆALE
U to doba, čini se, u kućama nije bilo svađa. 
Ako su se i svađali, roditelji su se svađali neg-
de gde mi to nismo mogli da čujemo. Samo su 
majčine crvene oči odavale da se nešto desilo. 
Danas čak i nedorasle devojčice puše pred oče-
vima, koji im kupuju cigarete. Mi smo morali 
da sačekamo da postanemo svoji ljudi, pa da 
tek onda zapalimo prvu cigaru pred ćaletom, 
puni straha da nam ne zvekne šamarčinu pred 
rođenom decom.

Možete li da zamislite svog pokojnog dedu 
kako vodi ljubav sa bakom i pita je: „Je li ti bilo 
lepo?“ Gospode: Da li je babi bilo lepo? Baš ga 
briga je li joj bilo lepo ili nije! Baba posle toga 
nije pisala psihologu u redakciju ženskog lista, 
da se žali na dedu. Kako su se voleli i gde, to će 
ostati zauvek misterija. Verovatno, uvek u du-
bokoj tami, ne gledajući se i ne govoreći ništa. 
Ljubav je bila tajna... Danas je svako svoj psi-
hijatar. Svi se psihoanaliziraju i broje orgazme.

Pa, ipak, čini se da su te žene bile mnogo sreć-
nije nego današnje. Njihovi muževi su ih pošto-
vali na neki poseban način i plašili ih se više no 
što smo slutili, a one su se, mučenice, trudile da 

pred svetom ostave utisak da se one boje njih! 
To je bila samo maska, deo večite igre.

Kuća je bila tvrđava, a mi u njoj smo bili tim 
koji je čuvao svoje male tajne. U vreme gladi, 
učili su nas, da kad idemo kod dobrostojećih 
rođaka u goste, odbijemo hranu, ma koliko je 
želeli, i kažemo: „Hvala, ne mogu; baš smo i 
mi to imali danas za ručak!“ Đavola smo imali!

Ćale... Kako čudna, mekana reč u kojoj ima za-
štite, strogosti poštenja i poštovanja za strpljivu 
upornost sa kojom su podnosili svoje sudbine, 
ne pomišljajući nikada da se žrtvuju za nas.

Zanimljivo, nikada nismo bili dovoljno dobri 
svojim očevima. Istina, voleli su nas, ali to nam 
nikada nisu pokazivali stideći se, valjda, prete-
rane nežnosti, koja im nije dolikovala. Tek kada 
su otišli iz naših života, slušali smo od njihovih 
prijatelja koliko su nas hvalili po kafanama i 
parkovima verovatno dosađujući drugima dok 
su pokazivali novinske isečke sa našim uspe-
sima, koje su nosili uredno složene u izlizanim 
novčanicima.

ДРИНА
Никад више својим хладним током 
нећеш носит’ коње нит’ јунаке, 
нит’ у црно рухо одјевати 
миле сеје, дјевојке и мајке. 

Никад више брза вода твоја 
неће чути лелека нит плача 
нити срце дјелити на пола 
ударцима жестокога мача. 

Зарасли су Дрино друми царски, 
нема више дугих каравана 
оста само пјесма о Емини 
љубав вјечна покрај шадрвана. 

Данас течеш бистра и весела  
и слободна кô птица са гране, 
носи поздрав напаћеном роду 
на обалу с твоје обе стране.

ОЗРЕН
Над Озренском светом земљом, 
гдје су гнезда горских тића, 
к’ небу жури, небу хита 
света лоза Немањића.

Хита лоза у висине 
и вијекове многе ниже, 
да је ближе небесима,  
милом богу да је ближе.

Па се шири у висине 
у китине витих јела, 
његована њежном руком 
манастирских калуђера.

Штити лоза гнијезда тића 
од отрова љуте гује 
и несрећне, зле, судбине 
што им ропства ланац кује. 

Анђа Радујко

Натпис на Озрену

Манастир Озрен
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Слобода
Савршени закон слободе: Човек створен да 
постане бог по благодати: то савршени закон 
слободе. Човек у тој слободи може постати бог 
по благодати, али и ђаво по добровољном злу.
Огромна је слобода човекова: протеже се 
од Бога до ђавола, и обухвата све светове и 
Божје и све светове ђаволове. Човек може 
изабрати у њима што год хоће.
Безгранична је тајна наше слободе и наше 
личности, јер је безграничан Бог који нам 
је дао и личност и слободу. Човек је човек 
вољом. Све што смета вољи, смета по-
стојању човека као специфичног бића... 
Воља је суштина човекове личности.
Шта је у Павлу Павлово? Само добра воља, 
а све је остало од Господа Христа.
Јер је само слобода од греха – истинска сло-
бода. А то је слобода коју само Једини Без-
грешни, Господ Христос даје и у њој одржава 
и наше биће, наш ум, наше срце, наш живот.
Бити добрим или злим – не зависи од наше 
природе већ од наше слободне воље.
Сав је Бог у свету, са свима својим добрима, 
и сав је ђаво у свету са свима својим зали-
ма, - а људима је остављено да се слободно 
определе за једног или другог.
Од свега, човек је највише човек слободом.
Природи човековој није дан закон неопходно-
сти, већ закон слободе избора, да би се своје-
вољно могао опредељивати за добро и за зло.
Хтети преобразити човека без учешћа њего-
ве слободне воље и савести, немогуће је.
Једино што се тражи од нас то је да ми сами 
кренемо ка Господу добровољно, по слобод-
ној вољи својој, еда бисмо стекли заслуге, 
еда бисмо стекли небеске венце.
Човече, створен си да постанеш Бог по бла-
годати, како уче Свети Оци ,а ти постао ђаво 
по својој слободној вољи.
По слободној вољи, људи се предају или 
Богу или ђаволу у овоме свету. По слободној 
вољи својој људи образују, уобличавају, или 
ђавољи лик или Божји лик.
Земља – расадник је добра и зла. И људи 
као расад из овога света одлазе у онај свет, 
или у рај или у пакао. Све зависи од наше 
слободне воље. У ствари постоји само једна 
слобода: света слобода. То је она Христова 
слобода којом нас Он ослободи од греха, од 
зла, од ђавола. И везује за Бога Јединог и Ис-
тинитог. Све друге слободе су назовислобо-
де, псевдослободе, лажне слободе.

Европа
Шта је европска култура данас ако не 
враћање свакоме злу, кроз безбројна луда 
уживања европска, која Европа тако лудачки 
шири по целоме свету, кроз биоскопе, кроз 
лажне школе, кроз лажне теорије, кроз лаж-
на учења, кроз лажна, ох, кроз лажна и лаж-
на и увек лажна учења и умовања по човеку.
Европска култура је – повампирени фетиши-

Ава Јустин Поповић
зам, фетишизам у европском издању, у ев-
ропском костиму. „Гурманство за стварима” 
је главна одлика европског човека.
Европа је као основни мото истакла: нацио-
нализам и интернационализам и етатизам и 
прогресизам и еволуционизам и оциентизам 
и културизам.
И сва фолософија европска клања се човеку, 
а то значи: клања се црвима, клања гробљу, 
клања гробовима и мртвацима.
А у ствари, шта је та европска просвета, шта 
је дала свету? Два светска рата,  итрећи, и 
четврти, и пети, и шести. Покољ... Покољ 
људских душа – то је европска просвета, 
просвета без Бога, просвета против Бога!
Европа не пати од атеизма, већ од политеиз-
ма; не пати од немања богова, већ од прем-
ногих богова.
Европски човекобог потиснуо је Богочовека.
Наша планета није видела одвратнијег бога 
од европског човекобога. Зато гордом чове-
кобогу Европе треба противставити право-
славног Богочовека Христа.
Европски човек у својој охолој непогре-
шивости, довољан је сам себи у овом зе-
маљском свету. Од Богочовека он ништа не 
тражи, зато ништа и не добија.
Homo europaeicus: Wille zur Macht (воља за 
моћ) претворило се у Wille zur Nacht (воља 
за ноћ). Ноћ, тешка ноћ легла је на Европу.
Тако је хуманистичком Европом завладала деви-
за: човек је смртно биће. То је формула хумани-
стичког човека, то суштина његовог прогреса.
Шта је европски човек? Европски човек без 
Христа то је крвава врећа пуна смрдљивог гноја.
На шта је (Европа) свела живот човека? На 
јело и одело. На гардеробу и јеловник, на био-
скопе и луда позоришта, на луде науке и луде 
школе, где се Бог не спомиње и протерује.
Данашња Европа није више ни папска ни 
лутеранска. Она је изван тога и ван тога. 
Она је скроз земаљска и без жеље да се пење 
на небо ни са пасошем непогрешивог папе 
нити пак уз лествице памети протестант-
ске. Уопште одриче се путовања из овога 
света. Жели да остане ту. Жели да јој буде 
гроб где и колевка. Не зна за други свет. Не 
осећа озон небесни... Ај, какав ужасан мрак! 
Брат брату зарива мач у груди мислећи не-
пријатељ је. Одриче се отац сина и син оца. 
Вук је вуку вернији пријатељ него човек чо-
веку. Ај, браћо моја, зар ви сви то не види-
те? Зар ви сви нисте осетили мрак и злочин 
антихришћанске Европе на својим леђима? 
Хоћете ли уз Европу или уз Христа? Уз смрт 
или уз живот. То двоје ставио је некад Мој-
сије пред свој народ. И ми стављамо пред 
вас. Знајте: Европа је смрт, Христос је жи-
вот. Изаберите живот да живи будете на век.

Личност
Логосна, божанска сила је последњи основ, 
праоснов човечије личности.

У Христу човеку је дана психофизичка ре-
алност савршене личности; у Његовој бо-
гочовечној личности човек види безгрешни 
оригинал своје душе, види христообразну 
суштину своје личности саздане „κατα την 
εικονα Αντου” (по лику Његовом) и налази 
себе завршена.
За усавршавање, за благодатно узрастање 
личности нема граница. Ако се допусти па-
радокс, граница личности је у немању гра-
ница; граница личности је – безграничност, 
бесконачност, вечност, Бог.
Проблем личности инволира проблем по-
знања; познање се детерминише личношћу.
Преображена Христовом љубављу до по-
следњих и најинтимнијих тајника, личност 
се свецело ољуботворава, и сав свој много-
струки однос према свету формира и нор-
мира природом своје молитвено – агапијске 
(љубеће) суштине.
Личност је нешто најбескрајније у свима 
световима, и зато најзагонетније. Зато је Бог 
хтео да зада загонетку која се не може одго-
нетнути на плану људског разума, онда је та 
загонетка – личност.
У тајни личности је тајна друштва, ко реши 
проблем личности, решио је и проблем 
друштва.
Богочовечно узрастање личности постулира 
рођење од Бога.
Личност је могућна једино љубављу и у љу-
бави. Јер је љубав суштина, садржина и де-
терминанта личности.
Губитком богообразног карактера своје лич-
ности човек и цело човечанство губе смисао 
живота, логос живота и познања.
Процес узрастања личности кроз етичку 
тријаду врши се не под контролом и вођ-
ством грехоиманог ума, већ под контролом и 
вођством молитбе и смиреноумља.
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Poučne priče
Grupa žaba – motivaciona priča o ohrabrenju
Dok je grupa žaba išla kroz šumu, dve su pale u duboku jamu. Kada su 
druge žabe pogledale jamu i videle koliko je duboka, rekli su nema nade 
za ove dve žabe. Međutim, dve žabe su ignorisale njihove reči i nastavile 
su da pokušaju da izađu iz jame. Uprkos njihovim naporima, grupa žaba 
na vrhu jame govorila je kako treba da odustanu i da nema šansi da se spa-
su. Na kraju, jedna od žaba je prihvatila ono što su druge žabe govorile, 
odustala i umrla. Druga žaba je nastavila da skače koliko god je mogla. 
I dalje je gomila žaba vikala na nju da prestane da skače, da se pomiri sa 
sudbinom i ostane dole. Skočila je još jače i konačno je uspela. Kada je 
izašla, druge žabe su pitale: “Zar niste čuli?”
Žaba im je objasnila da ne čuje dobro. Mislila je da ju sve vreme bodre 
da izađe iz jame.
Naravoučenije: Reči drugih ljudi mogu imati veliki uticaj na naš život. 
Razmislite o tome šta govorite. Možda je samo razlika između života i smrti.

Sejač sreće
Jednog dana videše dečaci nekog starca kako ide ulicom sa velikom kor-
pom na ramenu, prepunom blistavih zvezda. Laganim zamahom ruke on 
bi s vremena na vreme zagrabio iz korpe i zavitlao kao da seje. Tada 
bi mnogo prekrasnih zvezdica zalepršalo oko njega kao jato varnica. 
– Šta to radite? – upitaše dečaci goreći od znatiželje.
– Sejem sreću! – odgovori čovek i mirno nastavi svoj posao dok su mu se 
među prstima caklili prekrasni dragulji iz kojih su dečake gledale tople 
dugine boje poput sunčanih očiju.
Osvojeni tom lepotom mališani smesta pojuriše da uhvate sreću, ali uzalud.
I oni najhitriji i najokretniji ostajali bi praznih ruku.
– Uzalud je što to činite – osvrnuo se tajanstveni starac – tako je nikada 
nećete uloviti.
– Zašto? – upitaše začuđeno dečaci.
Nasmešivši se, starac je tiho rekao:
– Tek kad se naučite sejati radost i lepotu oko sebe, bićete pozvani na že-
tvu sreće. Onaj ko grabi sebi, nikada neće uhvatiti sreću. Sreća se uzima 
raširenih ruku.

Dragi kamen
Neka mudra žena, putujući kroz planinu, nađe u jednom potoku dragi ka-
men. Sutradan srete putnika koji beše gladan, te mudra žena otvori torbu 
da mu da nešto da pojede. On ugleda dragi kamen u njenoj torbi, očara 
se njime i zatraži od mudre žene da mu ga da. Mudra žena to učini bez 
premišljanja.
Putnik pođe dalje, sav radostan zbog svoje dobre sreće. Znao je da kamen 
dovoljno vredi da ga učini bogatim.
Ali, posle nekoliko dana, vrati se on nazad i potraži mudru ženu. Kad je 
nađe, dade joj kamen i reče:
– Razmišljao sam. Znam koliko je ovaj kamen vredan, ali ti ga vraćam u 
nadi da ću od tebe dobiti nešto što je mnogo, mnogo vrednije. Ako možeš, 
daj mi to što imaš u sebi, a što ti je omogućilo da mi sa takvom lakoćom 
daš ovaj skupoceni kamen.

Vreme
Da bi spoznao vrednost jedne godine, pitaj o tome studenta koji je stigao 
do poslednjih ispita. Da bi spoznao vrednost jednog meseca, pitaj o tome 
vojnika koji čeka da se vrati kući. Da bi spoznao vrednost jedne sedmice, 
pitaj o tome izdavača časopisa koji izlazi sedmično. Da bi spoznao vred-
nost jednog sata, pitaj o tome zaljubljene koji čekaju sat vremena da bi se 
videli. Da bi spoznao vrednost jednog minuta, pitaj o tome nekoga ko je 
zakasnio na voz, avion ili autobus. Da bi spoznao vrednost jedne sekunde, 
pitaj o tome nekoga ko je doživeo nesreću. Da bi spoznao vrednost jed-
ne milisekunde, pitaj o tome nekoga ko je na Olimpijskim igrama dobio 
srebrnu medalju. Vreme nikoga ne čeka. Zato dobro čuvaj svaki trenutak 
koji ti je dat – jer on je tako dragocen!

Istok i zapad
Jednog dana hodaše dva filozofa, prvi s Istoka a drugi sa Zapada, niz 
cestu koja je prolazila preko zelenog proplanka u šumi. Da skrate vreme, 
diskutovaše oni o mnogim stvarima, kad najednom ugledaju posebno lep 
cvet kako raste tik uz put.
– Kakav prekrasan cvet! – uskliknuše obojica, diveći se lepoti njegovog cvata. 
– Kakva li je tajna te lepote? Šta je to što čini taj cvet tako lepim? – pomi-
sle obojica i odmah počeše diskusiju.
– Lepota nečega je u ukupnosti – reče filozof sa Istoka. – Zato lepotu 
možemo istinski spoznati tek kad spoznamo sve aspekte onog što je lepo.
Nato on pažljivo osmotri cvet sa svih strana, spusti se na sve če-
tiri da bi udahnuo njegov miris, te rukama lagano pređe preko la-
tica i napokon okusi polen koji je zaostao na njegovim prstima. 
– Sad spoznajem ovaj cvet – reče on, zadovoljno se smeškajući.
– Ne slažem se – odgovori filozof sa Zapada. – Spoznao si tek površnu 
istinu cveta, ali njegova konačna istina ti još uvek izmiče.
Nato se sagne, ubere cvet i odnese ga svojoj kući.
Nakon par dana, sretnu se dva filozofa opet, i Istočnjak upita Zapadnjaka:
– I? Jesi li otkrio konačnu istinu cveta?
– Jesam! – odgovori on zadovoljno. – Pomno sam proučio cvet i shvatio 
sve njegove misterije. Otopivši njegove latice, saznao sam tajnu njegove 
boje! Otvorivši njegovu steljku, saznah tajnu njegovog rasta! Raspršivši 
njegov polen, uvideh tajnu njegovog mirisa! Sad uistinu mogu reći da 
sam spoznao cvet.
– Koji cvet? – reče Istočnjak.

Sve boje duge
Jednom davno sve boje sveta su započele svađu. Svaka je tvrdila da je baš 
ona najbolja, najvažnija, najkorisnija, najomiljenija.
Zelena reče: – Jasno je da sam ja najvažnija. Ja sam znak života i nade. 
Izabrana sam za travu, drveće, lišće… Bez mene, uginule bi sve životinje. 
Bacite pogled na prirodu i videćete da mene ima najviše.
Plava je prekine: – Ti samo misliš na zemlju, ali uzmi u obzir nebo i more. 
Voda je izvor života, pomoću oblaka iz plavog mora. Nebo daje prostor, 
mir i vedrinu (spokojsto). Bez mog mira vi biste bili mahnita tela.
Žuta se zakikota: – Vi ste tako ozbiljne. Ja donosim smeh, radost i toplinu 
u svet. Sunce je žuto, mesec je žut, zvezde su žute. Svaki put kada pogle-
daš suncokret, celi svet počinje da sesmeši… Bez mene ne bi bilo zabave.
Narandžasta je bila sledeća koja je zasvirala svoju pesmu: – Ja sam boja 
snage i zdravlja. Možda sam retka, ali sam dragocena, jer služim unutraš-
njim potrebama ljudskog života. Ja nosim sve najvažnije vitamine. Setite 
se samo šargarepe, narandži, dinja, ploda manga… Ja se ne povlačim sve 
vreme okolo, ali kada ispunim nebo za izlaska ili zalaska sunca, moja 
lepota toliko blješti da niko ni na jednu od vas ne pomisli.
Crvena više nije mogla da izdrži. Viknula je: – Ja sam vladar svih vas, 
krv života. Ja sam boja opasnosti i hrabrosti. Voljna sam boriti se s razlo-
gom. Mogu zapaliti krv. Bez mene bi zemlja bila pusta kao mesec. Ja sam 
boja strasti i ljubavi, crvene ruže i maka. Purpurna se digla do svoje pune 
visine. Bila je visoka i govorila je sa velikom pompom: – Ja sam boja 
vladanja i moći. Kraljevi, čelnici, vladike – uvek su me birali, jer ja sam 
boja autoriteta i mudrosti. Ljudi me ne pitaju, nego slušaju i pokoravaju 
se. Indigo je govorila najtiše od svih, ali vrlo odlučno: – Zamislite mene! 
Ja sam boja tišine. Jedva da me primete, ali bez mene sve ste vi suvišne. 
Ja zračim misao, sumrak i dubine. Trebate me za ravnotežu i kontrast, za 
molitvu i unutrašnji mir. I tako su se boje nastavile hvaliti, svaka uverena 
da je ona najbolja. Njihova svađa postajala je sve glasnija. Odjednom 
bljesnu sjajna bela svetlost, začuje se grom i prasak. Poče jaka kiša. Sve 
se boje skupiše od straha i stisnuše jedna uz drugu.
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Nikola Pašić
Za vreme aneksije Bosne i Hercegovine, Brana Nušić bio je na poznatim 
demonstracijama, pa u oduševljenju jašući na konju, utera ga u Minis-
tarstvo spoljnih poslova. Istoga dana pred veče, poseti Pašića dr Mika 
Popović, ispriča mu tok demonstracija i reče:
Ovo je, gospodine Pašiću, prilično neozbiljno… eto, molim vas, Brana 
Nušić na konju uleteo u Ministarstvo spoljnih poslova.
Ovaj… zar na gornji sprat!? Upita Pašić začuđeno.
Jeste, molim Vas! Opet potvrdi dr Mika.
Ovaj… znaš… ja sam znao da on dobro piše knjige, ali ovaj… da može 
da jaše konja, to nisam znao…

Čini mi se da je to bilo negde u 1905. godini. Bila ministarska kriza i 
Kralj bio poverio sastav kabineta Pašiću. Posle dugog konferisanja sa 
političkim prvacima, došao Pašić da Kralju referiše o situaciji.
Kakva je situacija, gospodine Pašiću? Upita ga Kralj Petar.
Ovaj… onaj… Veličanstvo… situacija je poteška i vlada ne može da 
bidne… ovaj… nego moramo ići u izbore na narod odgovori Pašić.
Ama zar opet izbori, ako Boga!? Zar nema drugog izlaza? Reče kralj 
Petar koji nije voleo česte izbore.
Ovaj… Veličanstvo, jeste… znaš… ima izlaz, ali neće da izađemo odgov-
ori Pašić.

Susreo se Pašić sa dopisnikom pariskog „Žurnala“, novinarom Barbijem, 
i zdravili se.
Molim Vas, gospodine ministre, ja bih želeo da govorim Vama o jednoj 
hitnoj stvari! Molim Vas, kad mogu doći k Vama? Upita g. Barbi.
Pašić se malo zamisli i posle nekoliko trenutaka reče: Ovaj… jeste onaj… 
znate najbolje dođite sutra!
U koliko sati? Upita Barbi.
Ovaj… najbolje dođite, tako, znate… dakle, ali samo tačno najbolje 
između 8 i 12 na podne! Odgovori Pašić.

Bora Prodanović pošao jednoga dana da moli Pašića da bi dobio malo 
zaposlice.
Ovaj… kako se ti zoveš? Upita ga Pašić.
Ja sam Bora Prodanović! Odgovori on.
A… ovaj ti si Jašin, je li? Upita ga Pašić.
Jesam! Odgovori Bora.
Pašić malko zastade pa će opet: A ti nisi onaj što si poginuo!
Nisam ja poginuo još ni jednom! Odgovori mu Bora.
A… jeste, ti si još mlad…

Na nekoliko dana posle smrti radikalskog prvaka Stanka Petrovića, nađe 
se Pašić sa njegovim sinom Mihailom.
Ovaj… a pokojni Stanko umre, je li! Upita Pašić.
Jeste, gospodine Pašiću odgovori mu Mihailo.
Ovaj… Bog da mu prosti… znaš… on je tu skoro bio u Beogradu, ali mi 
ništa o tome nije govorio! Reče Pašić.

Bila zima i padao veliki sneg. Pašić bio u svome kabinetu i kroz prozor 
posmatrao, kako padaju krupne pahuljice snega. U tome času ulazi k 
njemu Velizar, ministar privrede. - Ovaj… dete, pada li sneg tamo u 
ministarstvu privrede? - upita ga Pašić.

...Jednom je predsednik vlade Nikola Pašić išao u posetu zatvoru, a 
upravnik kaznene ustanove se žali:
,, Gospodine predsedniče, ovde tavanica prokišnjava, zid je napukao...ˮ
Pašić: ,, Pa što se to ne popravi ?ˮ
Upravnik: ,,Nema para.ˮ
Pašić: ,, Gospodine ministre, u novi budžet da se unese i kredit za po-
pravku kaznenih zavoda. Ovo kao što vidite, baš ništa ne valja.ˮ
Ministar prosvete i crkvenih dela: ,, Gospodine predsedniče, važnije su 
škole, u kojima se vaspitava omladina, od kaznenih ustanova u kojima 

Anegdote i aforizmi

su robijaši.ˮ Pašić zavrti glavom, odmeri ministra i reče:
,,Ti si gospodine ministre mlad, pa treba da razumeš da je preča haljina 
od košulje. U školu više ne možemo da se vratimo, a u hapsu može i da 
bidne !ˮ

Napoleonov pogled na demokratiju
Francuski general Sent-Iler, veliki Napoleonov prijatelj, neposredno pred 
izbor Napoleona za doživotnog konzula, držao je pred svojim vojnicima 
ovakav govor:
- Prijatelji. Narod, a to ste vi, mora da odluči da li da se Napoleon proglasi 
za doživotnog konzula.
Slobodno možete da izrazite svoju volju.
Nikako neću da utičem na vas, samo nešto bih vam sada rekao: oni, koji 
ne budu glasali za Napoleona, biće javno streljani.
Živela sloboda! 

Francuski kralj Anri
Kada je francuski kralj Anri (1553-1610) posetio pariški zatvor, 
razgovarao je sa zatvorenicima o uzrocima i okolnostima koje su ih 
ovamo dovele.
 Svi su čvrsto tvrdili da su nedužni, samo je jedan jedini priznao svoje 
prestupe i izjavio da mu se čini da mu je kazna pravedna.
Tada kralj uzviknu:
- Skinite mu lance i pustite ga na slobodu, kako ne bi zarazio ove nedužne 
ovčice koje su zatvorili s njim!

Grafiti u nastavcima
Na jednoj zgradi u Novom Sadu je jedno jutro osvanuo grafit:
Ovo je Evropa!
Sledećeg jutra ispod tog grafita ispisan novi: 
-Ovo je Jugoslavija!
Posle par dana i ispod ovog grafita novi:
- Ovo je Srbija!
Posle par dana nanovo novi grafit:
- Ovo je Vojvodina!
I ko zna dokle bi ovi grafiti dogurali da se neko pametan nije setio da 
napiše:
Ljudi pa ovo je samo obična zgrada! 

Aforizmi 
Kod nas školovanje nije samo besplatno već i uzaludno.
I u ovom veku još nismo uspeli ništa da uradimo, ali svako ima pravo na 
trenutak slabosti.
Zid plača je osnova srpske arhitekture.
Policija mora da se obračuna sa mafijom.
Čist račun, duga ljubav!
Mi i kad popustimo - nekako ne ispadnemo pametniji!

Nikola Pašić
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Ako je na guvnu, nije u ambaru
Blago nestade, vrag ostade.
Blago onome ko zna da ne zna, a hoće da zna.
Bog je spor, ali dostižan.
Bolest na kolima dolazi, a na dlaku izlazi.
Bolja je poštena smrt nego sramotan život.
Gde žena buči tu muž muči.
Ginu ti što se smeju uoči bitke.
Glava je starija od knjige.
Glad je najbolji kuvar
Dan se hvali kad veče, a život kad smrt dođe
Dobar espap lasno kupca nađe.
Dobar posao se sam hvali
Dobar čovek uvek ostaje početnik.
Živ mi Todor da se čini govor.
I crna krava ima bijelo mleko.
Iza dažda biće i sunca.
Istina je da je svaki general posle rata pametan.
Ja psu, a pas repu, a rep dlaci: idi dlaka ti si laka.
Jača su dvojica nego sam Radojica
Jedna glava, hiljada jezika.
Kad se slože i slabi su jaki.
Kakav starješina, takva sva opština
Kako došlo onako i prošlo.
Ko brzo sudi, brzo se i kaje.
Ko vara na testu, vara na svakom mestu.
Ko voli da radi, dabogda mu se o glavi radilo.
Ko meće prst među tuđa vrata, otkinuće mu
Ko se ne muči u mladosti, kuku mu u starosti.
Ko se ne brani od gnjida, braniće se od vašiju.
Lako je iza šest volova gurati plug.
Lako je ljubav steći, al’ je teško uzdržati
Lasno je zdravom bolesnog savetovati
Ljubav za ljubav, sirenje za pare
Mlado se drvo savija
Na sokolu je malo mesa.
Nema većeg zla, od zle pameti.
Nema zime dok ne padne inje.
Njega može da voli samo rođena majka.
Njega ni metak neće.
Od zla gore, a od dobra bolje ima
Od male iskre velika vatra
Ostavimo vremenu i našoj rešenosti.
Oteto - prokleto.
Poklon dušu gubi.
Prav se smije, a kriv se krije.
Pravda ne može ni utonuti ni izgoreti
Prazna vreća uspravno ne može da stoji

Mudre misli Prva je vrlina biti bez mane.
Proricala baba da će biti posle kiše blata
Ptica po perju, a čovjek se po besjedi poznaje
Rđav je čovek koji se tuđem zlu raduje
Reč „sutra” je izmišljena za decu i za neodlučne ljude.
Reči su kao pčele, one su istovremeno i med i žaoka.
Ribe se love udicom, a ljudi rečima
Rizik stvara kapital
S kim si takav si
S konja na magarca
Sablju paši konja jaši pa u boj se spremaj
Samo vi vršljajte (što bi rekli naši stari),poslje ja 
moram sve da sravnavam
Sreća se sastoji od izbegnutih nesreća.
Starije je jutro od večeri.
Starost je bolest od koje svako umire.
Strah je već pola nesreće.
Strpljenja! Vremenom od trave postaje mleko.
Teško je dugo dobar biti
Teško svetu kad se lude pojunače
Teško svuda svome bez svojega
Triput kroji, jedanput reži.
Tuđe je slađe.
Ćuti i pokri se ušima
Ćuti i plivaj dalje!
U kog su ovce, u tog je i planina
U sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud
U šumu drva nosi
Um caruje, a snaga klade valja
Frkće ko pokiso konj.
Fali mi pet da načinim šest
Fali mu daska u glavi
Hvali ga ko Ciganin konja
Hvali selo, a živi u gradu
Hvalte me usta da vas ne pocepam(poderem)
Hvata se u kolo, a ne ume da igra
Hleba i igara, pisaru.
Heroj nadživi sebe
Hranitelj je kao i roditelj
Caru carevo a bogu božje navjek i amin
Car daleko,a Bog visoko.
Časna smrt proslavi vas život.
Čega se mudar stidi, tim se lud ponosi.
Čisti računi - dobri prijatelji.
Čovek bez slobode, k’o riba bez vode
Čovek se nada dok god je duše u njemu
Džaba ti svila i kadifa.
Džabe mu je, da dubi na glavi.
Šeta se po oštrici noža
Šilo za ognjilo
Šolju mleka pa u krevet
Šta zna dete šta je petsto kila - uze i odnese.
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