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ХРИСТОС СЕ РОДИ!
СРЕЋНА НОВА ГОДИНА
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Срећно
Поштовани читаоци,
Иако је крај године, ипак је у задња три мјесеца било занимљивих активности како у друштвима тако и у Савезу српских друштава Словеније. О свим
тим догађајима пишемо у овом броју Мостова, тако да ће и они кој нису
могли присуствовати тим догађајима путем писане ријечи и фотографије
бити упућени у то шта се и како збивало.
Савез српских друштава Словеније је и ове године организовао и реализовао Семинар за умјетничке руководиоце, с тим што ове године на семинару
нису обрађиване игре него пјесме, тако да је то био Семинар за умјетничке
руководиоце пјевачких група. А идеја о таквом семинару се показала као
веома добра и корисна за рад фолклорних и пјевачких група.
Што се тиче друштава и ове године смо имали већ традиционалне манифестације, које се одвијају више од двадесет година. Навешћемо прво „Дане
српске културе у Крању” који су ове године протекли у знаку обиљежавања
25 година рада Културног друштва „Брдо” Крањ, а трајали су, као и обично, три дана. Свечана академија поводом 25 година друштва, затим трибина
поводом 800 година самосталности Српске православне цркве, концерт пјевачких група и на крају, трећи дан, концерт фолклорних група. Поред овог
догађаја имали смо и традиционална „Разиграна срца”, концерт народних
игара и пјесама у организацији СКД „Слога” Нова Горица, гдје су наступила
друштва из Сежане, Трста, Храстника и Нове Горице. Наводимо још један
традиционални догађај, а ту су „Вукови дани” које већ годинама организује
КПСХД „Вук Караџић” из Радовљице. У вези фолклора споменимо и догађај на коме учествују најмлађи фолклораши, а то је „Дјечја фолклоријада”, такође већ традиционални сусрет дјечјих фолклорних група у организацији КУД „Младост” Љубљана.
Поред фолклорне дјелатности у раду друштава присутна је драмска и литерарна дјелатност, тако да су у Велењу, у организацији СД „Др Младен
Стојановић” одржани „1. Младенови дани” на којима је приказана дјелатност српских књижевника који живе у Словенији а исто тако изведена је
и монодрама „Вођа”. У склопу пројекта „Караван књижевности и драмске
дјелатности” у организацији СКД „Петар Кочић” Крањ било је гостовања
по Словенији и српским друштвима.
Навешћемо и рецитал посвећен великим српским пјесницима Алекси Шантићу и Десанки Максимовић, литерарно-музички догађај у организацији
СКПД „Свети Сава” Крањ. Друштва су, држећи се традиције и обичаја, прославила и своје славе, и тако доказала да активно раде на очувању традиције
и обичаја, а крсна слава је један од најстаријих, ако не и најстарији обичај на
свијету, који траје већ хиљадама година у разним облицима.
У овом броју има и других занимљивости, као и до сада, тако да ће се за
свакога наћи понешто.
На крају овог увода желим свим читаоцима срећну, здраву, успјећну и радости пуну нову 2020. годину и да и наредних година будемо заједно.
Душан Јовановић
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Поштовани читаоци
наших новина Мостови!
Сви заједно свједоци смо незадрживог приближавања краја текуће године. Вријеме је то када сумирамо
резултате године која одлази, а са друге стране наше мисли усмјеравамо години која долази.
Ако сагледамо све то шта смо радили и урадили у овој години, тешко би казали да смо претјерано
задовољни. Узевши све заједно у обзир не би требали бити ни незадовољни. Као у животу свакога од нас
увијек може бити боље, а не треба заборавити да може бити и горе.
Хоћемо ли да дјела буду добра, мора најприје бити добар и смеран човјек који их чини, јер оданде гдје
нема ничег доброг не може добро ни изаћи. Наше тијело је извршни орган наше душе. Све што душа хоће
тијело ће учинити, а што душа неће ни тијело не чини. Стога нико није оно што мисли да јесте, нити оно
што хоће да буде, већ једино оно што радом и понашањем потврђује.
Ако сваки уради онолико колико је способан, неће народ пропасти, науковоао је мудри Вук Стефановић
Караџић.
Година која долази, пожелио бих свима да буде мирна и просперитетна, те донесе много нових могућности
уз добро здравље и радост у друштву вама драгих људи, да вам се не догоди ни један тренутак којег не би
жељели да се сјећате. Не желим вам остварење свих жеља и надања, већ баш толико колико је потребно
да будете срећни и радосни, јер на шта би нам личио живот ако би престали да желимо и да се надамо.
Срећна нова 2020. година!
Златомир Бодирожа
Предсједник
Савеза српских друштава Словеније
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Семинар за руководиоце
певачких група
У организацији Савеза српских друштава
Словеније 30. новембра и 1. децембра ове
2019. године реализован је, по много чему
изузетан пројект, Семинар за руководиоце
певачких група. Учесници Семинара, њих
37, углавном су садашњи и будући руководиоци певачких група из друштава чланова
Савеза српских друштава Словеније. Интересовање за ову врсту едукације, својим
присуством и активним учешћем на Семинару, показали су гости чланови СКУД „Понтес-Мостови” из Трста у Италији и чланови
СКД „Завичај” из Клагенфурта у Аустрији.
У просторијама Културног друштва „Брдо”
из Крања, омогућени су идеални услови за
рад и реализацију Семинара. Члановима и
руководству КД ”Брдо”, дугујемо захвалност на исказаном гостопримству и спремности своје многобројне активности прилагодити како би просторије биле слободне и
коришћене за потребе Семинара и све то
без надокнаде, па ни оне минималне за утрошену електричну и топлотну енергију у ова
два дана колико је трајао Семинар.
Етномузиколози из Београда: Јована Бараћ,
Маја Стојановић и Мирка Кешељ биле су
стручни извођачи и предавачи, а све три
су једногласно похвалиле сам концепт и
организацију Семинара, као и услове рада.
Одмах након упознавања и загревања, поделиле су полазнике на мушку и женску групу,
тако да су одвојено истовремено радиле са
мушком и са женском групом. Овакав рад је
био изузетно продуктиван јер су групе имале свака своју просторију, а оне су се, њих
три, по договору и у складу са областима
које су обрађивале, смењивале тако да су

Рад на семинару
константно биле активне обе групе, мушка и
женска. Када је по програму био на реду теоретски део, округли сто, опет су сви заједно
учествовали у великој дворани за вежбе.
Ове стручне и истакнуте уметнице са пуно
енергије и препознатљивим ентузијазмом
истински су се трудиле и нудиле свој максимум како обилно знање, искуство и умеће
које поседују, пренеле на полазнике. За ову
прилику обрађиване су теме:
– Традиционалне песме Косова и Метохије,
– Традиционално певање из разних области
– „Разговори“, округли сто на тему примена
традиционалних песама на сцени модерног
доба
Без страха да ћу направити грешку, могу
казати, овај Семинар је нешто ново, нешто
што је потребно практиковати и у будућем
раду, нешто што представља нови приступ
у едукацији уметничких руководилаца. На
овај закључак наводе многобројне, искре-

Заједничка фотографија полазника и предавача

не, похвале учесника како усмене тако и
накнадне писмене од стране руководстава
њихових друштава, а и изражено задовољство и похвале од стране извођача. Ни мало
није на одмет казати да су поред стручног
оспособљавања била приметна изузетна позитивна енергија, топлина у односима ових
младих људи и исплетена нова пријатељства
и познанства, што свакако јесте и један од
битних циљева оваквих пројеката. Видела се
размена адреса и бројева телефона и скоро
жалост на растанку.
Захваљујем свима који су узели учешћа у
овом пројекту, извођачима и учесницима,
свима који су на било који начин помогли у
организацији и реализацији овог пројекта,
као и Јавном Складу Републике Словеније
за културне делатности за скромној финансијској помоћи.
Златомир Бодирожа
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Председник Савеза
српских друштава
Словеније о слици
заједнице
У Словенији постоји велики број српских
организација, мада је свеукупни збир активно укључених људи преко друштава,
удружења, савета и савеза по доступним
статистичким подацима мањи од десет посто. Проблематика увезивања, међусобног
умрежавања, јединствене координације и
тиме јачање заједнице за сада остаје идеал.
Редакција Нашег гласа је прикупљала податке у, за сада, две најупечатљивије организације, а то су Савез Срба Словеније и Савез
Српских друштава Словеније. У наставку
можете прочитати одговоре за које се потрудио Златомир Бодирожа, предсједник Савеза
српских друштава Словеније.
Господине Бодирожа, у Словенији у последњој деценији често долази до оснивања
нових „кровних” организација српске заједнице. Како то коментаришете?
На жалост у праву сте. Цитат великана Матије Бећковића са задње странице књиге „О
међувремену и још понечему“ казује: „Док је
у нама била још нека мрвица скромности и
стида било нам је неугодно да будемо Нешто.
Стид и скромност чинили су нас збуњенима,
чак и глупима. Положај, титуле, стандард,
не трпе нашу збуњеност и глупост. Зато смо
морали нешто заборавити. А то што смо заборавили је: ко смо, одакле смо, какви смо.
Стидећи се тога почели смо измишљати себе
трудећи се да постанемо неко други.”
Ове Матијине речи могу дефинисати многе
карактере данашњице, иако је књига штампана 1998. године. Време у којем живимо на
жалост болује од многих подела и деоба на
свим нивоима. Деобе у друштву, у породици
па и у самом човеку. Етика човека двадесетог, па ево и двадесетпрвог века, показала
се у свој својој огољелости. А ми, шта је
са нама? И ми се, очито, уклописмо у ову
општу слику света.
За боље разумевање Вашег питања сматрам
изузетно важним казати. Савез српских
друштава Словеније јесте најстарији Савез
који су прије (за који месец биће) 25 година
добровољно основала тада делујућа реги-

Златомир Бодирожа
стрована српска друштва у Словенији. Од
тада до данас ССДС јесте кровна организација организованих српских друштава Словеније. Трајање је то вредно поштовања. Не
треба заборавити ни то време пре 25 година, време док је још буктао отаџбински
рат, време хаоса у отаџбини многих наших
саплемењака, време када је било равно подвигу казати да си Србин. Није било ваљаних веза са матичном државом. Нису били
успостављени дипломатски односи матичне
и домицилне државе. Исказали су оснивачи
Савеза српских друштава Словеније тада
довољно храбрости, а и воље ухватити се
у коштац са свим кључним питањима битним за српску националну заједницу. Самоорганизовани без и мало помоћи сами су се
сналазили и борили у очувању српског идентитета, утабавали стазе за будућа поколења.
Свакако је било успона и посртања у раду
нашег Савеза, али смо успешно одолевали.
Није требало дуго чекати да проради тај
наш синдром који нас прати, синдром дeоба
и подела. Неко време били смо као велика
породица. А породица као породица, увек се
нађе нека стрина, тетка или већ неко ко бар
на језику више зна. Обзиром да је сав рад
волонтерски и нико никога не може ничим
задржати, нема ни један инструменат, све
је ствар моралне вредности појединца, тада
као по правилу појединци оснивају нову
организацију и одмах брже боље, исту проглашавају за кровну, ни мање ни више него
„кровну” свих Срба у Словенији. После
прве, следи друга, па трећа и тако све до да-

нас. Није тешко приметити и неретко се дешава, скоро по правилу, да је Савез српских
друштава Словеније главни кривац за све
и да га треба распустити (читај угасити), а
друштва која делују у оквиру ССДС треба да
своје активности пренесу у нову организацију и онда би та организација била то што
треба да буде. Тако говоре оснивачи нових
кровних организација. Све је јасно и све је
нејасно. Нејасно је то и намеће се питање:
Како је могуће да нова организација буде
другачија, успешнија ако ће је чинити исти
људи са истим капацитетом, истим манама
и истим врлинама? Значи само се форма
замени, а суштина остаје иста. Онда исти
убеђују све како се ССДС бави формом, а не
суштином. Ако само презујемо обућу и наставимо истим путем, то је све јасно. То што
је нејасно последица је недостатка здравог
разума. Савез је, ма који и какав био у ствари
збир друштава и колико су успешна друштва
која га чине, толико је успешан Савез и обрнуто. Дешава се и то да новонастале организације, одмах после оснивачке скупштине
проглашавају себе кровном, упркос чињеници да не окупљају чланова ни близу колико
појединачна друштва која су чланови ССДС.
Популисти су у налету, флоскуле на сцени.
Важно је само да се објављује на друштвеним мрежама, да се обилазе институције и
представљају разноразне стратегије, а реализацијом записаног нико не зна ко ће да
се бави. Измишља се и лепоречи, а резултата нигде. Како друг Стаљин рече за ОУН
„Имају визију, а немају дивизију”. Завршио

Децембар 2019 | Актуелно | 7
бих у вези са овим питањем. Имао бих још
много тога да кажем, знате 25 година је 25
година. Можда будем казао у одговору на
неко друго питање.
На који начин би било могуће окупити, ангажовати и у истом правцу усмерити све
те многобројне савезе, удружења, савете,
покрете и странке, које појединачно немају
неки нарочит значај?
Вероватно би много лакше било окупити и
ујединити све те Савезе или удружења да је
био другачији приступ од самог почетка. Да
ствар буде јаснија неопходно је познавати
сам настанак и како је дошло до овакве подељености. Сви се, вербално, залажу или залажемо за оно против чега нико није. Као што
се човечанство од памтивека бори за идеале
против којих нико није, тако се и ми Срби у
Словенији сви редом боримо за јединство и
нема никога ко је против. Несрећа је изгледа
у борцима против несреће. Ми у ССДС на
прву информацију о стварању нове „кровне”
организације свих Срба у Словенији донели
смо закључак на седници Извршног одбора,
да подржавамо такву иницијативу и да се
одричемо позиције „кровне” организације
у корист новонастајуће, а ми да се кроз рад
наших друштава бавимо искључиво културном делатношћу. Записали смо и да дајемо
пуну подршку тој иницијативи о препотребном нам јединству. Чак смо прећутали
чињеницу да је та активност била у пуном
замаху, а да ми у ССДС нисмо били службено упознати, упркос чињеници да у чланству
имамо највећи број друштава, кроз друштва
последично највећи број чланова и наравно
активности. Ја, а и многи други, очекивали смо да ће та нова организација, тада није
било дефинисано име, окупити нове људе,
направити организацију коју ћемо сви препознати као кровну и јасно дефинисати облик сарадње. За разлику добили смо понуду
да угасимо ССДС и сва наша друштва укључимо у нову организацију. Забринутост је
настала код дела чланова са дужим стажом
и искуством у раду друштава и ССДС. То
су чланови оснивачи друштава и ССДС. Требало је да распустимо то што имамо и што
смо самоорганизовали и кренемо у непознато. Не бих овде да износим све те, ни мало
пријатне детаље, али камен спотицања била
је чињеница да би ту нову организацију, како
је представљена, чинили сви који су били
пре заједно у ССДС и привремено још неколико нових интелектуалаца који немају времена много, али би сада помогли у конституисању. Већина чланова ССДС није пристала
на то. Спорна је била намера о распуштању
ССДС. Данас многи тврде да то није тачно,
да нико није желео гашење ССДС, а ми имамо и писмену изјаву која то доказује. Сада
је на сцени прича да се у ССДС усидрила
група стараца који су жељни функције. Сви
добро знају да ССДС кроз друштва окупља
далеко највећи број младих и тај број расте.
Да је било мало више мудрости и разговора
могла се сигурно избећи ова до сада, усудио
бих се казати, највећа подела међу нама Ср-

бима у Словенији. Не знам како неки могу
кривца тражити у другима када је њиховом
појавом и брзоплетошћу настало ово стање
које сигурно није добро. Без обзира на све,
ми смо свесни да није добро и да је потребно
уложити напор и мудрост за превазилажење
ових подела. Та прича како некога не занима
шта је било пре, већ само садашње стање.
Наравно да све који су се тек сада појавили
не интересује ништа од раније, јер то раније
није део њих. Познат нам је и тај савет, али
од неких других. Нисмо очекивали такав
однос до прошлости, наше прошлости, од
нас самих. Није природно да се сада стално
појављују приче као до сад је био потоп, сада
васкрсавамо. Нама се очитава несарадња, а
стално се заобилази нас. Говори се да се нам
нуди рука за сарадњу, а на свим скуповима
се промовише ССС, са јасним порукама да
су они подржани од стране свих значајних
институција државе Србије укључујући и
Председника, Цркву, спортисте, привреднике итд. Можда је то врста застрашивања.
Нико не треба заборавити да смо се прије 25
година самоорганизовали у складу са правним редом нове нам домовине и преживели.
Преживећемо и даље и ако нас сви заобиђу.
Треба времену дати време.
Каква је улога Савеза српских друштава
Словеније у остваривању бољих услова за
српску заједницу?
Савез српских друштава Словеније своју
улогу остварује кроз активности својих
друштава. Те активности заиста су бројне
и немогуће их је побројати. Са друге стране ССДС је активно учествовао у доношењу
Декларације Р. Словеније о положају народних скупности припадников народов некдање СФРЈ у Р. Словенији. Редовно смо са
осталим непризнатим заједницама чланови
Савета владе конституисаног на основама
Декларације. ССДС је био организатор мирних протеста против бомбардовања СР Југославије 1999. године гдје је било присутно
преко 20.000 грађана. Као кровна организација учествовали смо на бројним скуповима
у институцијама Р. Словеније када је било
говора о нерешеном питању статуса националне мањине наше националне заједнице.
Неколико друштава је реализовало значајне
хуманитарне акције за своје угрожене чланове. ССДС је био организатор сакупљања
хуманитарне помоћи у време катастрофалних поплава 2014. године. Та акција је многоструко превазишла сва очекивања. Препознатљиве су наше културне манифестације
са којима нашу националну заједницу
представљамо у позитивном светлу. Сваке
године неколико стотина младих чланова
наших друштава из Словеније организовано
кроз културну размену посети Р. Србију и
Р. Српску. Исто тако велики број младих из
Р. Србије и Р. Српске борави код својих вршњака у нашим друштвима широм Р. Словеније. Угошћавали смо, и још увек то чинимо,
изузетне признате културне раднике и ствараоце из Србије и Републике Српске. Све су
то активности са којима нашим сународња-

цима дајемо могућност задовољавања њихових културних потреба, а нашу националну
заједницу представљамо у позитивном светлу словеначкој јавности. Седам друштава
чланова ССДС има Статус друштва које дјелује у јавном интересу на подручју културе
у Р. Словенији. Тај статус додељује Министарство културе Словеније. Заиста то су
само неке, један мањи део, активности које
наша друштва традиционално спроводе.
Да ли је тренутни рад Савеза Срба Словеније и Савеза српских друштава Словеније
усклађен или се ради о потпуно неодвисним
организацијама?
На жалост не постоји потребна сарадња.
Код ССС постоји потреба да себе афирмишу као лидери и како сам већ раније казао
стално понављају да је ССДС деструктиван,
неспособан и шта све не, а са друге стране
би да преузму сва друштва која су ти, по
њима, неспособњаковићи довели до тога да
имају потенцијал са којим би они сада да
се поносе и себе промовишу. Никако се не
могу отети утиску и питању која су друштва
они основали и програмски оспособили за
било које пројекте. То ме подсећа на оца који
каже „Дајте ви мени право дете, па ћете видети какав ћу ја бити отац.” Сада су наши
чланови наивни и не виде, не знају шта им
ваља чинити. Требају некога да их избави
из ропства. Није нам доста већ постојећих
подела, па сада се делимо додатно на старе и младе. Ови млади треба, по њиховом,
да напусте своју постојећу базу јер смо ми
стари и они не треба да су са нама. Ми смо
у друштвима и у ССДС увек били и јесмо
отворени за све генерације. Нашој омладини
смо пружали максималну могућу подршку.
Вероватно у толиком броју и долазе код нас
што препознају све то. Знамо, свесни смо да
су наше потребе далеко веће, али ми наше
коло вијемо колико је снаге у нама. Међугенерацијски суживот и разумевање јесте
засигурно врлина наших предака и нешто
што је препознатљиво код нас и чиме се дичимо. Не држи нико никога на узици. Сви су
слободни да одлуче где им је место. Штета
заиста, велика штета што се таквим начином
све више удаљавамо. Сигуран сам да је постојало мало више воље, мање осуђивања и
прозивања да би данас јаз био мањи. Штета
за све нас као заједницу.
Председниче, реците нам за за крај овог прилога, која је ваша порука читаоцима?
Много тога бих да поручим, а све ћу казати
цитирајући Блаженопочившег Патријарха
нашега Павла: „Будимо људи“
Обзиром да је ускоро и крај године нека ми
буде дозвољено пожелети свима све само
добро и радост у години која долази и да не
доживите ни један тренутак којег не би желели да се сећате.
Разговор водио: Миодраг Кондић
Наш Глас
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Дане српске културе у
Крању
Од 17. до 19. октобра 2019. су у организацији КД „Брдо” у Крању одржани петнаести по реду Дани српске културе. Највећи
пројекат Друштва је отворен свечаном академијом поводом 25 година активног рада, а свечаност се одвијала у просторијама Градске општине Крањ.
Свечану академију су својим присуством величали уважени гости, представници града
Крања: градоначелник Матјаж Раковец и његов замјеник Јанез Черне. У име Амбасаде
Републике Србије је присуствовала њена екселенција Зорана Влатковић, амбасадор и Ивана
Јакшић Матовић, конзул Амбасаде Републике
Србије у Словенији. Амбасадор Босне и Херцеговине у Републици Словенији Милорад
Живковић, је такође са радошћу дошао да
увелича значај овог скупа. Свечаној академији је присуствовао и Владимир Котуровић
из Министарства спољних послова Републике
Србије представљајући Управу за сарадњу са
дијаспором и Србима у региону. Као представник Српске православне цркве, која обиљежава 800 година своје аутокефалности, је био
присутан протојереј-ставрофор Будимир Галамић, први парох крањски. Као свечани гости, а касније и говорници били су присутни и
господа из Бањалуке, проф. др Душко Певуља,
редовни професор Филолошког факултета на
Катедри за српски језик и књижевност, те
др Златко Јурић, пјесник, а тренутно обавља
функцију Шефа кабинета министра у Влади Републике Српске. Свечану академију је
у свечарски облик поставила глумица, проф.
мр Рената Агостини која долази са Академије
умјетности универзитета у Бањој Луци. Рената је посебне поздраве упутила присутнима:
предсједнику Савеза српских друштава Словеније, Златомиру Бодирожи, предсједнику
Савеза Срба Словеније Марку Сладојевићу,
као и осталим представницима културних организација те представницима медија.

Свечана академија
У уводној ријечи је Рената Агостини у име
КД „Брдо” изразила захвалност за подршку
пројекта Градској општини Крањ, Јавном
фонду за културне дјелатности Републике
Словеније и Министарству спољних послова Републике Србије – Управи за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону.
За богатији сценски угођај се својим умјетничким вјештинама потрудила проф. мр
Рената Агостини у сарадњи са мјешовитим
пјевачким ансамблом КД „Брдо”. Хармоникаш Дејан Косић се такође представио поскочном музичком тачком.
Сви уважени гости су говорили на свечаној
академији, градоначелник Матјаж Раковец
је први поздравио све присутне упућујући
честитке за јубилеј који слави КД „Брдо”
истичући да Срби у Крању могу служити

за узор другим заједницама. Казао је и да
је одушевљен начином како чувамо везу са
прецима додавши: „Драго ми је да сте постали дио нас.”
У наставку су своје честитке поводом двадесетпетогодишњице кроз обраћање присутнима упутили остали присутни уважени гости.
Проф. др Душко Певуља се са пригодним говором обратио присутнима, нарочиту захвалност је указао градоначелнику Крања због
спомињања побратимских односа између града Бање Луке и града Крања, видећи то као
угодан разлог да се добра сарадња настави. С
обзиром на то да проф. Певуља добро познаје
рад Друштва истакао је бројне појединости
које су биле примјерне за догађај. Бесједник
је похвалио рад КД „Брдо” казавши да догађаји које приређује ово Друштво могу бити
приказани на било којој страни свијета гдје се
његује српски језик и култура и да се их као
таквих ни једна средина не би постидјела.
Говор предсједника друштва, Митра Вујиновића, је био изузетно дирљив јер је као
један од оснивача Друштва о деценијама
рада говорио са много осјећања. Вујиновић
је током Дана српске културе више пута рекао: „Искрено и од срца се захваљујем свима
заједно у име КД „Брдо”, а и у своје име за
све честитке које смо примили поводом 25
година дјеловања друштва.” Предсједник је
користио прилику да се захвали свим установама, организацијама, медијима, члановима и осталим појединцима који су доприносили и доприносе расту Друштва.

Трибина

Тродневне догађаје су пратили бројни медији, а специјални гости и медијски покровитељ је била Телевизија српске дијаспо-
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ре из Минхена. Телевизија је основана на
иницијативу привредника, иницијатора и
покретача бројних хуманитарних акција,
Далибора Вишића. Циљ ове телевизије је
повезивање и ојачавање српске дијаспоре,
промовисање културе и традиције, као и помоћ исељеницима приликом интеграције у
европско друштво.
Други дан у низу је био посвећен осмовјековној самосталности Српске православне
цркве. Бесједници књижевне трибине која
је одржана у Културном дому Предосље су
били проф. др Душко Певуља и др Златко
Јурић. Међу бројним посјетиоцима књижевне трибине су били присутни и протојереј-ставрофор Будимир Галамић, те предсједник ССДС Златомир Бодирожа.
Поред тематски приређених бесједа др Јурића и проф. др Певуље битно је истаћи да
је уз помоћ проф. Певуље и Данке Делић
приређена и штампана брошура на тридесет страна која остаје као трајно обиљежје
приређене књижевне вечери. Брошура је у
ауторском власништву КД „Брдо”, а била је
на располагању посјетиоцима трибине бесплатно.
Петнаесте Дане српске културе у Крању крунишу два битна догађаја, осмовјековна самосталност СПЦ и двадесетпетогодишњица
КД „Брдо”. Други дио вечери, након одржане трибине је добио свечарско рухо у фолк-

КД Брдо Крањ

КУД „Димитрије Котуровић” Београд
лорно обојеном духу у традиционалној манифестацији „Пјесма рода мога”. Пјевачко
вече је било шаренолико, наступила је мушка и женска пјевачка група КД „Брдо”, гости
из Радовљице КПСХД „Вук Караџић”, гости
из Републике Српске пјевачка група „Синови Козаре” из Турјака, те драги гости из
Србије, КУД „Димитрије Котуровић”. Програм је садржавао осам тачака, а на самом
крају је водитељ програма Миодраг Кондић
замолио потпресједника друштва Милана
Гламочанина да му се придружи на бини
како би уручио захвалнице представницима
група које су учествовале у програму. Након
културног програма дружење се наставило у
просторима Друштва у Крању.

„Разиграна младост”, препознатљива фолклорна манифестација је била уједно и завршница тродневног пројекта Дана српске
културе. Фолклорни програм са почетком
у 19 часова је одржан у дворани Културног
дома Примсково. Познато име када је фолклор у Словенији у питању, Звоне Гантар, је
уручио дар КД „Брдо” честитајући на протеклом успјешном раду. Предсједник КД
„Брдо” Митар Вујиновић указује захвалност
за дугогодишњу сарадњу и несебичну помоћ
ФС „Сава” из Крања, када је фолклор у питању.
Културни програм је био јако динамичан
и разноврстан. У низу тачака су се поред
свих ансамбала КД „Брдо” у свом бљештавилу публици представили и гости КПСХД
„Вук Караџић” из Радовљице, СКУД „Понтес-Мостови” из Трста, КУД „Божур” из
Љубљане, СКУД „Видовдан” из Љубљане
и КУД „Димитрије Котуровић” из Београда,
како мјешовитим пјевачким, тако и фолклорним ансамблом. Сви извођачи су задивили
публику, а нарочит утисак је оставило КУД
„Димитрије Котуровић” оправдавши име и
чињеницу о пола вијека постојања.
Рад фолклорне секције Културног друштва
„Брдо” је у протекле три године руководио
Срђан Крговић. Овогодишња „Разиграна
младост” је дочекала пионира фолклора у
КД „Брдо”, сада умјетничког руководиоца,
кореографа, потпресједника друштва Милана Гламочанина. „Пресрећан сам да нисмо
изгубили кормило, драго ми је да нам полази за руком да приредимо овакве догађаје у
трајању од три дана и коначно је вријеме да
направимо једну добру забаву и славимо”,
рекао је Гламочанин задовољан квалитетом
одржаних догађаја.
Посјета на приређеној забави је била изненађујуће добра. Присутни су се провеселили
уз музику у живо, забављачи су били оркестар Дејана Косића „Alpha Band” са вокалима Марином Панић и Гораном Тепићем.

Синови Козаре, Турјак

Текст: Миодраг Кондић
Фото: Миодраг Кондић и Душан Јовановић
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Разиграна срца
Српско културно друштво „Слога”
Нова Горица по шеснаести пут организовало концерт народних игара
и пјесама под називом „Разиграна
срца”
Овај, за СКД „Слога” Нова Горица, најважнији догађај одржао се 19. октобра 2019.
у Културном дому у Новој Горици пред
више од двјеста гледалаца који су имали
прилику да виде фолклорне групе из пет
друштава, које су извеле осам кореографија са различитих подручја, и да са задовољством прате наступе младих као и мало
старијих фолклораша.
Почело је са уводном пјесмом у извођењу
фолклорне групе СКД „Слога” Нова Горица,
да би потом водитељка програма Гордана
Трифуновић поздравила све присутне, а посебно госте ове манифестације, и то Симона Росича, замјеника градоначелника Нове
Горице, Ивану Јакшић Матовић, конзула у
Амбасади Републике Србије у Словенији,
Душана Јовановића, Милорада Живковића,
амбасадора Босне и Херцеговине у Словенији, потпредсједника Савеза српских
друштава Словеније, Милета Ђорђевића, првог умјетничког руководиоца у СКД „Слога”
Нова Горица, као и његовог насљедника у
тој улози Далибора Антића, затим се захвалила Јавном фонду Републике Словеније за
културне дјелатности, Министарству спољних послова Републике Србије – Управа за
сарадњу с дијаспором и Србима у региону
и спонзорима који су омогућили одржавање
овог догађаја.
Гордана Трифуновић, водитељка, позвала
је на бину Симона Росича, замјеника градоначелника Нове Горице, који се обратио
присутнима и у својој бесједи захвалио СКД

„Слога” што презентује српску културу и
тиме доприноси свеукупном културном садржају у Новој Горици, а посебно у вријеме када Нова Горица кандидује за Европску
престоницу културе.
Присутнима се обратио и Душан Јовановић,
потпредсједник Савеза српских друштава
Словеније, честитао је Фолклорној секцији СКД „Слога” поводом двадесетогодишњице њеног дјеловања истакавши да је
фолклорна дјелатност главна дјелатност у
друштву, а своје успјешно дјеловање фолклораши „Слоге” су потврдили на бројним
концертима и фестивалима, како у Словенији, тако и на међународним фестивалима изван Словеније, у Србији, Републици
Српској и другим државама.

Симон Росич

Ивана Јакшић Матовић је рекла да је пријатно изненађена посјетом и атмосфером која
влада у дворани и нагласила значај оваквих
догађаја, захваливши се СКД „Слога” на
свему што ради на подручју културе, уједно
честитајући јубилеј фолклорној секцији.
Након поздравних говора и увода у програм
на бини Културног дома појавили су се најмлађи чланови фолклорне секције СКД „Слога”, такозвани „Малишани” који су уз велику подршку публике извели кореографију
„Песме и игре из Лесковца”. Адаптацију
кореографије урадила је Тина Јаћимовић, а
музички аранжман Саша Мазињанин.
Након „Малишана” на ред је дошла још
једна дјечја група и то млађани фолклораши СКУД „Понтес-Мостови” из Трста, који
су одиграли кореографију која носи назив
„Песме и игре из Шумадије” а коју је поставила Дејана Станисављевић

Ивана Јакшић Матовић
Да су и они старији још у пуној снази, са
огромно воље и елана, показали су чланови
ветеранске фолклорне групе СКД „Слога”
који су приказали „Песме и игре из Црне
Траве”, а адаптацију кореографије направио
је Давид Грујић, аутор музичког аранжмана
је Здравко Ранисављевић. И овај наступ публика је пратила са симпатијама дајући такође велику подршку играчима.
На овом догађају учествовали су и гости
из Сежане, чланови Културног друштва
„Крашки шопек”, који су приказали кореографију „Плеси на Красу”, аутор кореографије Неда Лах. Иако већ у позним годинама
види се да још у њима трепти снага и жеља
да на најбољи начин прикажу игре из свога
краја, што им је и успјело.

Извођачки ансамбл СКД „Слога” Нова Горица

На ред је дошла још једна група гостију и
то из Храстника. Ветеранска фолклорна
група СКД „Сава”, која је ове јесени имала
већ неколико учешћа на разним фестивалима у Словенији и Србији, одиграла је
„Игре из Лесковца”. Аутор кореографије
је Александар Бабић, музичког аранжмана Дејан Ерцег, а умјетнички руководилац
групе је Зоран Јауз.
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Гости на овом концерту били су и суграђани
чланова СКД „Слога”, а то су фолклораши
Македонског културног друштва „Охридски
бисери” који су извели кореографију „Песме
и игре из западне Македоније”. Аутор кореографије је Магде Николеска.
Из Трста је доашо и припремни ансамбл
Српског културно умјетничког друштва
„Понтес-Мостови” који је приказао кореографију „Песме и игре из Црне Траве”. Аутори ове кореографије су Александра Вујовић и Иван Милосављевић.
У наставку програма дошло је до мале паузе
од игара и пјесама, а то је искоришћено за
малу свечаност поводом двадесетогодишњице Фолклорне секције СКД „Слога” Нова
Горица. Наиме, Илија Јанковић, предсједник
СКД „Слога” уручио је завхалнице Милету Ђорђевићу и Далибору Антићу. Миле
Ђорђевић, бивши фолклорша, стручњак за
фолклор и педагог, био је први умјетнички
руководилац у Фолклорној секцији СКД
„Слога”, први поставио кореографије и тако

Дјечји ансамбл „Малишани” СКД „Слога” Нова Горица
је започела са радом Фолклорна секција. И
не само да је први који је у „Слоги” поста-

вио кореографије и почео фолклорну дјелатност, него је то урадио и још по неким
другим друштвима у Словенији. Далибор
Антић је наставио рад Милета Ђорђевића
у „Слоги” и такође био умјетнички руководилац. У свом, помало дирљивом говору,
Миле Ђорђевић се захвалио на признању и
истакао да је СКД „Слога” једино друштво
у Словенији које му је додијелило признање
за његов рад.
Илија Јанковић је у свом говору споменуо
почетке дјеловања Форлклорне секције, њен
пут, садашњост и жељу да се пут настави
са још већим успјесима. Захвалио је свима
који су дали свој допринос у раду Фолклорне секције и друштва у цјелини, а посебно
онима који су финансијски и материјално
помагали и помажу дјеловање друштва.

Миле Ђорђевић, Илија Јанковић и Далибор Антић

На крају програма извођачки ансамбл
СКД „Слога” Нова Горица премијерно је
извео кореографију „Српске игре из Кумановског поља”. Аутор кореографије Милан Гламочанин, а умјетнички руководилац Давид Грујић.
Свим фолклорним
друштвима, уручене
учешће у програму са
године нађу на истом
гранима срцима”.

групама, односно
се захвалнице за
жељом да се и идуће
мјесту, на „17. Рази-

Након концерта са дружењем се наставило у
Младинском центру у Вртојби.
Овај пројекат финансијски су подржали Јавни фонд Републике Словеније за културне
дјелатности, Министарство спољних послова Републике Србије – Управа за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону и Драгиша
Лазаревић.
Текст и фото: Душан Јовановић

Ветерански ансамбл СКД „Слога” Нова Горица
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Упознајмо српске крајеве
(Врањак и Врањачани и Вече југоисточне Србије)
Српско културно друштво „Слога” започело је са организацијом едукативно забавних
вечери и матинеа под називом „Упознајмо
српске крајеве”. Циљ пројекта је да се, кроз
необавезно дружење, чланови и пријатељи
друштва, поштоваоци и љубитељи српске
културе и традиције упознају са вредностима и лепотама српских крајева, како природним, тако и етничким, културним, фолклорним и уметничким, са достигнућима на
свим просторима где је српски народ традиционално присутан, у матици и ван ње. За
неке ће то представљати тек подсећање, а за
многе друге, ипак, упознавање.
За почетак је одлучено да се приреди једно мултимедијално, књижевно, сценско и
музичко вече, обогаћено кулинариком, где
ће се представити крајеви из којих традиционално има много досељеника у Новој
Горици. Избор је пао на село Врањак у
општини Модрича, у Републици Српској,
и област југоисточне Србије, Понишавље и
Јабланички крај.
Програм је организован у недељу, 24. новембра 2019. у Великој сали Савеза културних
друштава у Новој Горици, трајао је неколико
сати и окупио је више десетина чланова и
пријатеља СКД „Слога” из Нове Горице и
других крајева Словеније.
Први део програма био је посвећен представљању књиге „Врањак и Врањачани”, аутора Драгана Симића. Књигу је
представио сам аутор, уз видео презентацију. Ради се о изузетно вредном делу
које на врло студиозан и документован
начин представља село Врањак и његове становнике, познате и мање познате,
кроз причу о њиховом пореклу, сеобама,
њиховим презименима, занимањима, ка-

Драган Симић, аутор књиге и Илија Јанковић, предсједник СКД „Слога”
ријерама и њиховом доприносу развоју
села Врањак.
Као и сама књига, и презентација је била
веома динамична и занимљива, чему је
свакако, пре свега, допринео аутор, својом
инвентивношћу и познавањем материје о
којој пише. И књига и аутор, наишли су на
врло леп пријем код публике, о чему говори
и податак да су се после искреног и снажног аплауза, након званичног програма, још
дуго задржали у пријатељском и садржајном
разговору.
Други део програма, посвећен крајевима југоисточне Србије, имао је своје домаћине.
То су биле породице Маноилов, пореклом
из Димитровграда, Стојановић из Лесковца
и Живковић из Пирота. У том делу програма најпре је приказан кратак документарни

филм о Пироту и околини, о познатим пиротским специјалитетима и познатим традиционалним производима, као што је пиротски ћилим, качкаваљ, пеглана кобасица.
У наставку су приказивани спотови са лепотама Старе Планине, Сићевачке клисуре,
кањона реке Јерме, уз традиционалну изворну музику тих крајева. Музичко филмски
програм је био праћен дегустацијом кулинарских специјалитета југоисточне Србије,
као што су: сарме од виновог листа и пуњене
суве паприке, вурда (цеђено кисело млеко),
царибродска сушеница и лесковачки пребранац које су припремили домаћини програма.
Дегустација је била пропраћена домаћим винима из винограда Лазаревић.
По завршеној дегустацији, као што је у
српском народу обичај, заиграло се уз кола
пиротског, нишког, лесковачког и царибродског краја, а забава из раних поподневних
часова претворила се у пријатан вечерњи
програм.
На крају, остаје утисак, да је то био само
први у низу многих културних и забавних
догађаја који се могу организовати, без превише средстава, али са пуно добре воље,
љубави и поштовања према свом пореклу и
коренима, јер српски народ има много тога
лепог и помало скривеног да покаже, и другима, а и самом себи.
Текст и фото: Синиша Живковић

Публика у сали
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Radionica – izrada
drvenog uglja
U saradnji sa „Potencial institutom” iz Nove
Gorice, Članovi SKD „Sloga” uključili su se u
izvođenje jednog dela projekta „ARTEHGAL”,
finansiranog od strane Ministarstva za kulturu Republike Slovenije. Projekat je zasnovan
na upotrebi prirodnih materijala u oživljavanju
tehničkog nasleđa, ili što bi mi rekli, očuvanju
starih, tradicionalnih zanata. Projekat je u osnovi
namenjen ranjivim grupama stanovništva Slovenije, u koje spadaju i doseljena lica. Na ljubazan
poziv gospođe Lilijane Brajlih, „Sloga” se sa zadovoljstvom odazvala i učestvovala u radionici
izrade drvenog uglja.
Radionica je izvedena 26. oktobra 2019. u mestu Lokovec, planinskom kraju nadomak Nove
Gorice. Iako bez praktičnog iskustva, prisutni članovi „Sloge” pružili su puni doprinos
izvođenju projekta, odnosno izradi drvenog
uglja – ćumura. Zadovoljstvo i radost zbog
okončanog celodnevnog posla je bila obostrana, kako domaćina, tako i „Slogaša”. A kada
se iz pripremljene kupe – ćumurane zadimilo,
efekat je bio potpun.

Završetak radova
Po uspešno obavljenom poslu čekala nas je topla primorska jota, poslužena u obližnjoj kući
domaćina. Ambijent stare slovenačke planinske
kuće, opremljene klasičnim davno ugrađenim
instalacijama, ali i svim savremenim uređajima,
ostavio je jako lep utisak na sve prisutne. Ako

Фудбалски турнир
По завршетку сезоне годишњих одмора, СКД
„Слога” Нова Горица нову сезону активности
започиње,
сада
већ
традиционалним,
фудбалским турниром. Тако је било и овог пута,
а такође по већ устаљеној традицији спортисте
и организаторе послужило је лепо, приморско
време. Задњи летњи викенд обећавао је још
један леп дан, а прохладне ноћи уливале су
свежину свима који су користили викенд за

активности на свежем ваздуху. Турнир је и
овог пута одржан у спортском центру „Јава”,
у Ореховљу, лепом малом месту крај Нове
Горице. Субота, 21. септембар, очекивана са
нестрпљењем од стране пријављених екипа,
а са радошћу и радозналошћу од стране
чланова „Слоге” и бројне публике, која и
овог пута није изостала. Спортски центар
„Јава” пружио је сав комфор такмичарима

tome dodamo tradicionalnu ljubaznost i gostoprimstvo domaćina, kao i predivne stoletne
šume u planinskom okruženju, malo je reći da
je za prisutne to bio izuzetan i prijatan doživljaj
za pamćenje.
Tekst i foto: Siniša Živković
и публици, лепо време је учинило своје,
па смо сви заједно учествовали у једном
занимљивом спортском и друштвеном
догађају. Екипе су се срчано и са пуно елана
бориле за пласман, публика је уживала, а на
крају је све зачињено специјалитетима са
роштиља, хладним пивом и соковима.
Ни овог пута нису изостали наши драги
гости, мотористи, чланови и пријатељи
мото секције СКД „СЛОГА” и МК „Балкан”.
Дошли су у великом броју, са свих страна,
из разних крајева наше регије и бивше нам
заједничке државе. Организовали су и они
сопствено, њиховој снази и корпуленцији
примерено атлетско такмичење које је
забавило и увеселило све присутне. Свакако
вреди истаћи да је у првом плану био
спортски дух и спортско такмичење у коме
је учествовало осам екипа. Играло се у две
групе по лига систему, а затим су најбоља
два тима из сваке групе играла полуфиналне
утакмице. Коначни победник је екипа
„ЕX YУ”, друго место освојила је екипа
„Република Српска”, а треће место припало
је домаћину, екипи „Слога”. На крају, уз
захвалност и признање такмичарима за фер
и спортску игру, још једном треба истаћи
велики одзив публике, како чланова СКД
„Слога”, тако и свих других драгих гостију
и пријатеља друштва.
Текст и фото: Синиша Живковић

Екипа СКД „Слога” Нова Горица
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Вукови дани 2019
Година прође за трен, и не можеш да схватиш, мислиш да је јуче било кад смо организовали некако стидљиво прве „Вукове дане”
у Кропи и тад пожељесмо да постану традиционални са надом да ће се то и остварити.
Ево, ове године постадоше јубиларни, десети по реду. Већ неколико година заредом
закључни фолклорни концерт одржавамо
у Линхартовој кино дворани у Радовљици. Добра сарадња са локалном заједницом
нам омогућава да имамо повољно једном
годишње ову прелијепу дворану на располагање. Пошто је сама дворана повезана са
општинском зградом, општинске власти нам
иду на руку да користимо њихове просторе
за гардеробе у случају већег броја учесника.
Добар техничар који је бринуо за озвучење,
осветљење и све остало већ неколико година
сарађује с нама па заједно са нашом Сандром
то је рутински одрађен посао. Како смо прошле године били гости КУД „Караџић” из
Лознице на „Вуковом сабору” у Тршићу, ове
године смо им ми узвратили гостопримство.
Наши гости су стигли у петак 15. новембра
у касним вечерњим сатима, дочекали смо их
домаћински на Јесеницама и распоредили
код домаћина. Осим чланова друштва има-

Дјечји ансамбл КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
ли смо и посјету Туристичке организације
и културног центра „Вук Стефановић Караџић” који су дошли са занимљивим предлозима за сарадњу. Само суботње доподне,
16. новембра, било је дружење са нашим гостима и заједнички обилазак горењског бисера Бледа. Нису то били и једини наши го-

Мушка пјевачка група КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

сти али пошто су најдаље од нас и долазе из
Вуковог краја можда сам им намијенио коју
ријеч више. Осим њих наши драги пријатељи, чланови Културног друштва „Брдо” из
Крања били су једино српско друштво осим
нас из Словеније које нам је уљепшало наш
програм, затим домаће словеначко друштво
„Бохињ” из Бохиња, друштво „Никола Тесла” из Удина и друштво „Завичај” из Клагенфурта. Гледајући на број држава из којих су
долазили учесници овај фестивал се може
комотно сматрати међународним.
Домаћини су се представили са дјечијом
фолклорном групом „Вукове птичице”, са
пјевачком мушком и женском групом и извођачким ансамблом. Такође, наши гости
из Лознице представили су се са двије кореографије и неколико староградских пјесама. Остали са по једном кореографијом.
Гледалиште попуњено скоро до посљедњег
мјеста могло је да види разнолике игре и пошто није било кореографије да се понавља,
различите ношње. Програм су водили и повезивали Петра Мартић и Вељко Миљковић.
Нашим суграђанима смо поклонили једно
дивно вече, а ми смо сви заједно наставили
да се дружимо и забављамо до касно у ноћ у
дворани Колперн на Јесеницама.
Другог дана смо наше госте одвели у Крањску гору а поподне смо им зажељели срећан
пут и испратили их уз жеље за поновним
виђењем. Овом приликом се захваљујем Јавном фонду Републике Словеније за културне
дјелатности, Министарству спољних послова Републике Србије – Управи за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону и општини
Радовљица који су подржали овај догађај.
Хвала свим учесницима и онима који су гледали. Видимо се на 11. Вуковим данима.
Милан Стојановић

КУД „Караџић” Лозница

Децембар 2019 | Из друштава | 15

Maroltovo srečanje
Izvođački folklorni ansambl KPSHD „Vuk Karadžić” iz Radovljice na državnom prvenstvu slovenačkih folklornih grupa
Tako malo po malo a stigosmo i do ovoga nivoa, kako reče vođa Javnog fonda za kulturne
djelatnosti opštine Radovljica, Tatjana Kržišnik
to je vrh, u Sloveniji više ne možemo.
U Žalcu je 26. oktobra 2019. održana najznačajnija smotra folklornih ansambla Slovenije
koja su u ovogodišnjim trostepenim kvalifikacijama dostigla najviši državni nivo. Organizator susreta je Javni fond Republike Slovenije
za kulturne djelatnosti. „Maroltovo srečanje”,
državno prvenstvo odraslih folklornih grupa.
Prema dosadašnjoj praksi, svake godine se na
državnom nivou predstavi i jedna folklorna
grupa drugih etničkih zajednica Slovenije, koje
takođe prolaze kroz kvalifikacije. Stručna komisija za kvalifikaciju manjinskih folklornih
ansambla u sastavu dr Vesna Bajić Stojiljković
i Neva Trapuš odabrala je folklorni ansambl
KPSHD „Vuk Karadžić” iz Radovljice.

Извођачки ансамбл КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
Ansambl se predstavio u prvom polufinalu koreografijom „Kroz pirotsko polje” koreografa Damira Šipovca iz Bačke Topole i pod vođstvom
Sandre Jevtić, a muzički aranžman je napravio
Žanijel Šublja iz Banatskog Novog Sela.

Velika čast i zadovoljstvo nam je da smo bili u
društvu najboljih folklornih ansambla Republike Slovenije.
Milan Stojanović

Mitrovdanski šahovski turnir
Novembar je mjesec Vukovih dana, u sklopu
kojih KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica svake godine organizuje i Mitrovdanski šahovski
turnir. Ove godine turnir je održan u decembru.
Svi ljubitelji šaha okupili smo se u nedjelju, 8.
decembra 2019. u prostorima našeg društva. Na
ovogodišnjem šahovskom turniru učestvovalo
je 27 šahista iz različitih šahovskih društava iz

cijele Slovenije. Turnir se igrao po švajcarskom
sistemu, devet partija po pravilima FIDE za brzopotezni šah dva puta deset minuta. Najbolja
tri igrača nagradili smo sa peharima. I ove godine učestvovala je jedna šahistkinja, naša stara
poznanica i više puta učesnica na našem turniru
Pavla Košir iz Zagorja ob Savi.

Turnir je sudio i vodio Boštjan Pretnar iz Radovljice. A velika pomoć kod organizacije nam
je bila od Jovice Sandića, koji je ujedno i predsjednik ŠD Radovljica koje nam je i ovoga
puta pomoglo u logistici.
Prva tri mjesta su osvojili šahisti između kojih
je najmlađi učesnik osvojio drugo mjesto i to
mu je bilo prvo učešće na našem turniru. To nije
prvi put.
Pobjednički pehar nije mijenjao vlasnika i treći
put zaredom ostaje u istom vlasništvu, a i osvajač trećeg mjesta je u prošlosti osvajao nagrade.
Dušan Zorko ----------------7,5 poena
Nemanja Sadovski ---------6,5 poena
Fahrudin Ključanin ---------6 poena
Poslije završenog turnira kao po običaju društvo je priredilo zakusku za sve učesnike.
Iza nas je još jedan uspješan šahovski turnir,
koji je prošao u „fer-plej” odnosima i gdje su se
sklopila nova prijateljstva. Zvanično je pobjednik onaj koji osvoji prvo mjesto i koji odnese
najveći pehar, ali znate kako kažu: nije važno
pobijediti, važno je učestvovati, zato su za nas
pobjednici baš svi igrači našeg Mitrovdanskog
šahovskog turnira.
Nadamo se da ćemo se sljedeće godine družiti
u još većem broju.
Milan Stojanović

16 | Из друштава | Децембар 2019

Митровдан

слава КПСХД „Вук Караџић”
Српско културно просветно спортско и хуманитарно друштво „Вук Караџић” Радовљица прославило свог заштитника
– Светог Димитрија
Славски обред, који су водили чланови
друштва, уз присуство представника општине Јесенице, затим спонзора и представника других српских друштава, као и великог
броја чланова друштва, одржан је 8. новембра 2019. у трпезарији фирме КОВ, која је
уједно и велики спонзор друштва.
Ломљење славског колача обавили су Михајло Васиљевић, дугогодишњи активни
члан друштва и Милан Стојановић, предсједник КПСХД „Вук Караџић”, који се затим обратио присутнима и захвалио се на
одзиву а члановима друштва честитао славу
уз жељу да још дуго овако заједнички прослављају овај јединствени српски догађај.
Домаћинима и гостима обратио се у својој
здравици и Блаж Рачич, начелник општине

Михајло Васиљевић и Милан Стојановић
Јесенице, који је такође честитао славу члановима КПСХД „Вук Караџић” истакавши

да је први пут на једном оваквом догађају и
похвалио домаћине да очувањем традиције,
културних и вјерских догађаја обогаћују и
свеукупну културну разноликост општине
Јесенице и ширег простора Горењске.
Славу су честитали, уз жеље да се још дуго
одржава овај обичај, и представници српских
друштава који су присуствовали овом догађају: Митар Вујиновић, предсједник КД
„Брдо” Крањ, Милош Милић, предсједник
СКПД „Свети Сава” Крањ, Крстан Шућур,
предсједник СКД „Петар Кочић” Крањ, Милош Демоњић, предсједник СПД „Никола
Тесла” Постојна и Јово Јауз, предсједник СД
„Др Младен Стојановић” Велење.

Обраћање Блажа Рачича, начелника општине Јесенице

Након здравица и честитки дружење и
славље настављено је славским ручком, за
који су се побринули домаћини, а овдје треба посебно истаћи вриједне домаћице које
су се својски потрудиле да софра буде богата
и разноврсна.
Све у свему био је то још један лијеп догађај, а сви знамо колико је слава значајна
у српском народу, која је своје мјесто нашла и у УНЕСКО-вој листи нематеријалне
културне баштине, као јединствен догађај у
свијету, а слободно се може рећи и један од
најстаријих обичаја на свијету.
Гости и чланови друштва наставили су
славље у добром расположењу у нади да ће
се још дуго овако састајати и славити Светог
Димитрија.
Текст и фото: Душан Јовановић

Вриједне домаћице
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1.
Младенови
дани
Литерарно драмско вече
Српско друштво „Др Младен Стојановић” из
Велења у сарадњи са СKД „Петар Kочић” из
Kрања и Шалешким литерарним друштвом
Хотења из Велења у малој дворани дома
културе, одржало је 20. октобра 2019. литерарно драмско вече под називом Kараван
књижевности и драмске умјетности а дио је
већег пројекта друштва који носи назив 1.
Младенови дани у Велењу.

дјела, а то су Смиљана Kондић, Душан Јовановић, Kрстан Шућур и Душан Пирц.
На позив Српског друштва „Др Младен
Стојановић” први пут се одазвао и Драган
Арсенијевић из Шоштања, публика га је
врло добро примила и наградила са великим
аплаузом за пјесму „Банкомат”.

Душан Јовановић

Публика
Имали смо прилику да видимо монодраму
Радоја Домановића „Вођа” у извођењу Душана Јовановића и представнике осталих
друштава који су нам читали своја и туђа

Учесници у програму

Пројекат смо завршили са подјелом диплома а нашем члану Војиславу Стојановићу –
Воји, за његов 58. рођендан поклонили смо
гусле. После тога настављено је дружење.

Пројекат је реализован уз помоћ:
- Општине Велење,
- Фестивала Велење,
- Министарства културе и информисања Републике Србије,
- Похиштво АПЦО
Текст Јово Јауз
Фото: Зоран Јауз
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Књижевност и драмска
умјетност
кроз „Караван” међу српским друштвима у Словенији
Примарна дјелатност СКД „Петар Кочић”
Крањ је подручје литерарне и драмске дјелатности. Друштво је од самог оснивања
преко својих секција (Литерарне и Театра
Давид) ту дјелатност опредијелило за своју
примарну дјелатност.
То због тога јер смо примијетили да се већина српских удружења у Словенији углавном
бави традиционалном културом (играма и
пјевањем).
Сигурно да та активност доприноси очувању традиције и обичаја. Међутим, познато
је да језик и писмо имају пресудну улогу у
очувању културе и идентитета једне мањинске заједнице у расијању, као и народа.
У матици постоје бројне институције, а ту
је на првом мјесту системско образовање,
као и бројне друге културне и образовне и
научне институције, систем информисања,
непосредно доприносе очувању културнога
и свеобухватног идентитета народа.

Учесници 11. сусрета српских књижевника

У дијаспори је окружење мањинских етичких група и заједница то које непосредно
утиче на асимилацију и представљају изолацију тих група. Мора се напоменути да је
то изразито у мањим и растрешеним групама и срединама изразитије. Чак је важно у
каквој групи језика живе те наше мањине у
расијању.
Разлика је у држави гдје се говори романски
или енглески језик или у земљи као што је
случај у Словенији где се говори словенски
језик. У таквом окружењу има доста сличности, али у таквим условима асимилација
има већи утицај.

промјене, искушења, санкције и објективно
није могла низ година да се посвети новом
расијању.
Организовање Срба у Словенији у друштва
ишло је спонтано и као што је већ напоменуто бавило се уским садржајем културе.
Напредак је био у стварању Савеза српских
друштава Словеније, гдје је координација
међу друштвима унаприједила садржај рада
и препознатљивост, гдје се дошло до бројних културних и информативних пројеката
и програма.

Вриједно је напоменути да је проблем
српске заједнице у Словенији што је она
нова категорија и да је живјела прије у заједничкој држави.

Нису развијане институције наше заједнице,
пратиле су потешкоће, спутавање, оснивање
нових удружења, чак три кровне организације, што и данас представља проблем гдје
заједница трпи и по многим стратешким питањима стоји се у мјесту.

Њено организовање почиње од 1991, када је
постала дијаспора и одвојена од матице Србије, а која је после 1991. преживјела велике

Може се признати да је чак више енергије
и финансијске подршке више пута уложено
у разједињавање и рушење већ годинама и
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деценијама постигнутог него за помоћ да се
подрже програми и пројекти, створе нове
институције и услови.
Оцјеном стања и тражења нових путева да
се осмисли квалитетнији рад организованих
друштава и ССДС настали су неки програми и пројекти. Тако је кроз дјеловање поменутих секција овога друштва и уз подршку
других српских друштава и кровне организације настао прије три године пројекат „Караван књижевности и драмске уметности”.
Тај пројекат је у посљедње четири године
подржавало Министарство спољних послова Републике Србије – Управа за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону. Још прије
три године у неколико друштава пројекат је
био прихваћен и постао препознатљив.
Напредак је био и у томе што се и већи број
појединаца из већег броја друштава, као и
самостални ствараоци, укључили у рад ове
двије секције друштва.
Само секција књижевника повезује из цијеле Словеније преко двадесет појединаца, а
они стварају на српском језику. Исто тако
драмска секција је од мале седмочлане групе
нарасла, тако да данас повезује преко двадесет појединаца.
Већ смо у претходном броју Мостова представили неке активности до новембра
2019. Када смо у претходном броју позвали
друштва на сарадњу, нисмо дуго чекали и

Публика на 11. сусрету српских књижевника

чак осам друштава је изразило спремност
за сарадњу у пројекту, као и организовању
гостовања у њиховим срединама. Поменути
пројекат трајаће до краја јануара 2020, вјерујем да ћемо успЈети испунити обећања и
позиве.

српском језику, а од три појединца представљена су остварења из ове године.

Промоција књиге аутора др Васе
Предојевића у Београду

Поред др Васе Предојевића, представљена
је нова књига, роман Јордана Ставрова, а
Маринко Јагодић Маки, представио је свој
роман „Пољубац неба”, који је ове године
успјешно преведен на словеначки језик. Поред наведених у програму су учествовали
и Остоја Шобот, Душан Јовановић, Крстан
Шућур, који је повезивао програм и млади
гуслар Давид Радишић који је отпјевао двије
српске епске пјесме.

Публика и стручна критика веома су похвално прихватили књигу аутора. Искоришћена
је прилика да се с групом из Словеније која
је била на промоцији посјети и Београдски
сајам књига. И то је резултат повезивања
људи од писане речи у Словенији што чини
тај дио стваралаштва успјешнијим.

У наставку рада сусрета књижевника појединци су рецитовали своју поезију, читана
је проза и текстови из романа. Чланови
„Театра Давид” извели су неколико тачака монодраме и скечева, а музичка пратња
из Удружења гуслара Словеније успешно
је попуњавала програм. Многи посјетиоци
из српских друштава одушевљено су поздрављали учеснике у програму.

Познати писац у Словенији, а и ван граница,
др Васо Предојевић је на позив Куће Ђуре
Јакшића из Београда 26. октобра 2019. представио своју једанаесту књигу „Подгрмечки
споменар”.

11. сусрети српских књижевника
у Словенији

Сваке године у децембру одржавају се у
Крању књижевни сусрети у организацији
СКД „Петар Кочић”, односно његове секције српских књижевника и „Театра Давид”,
који учествује у програму.
На сусрету је било једанаест књижевника: Смиљана Кондић, др Васо Предојевић,
Радослав Милановић, Маринко Јагодић
Маки… и гошћа Ана Јувант, који пишу на

Домаћин СКД „Петар Кочић” приредило је закуску за све посјетиоце и чланове
друштва, који су добили и календаре, упућене су и честитке за срећну нову 2020. годину.
Текст: Крстан Шућур
Фото: Душан Јовановић
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Свети краљ Стефан
Дечански - Мратиндан
Слава СКД „Петар Кочић” Крањ
Друштво је основано баш на тај дан и
зато је и узело Светог краља Стефана
Дечанског за свог заштитника, кога
слави већ осму годину
Припремили су се домаћини 24. новембра
2019, да на дан славе угосте своје чланове,
пријатељска друштва, као и велики број
пријатеља и симпатизера друштва. Отворена су широм врата многим гостима из
српских друштава, тако да су славском обреду и слави присуствовали представници
СКД „Никола Тесла” Постојна, КПСХД
„Вук Караџић” Радовљица, СКПД „Свети
Сава” Крањ, КД „Брдо”Крањ и ССДС. По
обичају посебно мјесто и пажња на слави
припада куму славе, а то мјесто је и ове године припало Мирку Шокчевићу из Крања,
пријатељу овога друштва. На слави су били
и пријатељи и донатори друштва Љубиша
Гојковић, Зоран Стевановић и Зоран Зец, а
многи пријатељи су због заузетости изостали за ову прилику, а било је мјеста и за путнике намјернике.
Домаћин славе Крстан Шућур, предсједник
друштва, поздравио је госте и чланове друштва,
посебно кума славе. Симбол славе, славски обред припремљен је уз свијећу, кољиво, славски
колач, црвено вино и тамјан, а обред је обавио јереј Бранислав Тодорић, свештеник из
крањске парохије. У том свечаном и достојанственом тренутку свештеник и домаћин славе
обавили су ломљење славског колача.

Ломљење славског колача
Након обављеног обреда отац Бранислав
у кратком обраћању напоменуо је значај
славе у српском народу. Похвалио је и поздравио што све више српских породица у
Словенији слави своју крсну славу, а ту се
појављује и већи број српских удружења
која славе крсну славу. Подјсетио је да
прихваћање и слављење славе јача свијест
о припадности народу, вјери и цркви, то
људе зближава и цјелокупну српску заједницу чини сложнијом. Честитао је домаћину
славу, а домаћин славе захвалио се свештенику на обављеном обреду, куму, гостима и
члановима на присуству, као и свим оним
члановима и чланицама, породицама, који
су се потрудили да обогате славску трпезу и

то на начин, који нас подсјећа на наше очеве
и дједове, како су славили славу у прошлости и родном огњишту. Гости су се обратили
бесједом и честитали славу.
Настављено је дружење уз славски ручак,
пријатан разговор, а и испраћај гостију и
чланова од стране домаћина, протекао је уз
захвалност и да се поново у слози и повјерењу сусрећемо.

Нешто о крсној слави

Срби су славили крсну славу како у добру
тако и у злу, како слободи тако и у ропству,
како у рату тако и у миру. Наши војници чували су последњи комадић војничког хљеба
и по коју кап вина на дан своје крсне славе,
окупљали се у рову, прелијевали вином тај
комадић хљеба и ломили га као славски колач, честитајући једни другима славу. Сјећали су се својих на дому и настављали борбу
за своју и њихову слободу. Свијећа, хљеб,
вино и гологлавост, четири симбола: свјетлост вјере, зависност од Бога, љубав божија
и молитва Богу, то четворо Србин показује и
на дан своје крсне славе. У односу на друге
значајне светковине (Божић, Васкрс), крсна
слава нема присуства било каквих паганских
значаја и симбола кроз обичаје на који наш
народ слави крсну славу. Народ не заборавља
шта је слава и зато је опстао као народ. Колективно памћење је дио културе једне нације, она је постала и дио традиције, према
томе се и доказује какви смо и колики смо.
Текст: Крстан Шућур
Фото: Душан Јовановић

Кум славе Мирко Шокчевић наздравља домаћину и гостима
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Фрушкогорски манастири
Срби из Словеније посетили фрушкогорске манастире
Српско културно друштво „Сава” из Храстника организовало је поклоничко путовање и посјету
Фрушкогорским манастирима. Члановима друштва су се придружили верници из Засавја, Велења и Севнице
Одлазак је био из Храстника у четвртак, 03.
октобра 2019 у 23 часа. Путовање је било у
прелепом расположењу, тако да није било
спавања. Све је текло по плану, није било
чекања и заплета на границама.
У петак ујутру, као што смо и планирали допутовали смо тачно у шест сати и тридесет
минута у Врдник. Одмах по доласку смо се
упутили у женски манастир Врдник, познат
и као Мала Раваница, један је од најзначајнијих манастира на Фрушкој гори. Манастир Раваница у Врднику је надалеко чувен
по Видовданском сабору који се сваке године у њему одржава 28. јуна, у знак сећања
на Косовски бој у коме је, поред осталих
страдао и српски кнез Лазар Хребељановић,
чије су се свете мошти својевремено налазиле у овом манастиру. Манастир се први пут
помиње у турским списима током 16. века,
али као посед који није могао да обезбеди
давање, па се зато сматра да је манастир
Врдник у то доба запустео.
Крајем 17. века, тачније 1697. године, бежећи из Сент Андреје према Срему у фрушкогорски манастир Врдник долазе монаси,
који су претходно побегли из манастира
Раваница код Ћуприје, а са собом доносе и
мошти Светог кнеза Лазара.
Монаси обнављају Светињу, а манастир
Врдник добија и назив Раваница, по којем га
и данас знају. Видели смо главну манастирску цркву која је сазидана у почетку 19. века,
у периоду између 1801. и 1810. године. У

цркву је том приликом сазидан и четвероспратни звоник, а 1811. године када је и црква
освећена, на празник Видовдан су пренете
мошти Светог кнеза Лазара у нову цркву.

Барок и благи утицаји исламске архитектуре на фасади су учинили овај манастир
својеврсним на Фрушкој гори. Без даха нас
је оставио богати иконостас.

Ова фрушкогорска Светиња и данас чува
кивот у коме су се налазе Свете мошти, као
и ребро Светог кнеза Лазара. Поред тога, у
манастиру се чувају и мошти Свете Великомученице Анастасије, које потичу из трећег
века, као и бројне светиње са Христовог гроба. Манастирски комплекс уз главну цркву
посвећену Вазнесењу Господњем чине и две
капеле као и конаци. У северном крилу конака
се налази капела посвећена Светом Сави, док
се на извору налази капела посвећена Светом
цару Констатину и царици Јелени. Сви смо
били задивљени над овом Светињом. Наставили смо наше поклоничко путовање према
великој Светињи манастиру Јазак.

Више пута су мошти цара Уроша премештане из Јазка, да би 2001. биле поново враћене. Ту је и део моштију Свете Анастасије
Римљанке. У дворишту манастира се налази
извор који је посвећен истоименој светици.

Јазак је женски манастир, припада Епархији сремској Српске православне цркве.
Изграђен је 1736. године. Позициониран на
завршетку мале котлине, између два пропланка на јужној падини Фрушке горе. По
предању подигао га је деспот Јован Бранковић крајем XV века.
Током Велике сеобе Срба мошти Уроша
Нејаког пренете су из Неродмиља у стари
Јазак. Захваљујући овом чину, манастир је
почео да ужива велики углед, што је допринело и грађењу и новог и већег манастира
у XVIII веку и то га чини „најмлађим” на
Фрушкој гори. Посвећен је Светој Тројици.

Ми смо наставили наше поклоничко путовање до манастира Велика Ремета. По предању, основао га је краљ Драгутин, када је
у лову пао са коња и остао трајно хром, предао власт свом брату Милутину. Манастир
Велика Ремета је један од најстаријих између шеснаест фрушкогорских манастира.
Манастир је посвећен светом Димитрију, а у
његовом саставу се налази и црква посвећена овом свецу. У оквиру манастира се налазе
и две капеле: Светог Јована Крститеља из
18. века и Успења Пресвете Богородице из
1970. Барокни звоник са капелом посвећен
је рођењу светог Јована Претече (Светог Јована Крститеља), придодат је 1735. и спада у
највише звонике (38,6m) у Срему.
Велика Ремета је обновљена 1982, то је женски је манастир. Старешина манастира је
архимандрит Стефан Вучковић. Манастир
поседује мали музеј старе српске музике.
Нашу пажњу је привукло Етно село поред
манастира, реплика Витлејемске пећине са
црквом изнад и рајски врт.
Следећи дан смо посетили   Патријаршију
у Сремским Карловцима. Карловачка патријаршија је била помесна аутокефална
црква од 1848. до 1920. године. Настала је
уздизањем Карловачке митрополије на ранг
патријаршије. Постојала је до уједињења у
СПЦ 1920. Патријаршијски двор је једна од
највелелепнијих грађевина у Сремским Карловцима је двор (боравиште) владике сремског, а до 1930. године и Патријарха српског.
Посетили смо и епархијско Саборну цркву
Светог Николе, која у Сремским Карловцима спада у ред најважнијих храмова Српске
Православне цркве. Има огроман значај за
српство. Храм има и велики културно-историјски значај, јер су у њој поред фресака и
слика Паје Јовановића налазе и две реликвије – чудотворна икона Пресвете Богородице Бездинске.
Текст и фото: Славица Трипуновић
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13. dječja folklorijada
Kulturno umjetničko društvo „Mladost”
Ljubljana po trinaesti po organizovalo
susret dječjih folklornih grupa pod nazivom „Dječja folklorijada”
Ovaj, za učesnike i društva značajan događaj,
jer se radi o budućnosti društava, održan je 16.
novembra 2019. u Duhovnom centru svetog
Antona u Ljubljani uz prisustvo više od 250
gledalaca koji su sa simpatijama pratili nastup
svih ansambala i sve nastupe nagrađivali burnim aplauzom.
Dječju folklorijadu najavile su Elena Ćatić
i Anđela Serenčeš koje su vodile program. U
svom pozdravnom govoru pozdravile su sve
prisutne, kao i učesnike u programu, a posebno
goste iz Višegrada, članove Srpskog sokolskog
društva „Kralj Petar Ujedinitelj”.
Program su počeli najmlađi članovi KUD
„Mladost”, takozvani „Cicibani” koji rade pod
rukovodstvom Tamare Pejašinović i Bojana
Antonića, a odigrali su „Splet igara iz Srbije”,
uz muzičku pratnju Dragana Cvetkova na harmonici.
Gosti iz Višegrada, folkloraši SSD „Kralj Petar
Ujedinitelj” u svom prvom nastupu izveli su
koreografiju pod nazivom „Igre iz Šumadije”.
Autor koreografije Milan Bosiljčić, umjetnički
rukovodilac Danijela Šućur.
Mladi folkloraši iz Srpskog kulturno umjetničkog društva „Vidovdan” iz Ljubljane predstavili su se „Igrama i pesmama iz Bele Palanke”,

SSD „Kralj Petar Ujedinitelj” Višegrad

autori koreografije i umjetnički rukovodioci su
Natalija Kerezović i Danijel Serčić.
Igru je za nekoliko trenutaka prekinula pjesma
„Kosovski božuri” koju je izvela mlađana Tijana Kondić uz pratnju drugarica iz dječjeg
ansambla KUD „Mladost” a uz muzičku pratnju Dejana Ercega. Nakon toga dječji ansambl
KUD „Mladost” odigrao je koreografiju „Igre i
pesme iz Vladičinog Hana. Autor koreografije
Milorad Runjo a umjetnički rukovodilac Bojan
Antonić.
U drugom susretu sa publikom folkloraši SSD
„Kralj Petar Ujedinitelj” iz Višegrada odigrali
su „Vlaške igre”, a autor koreografije je Milan
Bosiljčić.
Iz Nove Gorice su došli mladi folkloraši SKD
„Sloga”, koje od milja zovu „Mališani” a odigrali su „Igre iz Leskovca”. Autor koreografije i
umjetnički rukovodilac je Tina Jaćimović.
Omladinski ansambl KUD „Mladost” Ljubljana predstavio se koreografijom koja nosi naziv
„Igre i pesme iz Bele Palanke”. Autor koreografije i umjetnički rukovodilac je Bojan Antonić.
„Igre iz Glamoča”, u svom trećem nastupu ove
večeri, odigrali su članovi SSD „Kralj Petar
Ujedinitelj” i tako završili nastupe svih grupa
koje su uzele učešće na ovogodišnjoj „13. dječjoj folklorijadi”.
Na kraju programa prisutnima se obratio mr
Drago Vojvodić, predsjednik KUD „Mladost”

Tijana Kondić
Ljubljana, zahvalio učesnicima na lijepo izvedenom programu a publici na posjeti i podršci
mladim igračima. Zatim je podijelio zahvalnice
za učešće svim grupama koje su se odazvale
pozivu i nastupile u programu.
Druženje je nastavljeno u Gostionici „Portal”.
Ovaj projekat finansijski je podržan od Javnog
fonda Republike Slovenije za kulturne djelatnosti.
Tekst i foto: Dušan Jovanović
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Prvi dječji ansambl KUD „Mladost” Ljubljana

Dječji ansambl SKUD „Vidovdan” Ljubljana

Dječji ansambl „Mališani” SKD „Sloga” Nova Gorica
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О класје моје
Српско културно просветно друштво „Свети Сава” из Крања извело рецитал под називом „О класје моје”, посвећен
великим српским пјесницима Алекси Шантићу и Десанки Максимовић
Рецитал је одржан 23. новембра 2019. у Светосавском културном центру у Крању пред
око седамдесетак посјетилаца који су са великом пажњом пратили овај догађај који доприноси цјелокупној активности друштва, а
исто тако даје свој прилог културним дјелатностима у Крању.
Прије почетка програма присутнима се у
име друштва обратио Драгиша Лазович,
поздравио присутне и најавио учеснике у
програму.
Програм је почео пјесмом Алексе Шантића
„Мој отац” коју је одрецитовао Душан Јовановић, а који се затим обратио публици
рекавши сљедеће: „Поштовани посјетиоци,
драги гости, добро вече и добро дошли на
рецитал посвећен великим српским пјесницима и патриотама, Алекси Шантићу и
Десанки Максимовић. Њихове пјесме стваране су кроз читав један вијек, од краја деветнаестог до краја двадесетог вијека. Били
су и остали не само као српски пјесници,
него као и пјесници свих оних којима је родољубље, отаџбина, завичај, љубав у срцима
и души. Пјевали су, обоје, и са тугом и болом, са великим и снажнима осјећањима али
и са великом љубављу и тежњом, са жељом
да свијет буде љепши и бољи него што је

Вјерна публика
био у њихово вријеме, а вријеме њихово
било је бурно, тешко, напето и само, као за
тренутак, огријало је сунце. И, као по неком
неписаном правилу тешко вријеме је у неку
руку најповољније за стварање врхунских
умјетничких дјела, па тако и књижевности,
нарочито поезије. Вечерас ћемо вам приказати дио из богатог опуса Алексе Шантића

Сара Митровић уз музичку пратњу Марка Чушина

и Десанке Максимовић, а пјесме Десанке
Максимовић рецитоваће Снежана Максимовић, а пјесме Алексе Шантића рецитоваће
Душан Јовановић. У музичком дијелу програма Сара Митровић ће уз пратњу Марка
Чушина отпјевати неке од пјесама Алексе
Шантића и Десанке Максимовић.”
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Након уводног говора Снежана Максимовић
је говорила о Алекси Шантићу истакавши
сљедеће: „Алекса Шантић је био српски и
босанскохерцеговачки песник и академик.
Рођен је 27. маја 1868. године у Мостару, а
умро 2. фебруара 1924. године у свом родном граду. Сматра се једним од највећих
песника с прелаза 19. на 20. век. Његова дела
прожета су љубављу, чежњом, сетом, али
бунтом и искреним патриотизмом. Снажном
емотивно љубавном и социјалном поезијом
оставио је неизбрисив траг у српској и босанскохерцеговачкој књижевности. Његова дела заузимају значајно место у српској
и босанско-херцеговачкој литератури. По
њему су назване многе школе, библиотеке и
друге установе културе.”
Душан Јовановић је говорећи о Десанки
Максимовић истакао сљедеће: „Десанка
Максимовић рођена у Рабровици (Дивци)
код Ваљева, 16. маја 1898, а умрла у Београду, 11. фебруар 1993, сахрањена у Бранковини код Ваљева, је била српска песникиња,
професорка књижевности и чланица Српске
академије наука и уметности. Десанка Максимовић је била песник, приповедач, романсијер, писац за децу, а повремено се бавила и превођењем, махом поезије, са руског,
словеначког, бугарског и француског језика.
Њена поезија је и љубавна и родољубива, и
полетна, и младалачка, и озбиљна и осећајна. Неке од њених најпопуларнијих песама
су: „Предосећање“, „Стрепња“, „Пролећна
песма“, „Опомена“, „На бури“, „Тражим
помиловање“ и „Покошена ливада“. Чувши за стрељање ђака у Крагујевцу 21. октобра 1941, песникиња је написала једну од
својих најпознатијих песама „Крвава бајка“
– песму која сведочи о терору окупатора над
недужним народом у Другом светском рату.
Песма је објављена тек после рата.”
Послије представљања Алексе Шантића и
Десанке Максимовић услиједило је рецитовање њихових познатих пјесама, а поред толиког броја врхунских пјесама било је тешко
одабрати неколико њих које би биле рецитоване, али ипак се некако успјело у томе.

Снежана Максимовић рецитује пјесме Десанке Максимовић
У првом блоку Душан Јовановић је рецитовао пјесме Алексе Шантића и то: „На убогом
пољу”, „Ми знамо судбу”, „Моја отаџбина”
и „Моји очеви“, а Снежана Максимовић је
рецитовала пјесме Десанке Максимовић:
„Патриотски разговор са Србима”, „Србија
је велика тајна” и „Крвава бајка”, а овај први
блок завршен је пјесмом Алеске Шантића
„И опет ми душа све о теби сања” коју је отпјевала Сара Митровић, сопран, уз музичку
пратњу Марка Чушина на хармоници.
Други блок је почео рецитацијом пјесме
Алексе Шантића „Срце“ коју је рецитовао
Душан Јовановић, а у истом блоку рецитовао је и пјесме Алексе Шантића: „Неретва“,
Воденица”, „Наш стари доме”, док је Снежана Максимовић говорила пјесме Десанке
Максимовић: „Потребно ми је”, „Грачанице” и „Богојављење”, да би и други блок био
завршен музичким извођењем пјесме Алексе Шантића „Ко т’ покида са грла ђердане”
коју је врхунски извела Сара Митровић уз
пратњу Марка Чушина.
У трећем блоку публика је чула пјесме Алексе Шантића: „Јесен”, „Бадње вече”, „Остајте овдје” и „Хљеб”, које је говорио Душан

Јовановић, а Снежана Максимовић је казивала пјесме Десанке Максимовић: „Балканац”, „Тражим помиловање” и „Немам више
времена”, да би на крају овог блока Сара
Митровић уз музичку пратњу Марка Чушина отпјевала пјесму Десанке Максимовић
„Предосећање”.
Четврти блок је почео рецитацијом пјесме
Алексе Шантића „О класје моје” по којој
је назван и сам рецитал, а у наставку овог
блока Душан Јовановић је рецитовао пјесме
Алексе Шантића: „Вече на шкољу”, „Мој
живот” и „Емина”, док је Снежана Максимовић рецитовала пјесме Десанке Максимовић: „Опомена”, „На бури” и „Девојачка молба”, а пјесму Десанке Максимовић
„Срећа” отпјевала је Сара Митровић уз
пратњу Марка Чушина.
Пети, посљедњи блок рецитала био је испуњен љубавном поезијом Алексе Шантића
и Десанке Максимовић. Душан Јовановић
је говорио пјесме Алексе Шантића: „Не вјеруј”, „Пахуље”, „Ако хоћеш” и „Прољеће”, а
Снежана Максимовић је рецитовала пјесме
Десанке Максимовић: „Наша тајна”, „Душу
ми поклони” и „Стрепња”, да би програм
рецитала завршили Сара Митровић и Марко
Чушин изводећи пјесму Десанке Максимовић „Месечина”.
На крају овог лијепог и занимљивог догађаја
Драгиша Лазовић се захвалио учесницима у
програму и подијелио им захвалнице, а публици се захвалио на посјети и подршци извођачима током рецитала.
Овај пројекат финансијски је подржан од
стране Јавног фонда Републике Словеније за
културне дјелатности и Министарства спољних послова Републике Србије – Управе за
сарадњу с дијаспором и Србима у региону.
Текст: Душан Јовановић
Фото: Драгиша Лазовић

Душан Јовановић, Снежана Максимовић, Сара Митровић и Марко Чушин
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DAĆE BOG I ĆELI KAPU

Već duže vreme nisam ništa napisao. Događalo mi se to i ranije, taj, da ga nazovemo,
post nadahnuća, ili inspiracije, kako vam je
draže, ali ovaj put, tako mi se bar čini, traje
predugo. Ali, da odmah kažem nešto u svoju intelektualnu odbranu, što će reći, da budem svoj vlastiti advokat: sve vreme posta
mnogo sam čitao. A šta čovek drugo da radi:
penziju sam pošteno zaradio, bašte nemam,
za kuvanje apsolutno netalentovan, kafe po
komšiluku mi ne mirišu... No, ipak ponešto
privredim: odem u nabavku namirnica i tu i
tamo zaplešem sa usisivačem; prošetam, pa
opet knjigu u ruke. Evo, neki dan sam završio čitanje knjige pripovedaka autora M. K.
Preko sto priča stalo u jednu knjigu! Najveći
broj je tako kratkih, da su zauzele svega dvetri stranice, a nađe se i nekoliko minijaturnih,
koje nisu ispunile ni jednu stranicu. A eto, sve
mi biše zanimljive. „Pa da“, kažem sâm sebi,
„ovako treba pisati; sada je doba interneta,
ljudi gutaju svakodnevno bezbroj kratkih informacija. Prošlo je vreme Rata i mira, Tihog
Dona, Sage o Forsajtima... Ko bi danas čitao
knjige od preko hiljadu stranica!“
Pomislih kako ima zanimljivih događaja
koliko ti duša hoće, te reših da prekinem post.
***
Te sam godine završio zanat, pa sam mesec-dva bio kod kuće, pre nego što ću početi
raditi. Nastojao sam biti od bilo kakve koristi,
a posebno me veselilo ići sa ocem, traktoristom, na teren.
Dođe jednoga dana do naše kuće neki
čovek iz planinskog sela; i žena je sa njim.
Nisam ga pre nikada video, jer sam odmah
posle osnovne škole otišao u beli svet, tako da
nisam stigao upoznati susedna sela.
„Zdravo Đuro, ljudino! Eheee, evo ženo,
ovo je Đurađ. Eheee, daće bog i ćeli kapu!”,

viče pridošlica, dugo stiskajući ruku mome
ocu.
„Zdravo Janko! Otkud ti ovako rano, kojim
dobrom?”, uzvrati otac.
„Dobrom, dobrom, eheee, daće bog i ćeli
kapu! Juče sam uplatio na stovarištu ciglu
za kuću, pa rekoh, da je danas preteramo do
mene. Hajde, pali traktor!”, sav ushićen viče
Janko. „Evo, poveo sam i Janju, da pomogne
utovarati; hajde, brate rođeni!”
„O Janko, ne znam, iznenadio si me; imam
danas isplanirano... a i gume na traktoru su
dosta loše, a gore do vas je put... znaš sâm...”
Nije otac ni završio, a žena se umeša, skoro
plačući:
„Nemoj nas odbiti života ti, nemoj ako
boga znaš, nemoj; kuku meni Janko, šta ćemo
sad!?”
„Ćut’ ženo, šta si se raspomagala! Nije
čovek rek’o da neće.”
„Rado bih ti učinio, Janko, ali kažem ti:
gume su mi slabe, a evo, izgleda da će i kiša”,
pokušava otac da objasni, ali ga Janko prekide.
„Neće kiša, sigurno neće, eeej, sanjao sam
lep san, eheeej, daće bog i ćeli kapu!”
Vidi otac da nema kud, nego pristati.
„Dobro, mada kažem... Al’ dobro. Hoćeš li
i ti momče s nama?”
Prihvatih bez razmišljanja.
Zakačismo prikolicu za traktor, posedasmo
u nju i otac odveze do stovarišta građevinskog
materijala. Tu Janko pokaza uplatnicu za ciglu, te mi, uz pomoć radnika na stovarištu, za
nepun sat vremena utovarimo potreban broj
cigle, te krenemo.
„Samo da stignemo pre kiše”, govori otac
i često pogléda u nebo. „Bogami, mogla bi
pasti; biće gadno, ako razmoči put...”
„Neće, neće, daće bog i ćeli kapu”, uporno
je ponavljao Janko, a njegova Janja se, kad

god zagrmi, krstila i šaputala, sebi u nedra,
molitvu.
Vozeći se ja sam ćutao i slušao razgovor svoga oca i njegovog poznanika Janka.
Saznao sam da je siromašni Janko, radeći
na nadnicama već duže godina, najzad skupio nešto novaca, te odlučio da napravi novu
kuću. Shvatao sam, iz njihove priče, da je
krenulo nabolje, te da je, moglo bi se reći,
bog počeo da kroji kapu za Janka. Proletos
je Janko izlio temelj za kuću, a evo, ako bog
da, letos će početi zidati. Možda do zime, bog
dâ kapu i za Jankovu glavu, drugim rečima,
možda kuća bude pod krovom.
Sve je išlo uredno, Đurađ je oprezno vozio
planinskim putem, ali evo, počela je kiša. Primećivao sam, kako otac pogléda u nebo i vrti
glavom. Nekoliko puta je vešto izbegao blatnjava mesta na putu, ali je toga bilo sve više,
i na jednom mestu se naš transport zaustavi.
Naišli smo na jednoj uzbrdici na veliku rupu,
u kojoj se traktorski točak zaglavio. Poskakali smo sa prikolice i pokušali pomoći gurajući
traktor. Ništa nije vredelo, traktor se sve više
ukopavao, i mi shvatismo, da onih trideset pet
njegovih konja, od nas troje, uz našu najbolju
volju, ne može očekivati nikakvu pomoć.
Otac je ustavio rad motora i sišao sa sedišta. Nemoćno je širio ruke.
„Pa da, rekao sam, gume su totalno potrošene, ne grabe ništa!”
Kiša je padala sve jače, bili smo premočeni
i nemoćni. Janko je hodao oko prikolice i govorio: „Kako to, boga mu ljubim, kako to?”
Njegova Janja je kukala na sav glas: „Jadna
sam ga, šta nas snađe! Đuro, zar ne može nikako?”
„Ne može, vidite da ne ide. Sve sam pokušao, ne vredi.”
„Pa šta ćemo onda?”, dodaje žena kršeći
ruke.
„Nema druge nego otkačiti traktor, pa kući,
bez prikolice. Kad prestane kiša naći ćemo
još koga u selu, pa doći...”, objašnjava Đurađ,
ali ga žena prekida svojom kuknjavom:
„Nemoj Đuro, ne ostavljaj nas ako boga
znaš! Što si se ti Janko ukipio, reci koju!”
„Šta da kažem, zna čovek svoj posao,
ne ide na silu. Biće nekako, daće bog i ćeli
kapu.”
„E moj ćelo, ti i tvoja kapa!”, ljutito viče
žena. „Ti kako hoćeš, ja se ne odmičem od
prikolice, ako treba spavaću pod njom i čuvati ciglu, jer...”
Nas trojica je nismo više čuli; zagledali
smo se u grupu od sedam lovaca, koji se pomoliše iz šume.
„Daće bog i ćeli kapu!”, povika Janko i
potrča im u susret.
Marinko Jagodić Maki
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Marinko Jagodić Maki
(Pesme za decu)
KAD POSTANE PESNIK DEDA
Divno jutro osvanulo,
sunce mazi sve odreda;
radosnu je novost čulo:
postao je Pesnik deda.
Slavuj svoje pesme nîže
pa uvcetu radost preda;
pesmom sve na noge diže –
postao je Pesnik deda.
Sija zlatan cvet u rosi –
tu lepotu svako gleda.
Palo inje svud po kosi:
postao je Pesnik deda.
Pesnik starcu i ne liči –
još mu nije brada seda,
al’ se novim činom diči:
postao je pravi DEDA!
KO JE NAJLEPŠI?
Lepi su medo i zeka
bića velika i malena,
al’ su lepši Braco i Seka
i danas, i svakog trena.
Lepi su kuca i maca
po dvorištu kada jure,
još su lepši Seka i Braca
čak i kad se malo dure.
Lepi su mama i tata
dok šetajuć’ ljubav grade,
a pred njima se Seka i Bata
sladoledom slade.
RODILA SE ELENA
U mali stan je stigla sreća
od sveg na svetu jača,
radost da ne može veća –
harmonija dečijeg plača
Tu su već nova kolica,
krevetić maloj dami...

Mama i tata veselih lica –
sad više nisu sami.
Baka se od sreće topi –
po celi dan se smeška;
deda rakiju popi
i po džepu se češka.
Sve je kao što mora biti
u stanu punom pelena;
radost se ne sme kriti:
rodila se ELENA!
VIDEO POZIV
(Elenina pesma)
Mama mene uči svašta
a godinu tek ja imam.
Slušam kako ona mašta
da nauke nove primam.
Sad mlađanu moju glavu
zagonetka muči jaka:
u nekakvu čudnu spravu
uvukla se moja baka!
Otkud baka u toj spravi?!
Ne razumem veze nove,
al’ sam srećna što se javi
kad je moja mama zove.
Presrećne smo ja i ona,
veza nam je dobra, jaka...
Iz maminog telefona
poljupce mi šalje baka!
KOKA DAMA

Kad objave na sva zvona
Koke da su snele jaje,
Ućutkuje svaku ona:
„Seljankušo, dosta graje!“
Kad joj kažu kokodakom:
„Što ne nosiš i ti sama?“,
Odgovara ona svakom:
„Ja ne nosim, ja sam dama!“
To je stalno govorila –
Dosadiše priče take,
Sve dok nije uskočila
U vruć lonac naše bake.
MALI VAL
Tika-tok, tika-tok
Žurio je mali potok,
Sa planine sve niz vale
Do rečice nabujale.
Jedan val je bučan bio
I drugima govorio:
„Kada jednom budem veći
Korito ću smelo preći.
A kad pređem ja korito
Potopiću zrelo žito,
I livade nekošene
Upoznaće tada mene.“
Dok te reči izgovori
Pred rekom se on već stvori,
I dok reče: dobar dan!
Razbio se njegov plan.

Bila jedna koka dama
Žutokljuna, oka svetla,
Utuvila sebi sama:
„Prava sam za dasu petla!“

Kako plivat’ nije znao
Nije više isplivao,
Tako mali, tako čio
U reci se utopio.

Druge koke ona redom
Ogovara i kleveće;
Bilo petkom ili sredom
Besposlena s petlom šeće.

Niko za njim ne zaplaka
No jedino dva oblaka.
Što oblaci više plaču,
Više braća za njim skaču.

28 | Духовност | Децембар 2019

Мисли оца Тадеја
О БОГООПШТЕЊУ
Први корак ка
Богоопштењу је
потпуно предавање
себе Богу
Човек ће у себи наћи Царство Божије. Сићи
у своје срце и наћи ћеш у њему лествицу за
пењање у Царство Божије, саветује преподобни Исак Сирин. Свето Писмо учи да
је Царство Божије „правда, мир и радост у
Духу Светоме”. Први корак ка Богоопштењу
је потпуно предавање себе Богу. Потом, Бог
је тај који делује а не човек.
Богоопштење значи да се Бог уселио у нас,
да Он делује у нама, да се наш дух оденуо
Њиме те да Он управља нашим разумом,
вољом и осећањима. Тада смо ми добровољно оруђе у Његовим рукама - покретани
Њиме у мислима, жељама, осећањима, речима и раду. Богоопштење је нормално стање
духа. Човек је створен за такав живот. Грех је
удаљио човека од таквог живота и зато он мора
да га задобије поново. Ми се у ствари само трудимо да дођемо у нормално -здраво стање.
О БОГУ
Он, Господ наш,
безграничан је у љубави, неисказано.
Требало би да Му приступамо искрено
И да будемо стално са Њим,
јер Он је стално са нама.
Бог наш, Исус Христос, јесте савршени Бог
и савршени човек. Он као савршени Бог
све обухвата љубављу. Он је и као савршени човек мио свакој души која му приступа.
Нама све некако изгледа да нам је далеко та
љубав Божија, да је Бог много далеко од нас.
У ствари, ми се удаљавамо од Бога. Бог не
може да се одвоји од нас јер је Он живот. Он
је сав Љубав. Кад бисмо и ми имали према
Њему такву љубав, приступали Му као према свом искреном пријатељу...
Али ми не приступамо на такав начин, него
све некако изоловано, некако званично; и
кад се молимо и кад нешто добро чинимо,
све некако као да смо исувише званични.
А Он тражи од нас да будемо природни.
Он нам је показао како је међу нама живео:
простодушно, смирено и кротко. Какве нас
је Господ створио, такви да Му приступамо.
Као дете безазлено да му приступамо.
Њему, Господу, мила су добра дела која чинимо. Милостињу и све што чинимо ради
спасења нашег, ради користи ближњих и
Свете Цркве, све је добро и мило Господу.
Али је Господу најмилија и најдража љубав безазлена, простодушна, детиња, која
се тако приљуби к срцу Његовом. Ето шта
је Господу најумиљеније што Он од нас
тражи. А то може свака душа. И богат и
сиромах, и стар и млад... Некако се стално
враћам на ту тему, увек бих то понављао, да
се научимо како да се приближимо своме

Родитељу, како да Му се приближимо срцем, целим својим бићем, како да Му будемо
омиљени као што су анђели и свети. Јер ми
смо много прљави, нечисти. Он не гледа на
нашу прљавштину и нечистоту кад Му приступамо од срца, прихвата нас одмах. Кад
се нешто огрешимо о свога Родитеља па му
од срца приступамо, све нам прашта као да
ништа није било.
Пошто ми своје сопствене снаге немамо,
морамо да Му приступимо као безазлена,
простодушна деца, од срца да Га молимо да
нас научи како да будемо добри, како да га
силно љубимо као што Га љуби Мајка Пресвета, анђели и свети. Он покреће наш живот и жели да Га разумемо и схватимо. Сав
Његов живот на земљи био је природан - такав да га човек може схватити. Казао је да
је Бог љубав, објаснио нам да је Богу тако
омилио свет да је дао свога Сина Јединороднога ради спасења човека. Открио нам је
тајну, много нам је открио. Узвисио нас
је изнад свих створења; природа човекова
уздигнута изнад свих створења ушла је у
тајинство свете и животворјашче Тројице.
Сва природа је тајанствена, од биљке до птице и човека, јер је Бог у свему присутан. Он
размиче мало завесу тајанства само ономе
ко Га истински љуби а то је најчешће човек чиста срца. Бог је несхватљива енергија
и човек носи у себи несхватљиву енергију.
Када се усагласе те две енергије какав је то
рај већ овде на земљи, каква радост и свеобухватна љубав!
Ко је тај на земаљској кугли био или ће бити,
ко ће бити универзални зналац свега? Нико.
Свако се у неком правцу усавршава, нешто
саставља и тако бивамо једна целина. Људи
обожавају филозофе, разне научнике, стално цитирају њихове речи. Нико не обраћа
пажњу да је Бог обећао нашим праоцима да
ће послати избавитеља света да нас доведе
у првобитно стање. Нико није знао да ће то
сам Бог бити. Јер само може Онај који нас
је створио да нас доведе у првобитно стање,
ко ће други? И дошао је а нису га примили...
Ето, ми смо се крстили у Христа Господа,
хришћани смо по форми а не онако како наш
Господ жели. Нема ништа у нама добро. Чим
ми знамо да мислимо зло и да се гњевимо,
да омаловажавамо ближњега свог, нема ту
ништа вредно... А читали су, али не разумеју.
Ко је од филозофа и од научника света могао
да каже за себе:
„ Ја сам Пут, Истина и Живот.” То нико није
могао да каже. И да каже:
„ Ја сам хлеб живота.” Или:
„ Ко верује у мене има живот вечни.”
Али људи ускогруди. Мало разумеју, мало
схватају. Све им је ближе него истина, а
понајпре лаж. Тешко је Богу да нам се
јави када је човек као разбијено огледало у коме се и духовне поруке различито и

увек фрагментарно преламају. Свако прими онолико колико може и онако како му
је разбијено огледало са којим већ долази
на свет. Христос је дошао на Земљу да би
наше огледало опет постало цело и тако
целовито примило Бога. Наравно да многи
не могу да појме Бога, нити да Га потпуно
у себе приме. Наше тело, овакво какво је
сада, није у стању да издржи Светлост. То
је могући разлог зашто су се светитељи,
који су се целог живота борили са искушењима и изборили добивши просветљење,
доста брзо после тога просветљења селили
у други свет. Велика је њихова радост тамо,
јер саосећају и у љубави кличу са осталим
сличним душама које славе Бога, а при свему томе задржавају своју личност али не
на себичан начин већ на начин како то и
на Земљи чине духовни људи. Ум, воља и
срце постали су у просветљених људи једно, они су најчешће раздвојени у човеку па
отуд и бројне невоље човекове у животу.
Код великих духовника није то више само
спољашња светлост која им се благодаћу
повремено указује, већ она много дубља и
трајнија - унутарња светлост која се од срца
пење и испуњава целог човека. Ова светлост је Љубав и само са Љубављу је човек
најближи Богу који је сушта Љубав. Човеково усавршавање и приближавање Богу
вечито је јер је Бог не само несазнајан и
непојмљив него и недокучен. У љубави, међутим, ми смо најближи и најсигурнији са Богом.
Додир са Духом је муњевит док наш појам
времена нема никаквог значаја у духовним
хијерархијама. А ове хијерархије постоје
- у Јеванђељује речено: „Много је станова у кући Оца мога”. Према степену духовног постигнућа овде, добијамо после
смрти одговарајући стан и сродне душе са
којима тамо даље живимо. Господ неће да
испуни сваку нашу молитву, јер ако бисмо
добијали увек кад затражимо ко би нас могао убедити да на земљи има неко мудрији
и умнији од нас, и од кога би такав човек
примао савет? Господ нам понекад открива
у мислима одговор на разна питања и тајне,
а понекад затаји да бисмо се обратили људима за савет и тако се смирили.
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Poučne priče
Obnavljanje sreće i tuge

Zašto uvek iznova plačemo i patimo zbog istih stvari?
Jedan mudar čovek je sedeo u publici i pričao svim prisutnima neki vic.
Svi su se smejali kao ludi.
Nakon nekoliko trenutaka, ispričao je isti vic još jednom. Ovaj put se
smejalo manje ljudi.
Pričao je isti vic stalno iznova. Kad se više niko nije smejao, on se nasmešio i rekao:
- Ne možete stalno iznova da se smejete istom vicu, pa zašto onda stalno
iznova plačete i patite zbog iste stvari?

Koliko smo napredovali

Kad je moja baka posećivala svoju majku, trebala su joj tri dana. Jedan se
dan vozila u zaprežnim kolima, jedan dan je provela u razgovoru pretresajući novosti iz kuhinje i dvorišta, a treći je trošila na povratak.
Kad je moja majka posjećivala svoju majku, trebala je dva dana. Putovala
je vozom i, ako su veze bile dobre, stizala je uveče istog dana. Ispričale
su se o svemu i svačemu, a sutradan se vraćala kući.
Kad ja posećujem svoju majku, treba mi pola sata. Dođem na deset minuta, jer deci postane dosadno i uvek kasnim na pijacu.
Koliko će trebati mojoj ćerki kad mene bude posećivala?

Značenje snova

Poučna priča koja će vas kroz jedan san podsetiti svrhu života, značenje
snova i imaginarne stvari vam poručuju i podsećaju na ponekad zaoboravljeno...
Jednom je jedan pobožan čovek sanjao san kako beži od lava. Čovek
pobeže na drvo i sede na jednu granu drveta. Pogledavši dole ugleda lava
koji ga čeka. Zatim čovek pogleda na stranu i ugleda dva pacova kako
kruže oko grane, na kojoj je sedio i jedu je. Jedan pacov je bio crn a drugi
beli. Činilo se da će grana uskoro pasti na zemlju. Čovek sa strahom opet
pogleda dole i ugleda crnu zmiju kako otvara svoja velika usta tako da
mu se činilo da će upasti u njih. Čovek pogleda iznad sebe da vidi ima li
nešto za šta bi se mogao uhvatiti. Ugledao je drugu granu sa saćem meda
na njoj. Kapi meda su kapale iz saća. Čovek htede da okuša jednu kap.
Pružio je jezik i okušao kap meda koja je pala. Med je bio veoma sladak.
On htede da okuša još jednu kap. Kada to uradi izgubi se u slasti meda.
Tako da zaboravi pacove koji su jeli njegovu granu, lava na zemlji i zmiju
koja je sedela ispod njega.
Nakon izvesnog vremena probudi se iz svog sna. Tražeči značenje sna
otišao je do pobožnog učenjaka. Ovaj mu reče:
- Lav kojeg si video je smrt. Uvek te progoni i ide za tobom kuda god da ideš.
Dva pacova beli i crn pretstavljaju dan i noć. Beli predstavlja dan a
crni noć. Oni kruže jedan za drugim, jedući tvoje vreme i približavajući ti smrt.
Velika crna zmija sa velikim ustima je tvoj grob čekajući da padneš u njega.
Saće meda je ovaj svet a slatki med je uživanje ovog sveta. Mi volimo
da okušamo slatko uživanje ovog sveta želeći sve više i više. U međuvremenu se izgubimo u tom uživanju tako da zaboravimo naše vreme, našu
smrt i naš kraj.
Život je pun prepreka i teških trenutaka ali i pored svih nedaća tu su i
lepe stvari koje zbog kojih život živimo. Treba se probuditi i rešavati
probleme, ali u svim tim rešavanjima problema ne zaboravite na da u
životu imate i lepe trenutke i one zbog kojih živite. Ali ukoliko se previše
zanesete lepim stranama života, tu su problemi koji će vas savladati.

Dnevnik života

Jednog dana jedan vrlo bogat čovek popeo se u potkrovlje svoje kuće u
potrazi za nagradom koju je dobio kao poslovni čovek godine. Kopajući

po kutijama, naiđe na
malu svesku svoga sad
već odraslog sina. Bio
je to njegov dnevnik.
Ne sećam se da sam je
ikada video, pomisli
on. Listajući, lice mu
obasja osmeh i oči mu
zaiskriše. Stranice su
ga na trenutak vratile u
prošlost, kada je kućom
odjekivao smeh osmogodišnjeg dečaka. Na
neke događaje potpuno
je zaboravio. Čitajući
dnevnik, postajao je sve
ozbiljniji. Uvideo je da
je u detinjstvu njegovog sina bilo i tužnih
razdoblja, kojih se on
kao otac nije sećao.
Ali kako je to moguće?
- upitao se. Pa ja na to
nisam tako gledao.
Tad se seti da je i on vodio dnevnik, doduše poslovni, pa ode po njega u
kućnu biblioteku. S jedne od polica izvuče veliku knjigu u kožnom povezu s pozlaćenim inicijalima i položi je na sto pored dnevnika na kojem
je olovkom bilo jednostavno napisano ime njegovog sina. Otvori svoj
dnevnik na mestu na kojem je pisalo:
- Protraćio coli dan. Bio s sinom u ribolovu, ništa nisam upecao!
Potom listajući sinovljev dnevnik potraži isti taj datum i pročita reči svoga sina:
- Bio s tatom u ribolovu. Najlepši dan u mom životu!
Celom svetu možete biti samo jedna od osoba, ali jednoj osobi možete
biti celi svet.

Najviša cena

Trgovac je sedeo za stolom i kroz izlog svoje otmene radnje posmatrao
prolaznike. Jedna devojčica je prišla radnji i prislonila nosić na izlog.
Njene, kao nebo plave oči radosno zasjaše kad ugleda jedan od izloženih
predmeta. Ušla je u radnju odlučno i prstom pokazala tirkiznu ogrlicu.
„To je za moju sestru! Možete li da mi je zapakujete kao poklon?”
Trgovac s nevericom pogleda devojčicu i upita: „A koliko para imaš, devojčice?”
Ona se propnu na prste, stavi na pult metalnu kutijicu, otvori je i isprazni.
Bilo je ondne nekoliko manjih novčanica, šaka sitniša, nekolik školjki i
figurica.
„Jel će ovo biti dovoljno?” upita ponosno. „Želela bih starijoj sestri da
kupim poklon. Od kada nemamo mamu, ona radi sve poslove u kući i
nema ni trenutka vremena za sebe. Danas joj je, znate, rođendan! Sigurna
sam da će se veoma obradovati poklonu - njene oči su iste boje kao taj
dragi kamen.”
Trgovac je otišao u malu prostoriju i u zlatnocrven papir zapakovao kutijicu sa ogrlicom. „Uzmi i pažljivo ponesi”, reče devojčici.
Ona uze paketić kao pobednički pehar i ponosno, sa osmehom izađe iz
radnje.
Sat vremena kasnije, u radnju uđe prelepa devojka s kosom boje meda
i divnim plavim očima. Stavi na pult kutijicu koju je trgovac malo pre
pažljivo zapakovao i upita:
„Da li je ova ogrlica kupljena u vašoj radnji?”
„Da, gospođice.”
„Da li biste bili ljubazni da mi kažete koliko je koštala?”
„U mojoj radnji cene su stvar poverenja, i tiču se samo mene i mojih
kupaca.”
„Moja sestra je imala nešto sitniša, sigurno nije mogla da plati ovako
skupocenu ogrlicu!”
Trgovac zatvori kutiju, složi omot i vrati je devojci.
„Vaša sestra je platila najvišu cenu - dala je sve što je imala!”
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Anegdote i aforizmi
Mark Tven u njujorškom hotelu

Pojavio se jednog dana Mark Tven u nekom njujorškom hotelu s kovčegom i jednim dugačkim užetom. Kad se hotelijer malo pobliže zainteresovao za tu neobičnu opremu, Mark Tven mu odgovori:
– Ovo uže mi služi ukoliko kojim slučajem u hotelu izbije požar. Tada se
po užetu lako mogu spustiti s prozora..
– Sjajna ideja, gospodine Tven! – prekide ga ovaj, ali vas moram upozoriti da je kod nas običaj da gosti s užetom za prenoćište plaćaju unapred.

Valentina

Valentina je bila žena neopisive lepote. Toliko je bila lepa da ama baš nijedan muškarac nije mogao ostati spokojan u njenom društvu. Smatra se
da je možda bila i jedna od najlepših Ruskinja svih vremena. Ali, imala je
iza sebe nekoliko propalih brakova, a poslednji je bio sa velikim ruskim
satiričnim pesnikom Sjerovim. Jednog dana Valentina se teško razboli.
Kada je osetila da joj nema povratka zamoli Sjerova:
– Hoćeš da mi podigneš spomenik od kamena i da mi u kamenu uklešeš
stihove, jer si poznat poeta.
Poeta pristane. Ali ga Valentina zamoli da stihove odmah napiše, jer hoće
da vidi šta će na kamenu biti uklesano. I još doda: „Ali nemoj neistinu,
nego onako kako je bilo, pa ma šta da napišeš ja se neću ljutiti.“ Pesnik
uzme hartiju i pero , pa u dahu napiše:
„Moja Valentina leži sred ove rake
Verna žena mnogih koju prekri tama
Spasi je gospode od dosade svake
Jer prvi put ona leži sama“

Dva vola

Aristip iskaše poveliku sumu novca da jednog mladića uči. Ali, otac učenikov mu rekne:
– Pa za toliko novaca ja mogu da kupim vola.
– Kupi, pa ćeš onda imati dva vola, – odgovori filozof.

Magarac

Na dvoru pruskog kralja Fridriha II bio je kompozitor i dirigent Josef
Kvanc, čovek za koga se pričalo da ga ništa ne može iznenaditi niti iznervirati. Kralj je to hteo da proveri i pred jedan koncert je krišom uzeo note i
krupnim slovima napisao: „Kvanc je jedan magarac!” a onda stavio i svoj
potpis da ne bi bilo sumnje u autora te tvrdnje. Dirigent je došao na svoje
mesto, pročitao šta piše i mirno dao znak orkestru za početak. Vladar je
sačekao par trenutaka a onda ga prekinuo:
„Da li ste pročitali šta piše na vašem notnom papiru ?”
„Da, Vaše Veličanstvo !”
„I niste se uvredili ?”
„Ne, Vaše Veličanstvo !”
„E, pa onda to pročitajte pred svima !”
„U redu Vaše Veličanstvo. Dakle, ovde piše: Kvanc je JEDAN magarac,
Fridrih DRUGI!”

Stevan Sremac

Neki pesnik koji je sebe smatrao genijalcem jednom prilikom upita Sremca:
– Da li ste u novinama pročitali moju poslednju pesmu?
– Ako je zaista poslednja, onda je izvrsna! – odgovori mu Sremac.
Sedi Stevan Sremac u bašti kafane „Tri šešira” i ugleda svog prijatelja
Miku, koji se bio sav pogurio i iskrivio.
– Šta se to desilo s tobom, Miko?
– More, Stevo, opet me stegao onaj išijas! – požalio se prijatelj.
– A ja mislio da vataš mačke po sokaku! – našalio se Sremac.
Jednom prilikom profesori Treće beogradske gimnazije, u kojoj je Stevan Sremac predavao istoriju, morali su „pod hitno” da se potpišu na

Stevan Sremac
nekom zvaničnom aktu. Školski poslužitelj nije mogao da nađe Sremca
ni kod kuće ni po obližnjim kafanama. Sutradan je direktor gimnazije
pitao Sremca:
– Pretpostavljam da ste bili kod „Tri šešira”?
– Jesam. – priznao je Sremac, a zatim uz smešak dodao – Znate, to je
moja druga Treća gimnazija.
Kada su u školi pravili raspored časova, Sremac je uvek tražio da njegovi
časovi budu posle deset sati. Kada mu je direktor rekao da ostali profesori
negoduju, Sremac mu je odgovorio:
– Da sam hteo da ustajem rano išao bih u pekare, a ne u gospodu profesore!

Bernard Šo

Šo je jednom prilikom prisustvovao premijeri svoga dela. Publika je burno aplaudirala, a jedan gospodin je uporno zviždao. Kada se oduševljenje
publike stišalo, Šo se okrene u pravcu odakle se čulo zviždanje i reče: Gospodine, sa vašom ocenom svoga rada potpuno se slažem. Ali, šta možemo raditi nas dvojica protiv čitave publike!

Crnogorci o težini Zemlje

Sjedio kralj Nikola pod Brijestom kao obično, okružen glavarima i narodom. Čitajući novine, nešto je mislio i smijao se. Upita ga jedan vojvoda:
Molim te, gospodare, kaži nam šta je to toliko smiješno u te novine.
- Kako što, ljudi, kad eto su izračunali koliko je Zemlja teška. Dok je
Kralj o tome razgovarao i objašnjavao, upade mu u riječ jedan seljak:
Vala, gospodare, mogu vjerovati u pisanje novina, eto, one, fala Bogu
svašta pišu. Vjerujem i u kilograme, ali se čudim koliki je bio taj kantar, a
još mi je za više čudo, od čega ga je objesio kad je Zemlju mjerio!
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Mudre misli
Blago onom ko se tuđom štetom opameti, a teško
onom koji svojom mora.
Bogat je ko nije dužan, a mlad ko je zdrav.
Bogatstvo menja ćud, retko nabolje.
Bogatstvo nikad nije sito.
Bolja je poštena smrt nego sramotan život.
Bolja je svoja proja nego tuđa pogača.
Bolje je dobro slušati, nego loše zapovedati.
Bolje je dobroga služiti, nego rđavu zapovijedati.
Bolje je ne početi, nego ne dočeti.
Bolje se s junakom biti, nego s rđom ljubiti.
Bolje suv hleb s poštenjem nego kolač s nepoštenjem
Bolje ukor mudroga, nego hvala ludoga
Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani.
Caru carevo, nama naše.
Celo leto jedna šljiva, i ona crvljiva.
Crno rade a još crnje misle.
Čovjek sve dava za obraz, a obraz ni za šta.
Čuturom se pregrabi i najveće bure.
Čuvaj se mnogih ako se ne bojiš pojedinaca.
Čuvaj se onih koji kroz smeh ujedaju.
Čuvaj se onoga ko stavlja obraz pod opanak.
Čuvaj se tihe vode i psa koji ćuti.
Dobar espap lasno kupca nađe.
Dobar posao se sam hvali.
Dok dete ne padne, ne može naučiti da hoda.
Drvo bez grane i čovek bez mane - ne mogu biti.
Duboka voda je bistra, a plitka mutna.
Dva lješnika, orahu su vojska.
Dva puta mjeri, a treći kroj.
Dvaput zine – triput slaže.
Gde je stida, tu je i poštenja.
Gde miš ne cijuče, tu ni pile ne pijuče.
Gde nije mira, nema ni sreće.
Gde se ništa ne može pomoći lepo je osmehnuti se.
Gde se pije primakni se, gde se bije odmakni se.
Izvalila magla panj.
Izvan očiju, izvan srca.
Kad je dobre volje, svega je.
Kad je glava luda, sve telo strada
Kad lažeš, kreću li ti se zubi.
Kad legneš znači - predao si se.
Ko nema sokola i kukavici se veseli.
Ko se Boga ne boji i ljudi ne stidi beži od njega.
Ko se na tuđim kolima vozi, neće daleko otići.
Ko se ne muči u mladosti, kuku mu u starosti.
Ko svoj može biti, tuđ nek ne bude.
Koja Crkva ne pomaže, ne valja joj se ni moliti.

Koja kokoš mnogo kakoće, malo jaja nosi
Koja se često ogleda, slabo kuću nadgleda.
Koja se ne rekne, ona se ne čuje.
Kome svijet kroji kapu, onaj ide bez kape.
Krivac se i senke boji.
Kućni prag je najveća planina.
Kupuj prvo suseda, pa posle kuću.
Lako je iza šest volova gurati plug.
Lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati.
Lovac je da lovi, a prepelici da se čuva.
Ljubav ne traje dugo ako ukloniš svađe.
Ljubav nema godina: ona se uvek rađa.
Ljubazan ali jedva čeka da mu vidi leđa.
Mnogo je mački celo pečenje.
Mnogo treba vremena da od deteta čovek bude.
Ne viči, ono što te je snašlo nećeš tako oterati.
Ne zaboravljaj na smrt, i ona tebe ne zaboravlja.
Nema većeg zla, od zle pameti.
Nije nikakva majstorija među dobrima dobar biti.
Nužda nauči i babu igrati.
Njega može da voli samo rođena majka.
Njegova je reč i prva i poslednja.
Njegova kokoška vredi više nego nečiji soko.
Njiva hoće motiku, a ne molitvu.
Od male iskre velika vatra.
Od mira glava ne boli.
Pošten manje obeća, nego što učini.
Prav se smije, a kriv se krije.
Pravda ne može ni utonuti ni izgoreti.
Preko dubokog potoka prelazi poslednji.
Primaš li poklone, prodaješ slobodu.
Proricala baba da će biti posle kiše blata.
Prva je vrlina biti bez mane.
Ptica po perju, a čovjek se po besjedi poznaje.
Radi pa se ne boj gladi.
Rđa jede gvožđe, a tuga srce.
Rđav je čovek koji se tuđem zlu raduje.
Srećan je onaj koji sedi u svojoj kući
Strah je već pola nesreće.
Svaka knjiga ima svoju sudbinu.
Svaka muka za vremena, a sramota zavijeka.
Svaka žurba je spora.
Sveća je sveća ako je slepac i ne vidi.
Što ne ide od srca, ne ide ni k srcu.
Što ne umeš popraviti, nemoj ni menjati.
Teško svetu kad se lude pojunače.
Teško tome ko za tuđom pameti ide.
Tuđa ruka svrab ne češe.
Zbori pravo pa sedi gde ti drago.
Zid ruši vlaga, a čovjeka briga.
Zima ne traži ljepote, nego toplote.
Zlatan lanac slobodu ne pruža.
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