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Ко види ковид?
Поштовани читаоци „Мостова”,

Пред вама је нови број наших и ваших Новина српских „Мостови”, и то први 
овогодишњи број. Можда се питате зашто тек сада први број у овој години, 
а неки вјероватно и знате одговор. Епидемија, пандемија, или како је све 
већ не зову, корона вируса, условила је потпуно другачији начин живота и 
захтијевала своје „жртве”. Поред осталог и жртве у култури, која је постала 
некако најрањивија у кризним и тешким временима, свако, па и држава, 
гледа да уштеди баш на култури. Тако да, не само због финансирања, него 
и због немогућности реализације програма и циљева, као и немогућности 
било каквог дјеловања, културна друштва су се нашла у ситуацијама када 
не могу ништа сама одлучивати, морају тражити сагласност и одобрење 
надлежних институција за било какав вид дјеловања, од проба до наступа и 
гостовања. За било шта да се ради морају бити поштоване мјере одређених 
органа и институција. А није исто кад се наступа пред пуном двораном 
или пред неколицином гледалаца који су распршени због поштовања 
међусобног растојања, или како неки глупо то преводе „социјална дистанца”, 
што је нешто сасвим друго од физичког одстојања једне особе до друге.

Због свега горе наведенога и наша српска друштва обуставила су свој 
рад, прекинуте пробе фолклорних, пјевачких, драмских и литерарних 
секција и група, ако је неко нешто урадио у прва два мјесеца ове 
године то је било све, касније једва да је било ичега, само мали 
изузеци, који ипак много значе и који казују да није све баш тако 
замрло и све то даје наду да ће ускоро доћи крај овој пошасти која хара 
свијетом. Невидљиви непријатељ је најгори и најтежи непријатељ.

Како рекох, било је нешто мало активности, о којима пишемо у овом 
броју „Мостова”. Било је ту концерата фолклорних група, литерарно-
драмских приредби, слава друштва, пикника, учешћа у програмима других 
организација и установа, а приказаним програмом можемо бити врло 
задовољни а то показују и похвале од стране организатора и публике.

Поред текстова и фотографија о активностима из друштава, 
доносимо прилоге и о осталим сталним темама које су присутне у 
„Мостовима”, а од овог броја почињемо са једном новом рубриком која 
је везана за домаћинства и којом желимо помоћи у вези учинковитог 
коришћења енергије, од електричне до других врста енергије. Рубрику 
отварамо захваљујући Бранку Баћовићу, дугогодишњем сараднику 
Новина српских „Мостови”, који је и дизајнер нашег часописа.

Надамо се да ће већ почетком септембра почети са радом већина секција у 
друштвима, прије свега фолклорна, јер све очекују редовни догађаји, који се 
одржавају сваке јесени. При свему томе треба поштовати мјере и прописе 
везане за пандемију и држати се свих упутстава од надлежних институција.

Ми ћемо се потрудити да о свему припремимо чланке из којих ћете моћи 
видјети како и шта је урађено у оваквим, нимало једноставним и лаким 
условима, у жељи и нади да ће све ове невоље брзо проћи и без посљедица.

Душан Јовановић
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„Култура, умјетност, обичаји, љепота и 
мудрости живота обликују традицију једног 
народа. Традиција је дјело људских радњи 
које се у времену креативно допуњавају и на 
тај начин развијају и трају кроз генерације. 
Велики број људи различитих година, велики 
број играча, пјевача и свирача оставио је 
трагове у нашем друштву….”. Овако почиње 
текст у брошури коју је СКПХД „Вук 
Караџић” из Радовљице штампало поводом 
Осмог годишњег концерта који је одржан 19. 
јануара 2020. у Позоришту Тонета Чуфара 
на Јесеницама.

Водитељка програма Снежана Максимовић 
поздравила је присутне као и учеснике у 
програму и у својој најави истакла значај 
оваквих догађаја и културног стваралаштва. 

Разноврстан и богат програм почео је 
пјесмом „Гором језде кићени сватови” у 
извођењу Женске пјевачке групе КПСХД 
„Вук Караџић”. Умјетнички руководилац 
групе Снежана Максимовић.

Кореографију под називом „Кроз Пиротско 
поље” чији је аутор Дамир Шиповац, одиграо 
је Извођачки ансамбл којим руководи 
Сандра Јевтић, а затим је Омладински 
ансамбл извео кореографију „Влашке 
игре из Кобишнице”, аутор кореографије 
и умјетнички руководилац Никола Џевер. 
Овај дио програма завршен је пјесмом 
„Синоћ прођох сокаком кроз село” коју 
је отпјевала Мушка пјевачка група којом 
такође руководи Снежана Максимовић.

Осми годишњи концерт 
КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
Културно просвјетно спортско 
и хуманитарно друштво „Вук 
Караџић” из Радовљице припремило 
и одржало „Осми годишњи концерт”

Програм је настављен „Играма из централне 
Србије” које су одиграли веома активни и 
агилни чланови Ветеранског ансамбла чији 
је умјетнички руководилац Марко Чушин. 
Аутор кореографије је Жељко Милановић. 
Како то изгледа кад запјевају најмлађи 
показали су млади чланови ансамбла 
„Цицибани” који су се представили са 
сплетом пјесама. Умјетнички руководилац 
дјечјих ансамбала је Никола Џевер.

Након младих пјевача на сцену су ступили 
они мало старији, чланови Мушке пјевачке 
групе који су отпјевали „Грокталицу”, да би 
потом Женска пјевачка група наступила са 
пјесмом „Синоћ ми је долазио Гојко”, а овај 
склоп програма завршен је кореографијом 
„Испраћај младића у војску „На гости” – 
Игре из Црне Траве” коју је представио 

Ветерански ансамбл КПСХД „Вук Караџић”

Извођачки ансамбл КПСХД „Вук Караџић”

Милан Стојановић и Блаж Рачич
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и одиграо Извођачки ансамбл. Аутор 
кореографије Дамир Шиповац.

У наставку концерта опет се чула пјесма, 
Женска и Мушка пјевачка група отпјевале 
су пјесму „Куде си пошла мори Цвето”, а 
потом је Народни оркестар из Банатског 
Новог Села одсвирао сплет Влашких 
мелодија. Руководилац оркестра је Жанијел 
Шубља, а треба нагласити да оркестар већ 
дуго година свира на годишњем концерту, 
као и на другим фестивалима и концертима 
гдје наступају фолклораши СКПХД „Вук 
Караџић” из Радовљице.

Играма из Шумадије, које је поставио 
Никола Џевер, представио се средњи дјечји 
ансамбл, а Женска пјевачка група извела 
пјесму „Ој дјевојко узвијојло”, да би затим 
поново дошао ред на Ветерански ансамбл 
и кореографију под називом „Запјевајмо, 
пјевати се смије” – игре из Беле Крајине.

Опет су дошле на ред пјесме. Прво је 
Мушка пјевачка група отпјевала пјесму „Од 
мора ето сватова”, а Женска пјевачка група 
пјесму „Жао ми је материних двора”, да би 
након тога чланице Женске пјевачке групе 

отпјевале и пјесму „Свекрвице отварај 
капију” а Извођачки ансамбл затим одиграо 
кореографију „На сеир момку и девојци” – 
дио свадбеног обичаја Врањског поља, чији 
је аутор Дамир Шиповац.

На крају ове занимљиве, квалитетне и дивне 
вечери, јер мора се признати да је све било 
припремљено и изведено на најбољи и 
најљепши начин, публици и извођачима 
обратио се Милан Стојановић, предсједник 
друштва и захвалио се на посјети а 
извођачима на овако величанственом 
програму. Посебно је поздравио чланове 
Народног оркестра из банатског Новог 
Села, као и свираче из Словеније који су 
били као испомоћ оркестру, и захвалио 
им се да су и ове године дошли и својим 
свирањем пратили наступе фолклорних 
група. Присутнима се обратио и Блаж 
Рачич, начелник општине Јесенице, који је 
поздравио публику а извођачима честитао 
на овако лијепом догађају и квалитетном 
концерту, а такође се захвалио и друштву у 
цјелини јер својим дјеловањем доприноси 
и културном богатству и разноврсности 
општине Јесенице.

На позорници су били сви извођачи, а 
Мирослав Мартић је одржао своју здравицу 
захваливши се свима који су учествовали у 
програму, као и публици на посјети, јер је 
дворана била испуњена тако да није било 
слободног мјеста. Такође се захвалио и свим 
спонзорима и донаторима који већ дуги 
низ година помажу реализацију програма 
друштва.

Умјетничким руководиоцима подијељени 
су букети цвијећа као захвала за оно што су 
урадили да овај концерт остане у дугом и 
лијепом сјећању. А овај програм припремили 
су: Сандра Јевтић, Никола Џевер, Марко 
Чушин, Адријана Шучур, иначе сарадник 
за народну ношњу, и Снежана Максимовић.

На крају треба истаћи да је овај концерт у 
склопу обиљежавања 25 година постојања 
и рада Културно просвјетног спортског 
и хуманитарног друштва „Вук Караџић” 
Радовљица.

Текст и фото: Душан Јовановић

Омладински ансамбл КПСХД „Вук Караџић”

Дјечји ансамбл КПСХД „Вук Караџић”

Женска пјевачка група КПСХД „Вук Караџић”
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Славска свечаност, као што је и уобичајено 
у друштву, одржана је 27. јануара 2020. у 
Светосавском културном центру у Крању уз 
присуство великог броја чланова друштва 
и гостију који су се одазвали позиву и 
увеличали овај велики догађај. Славски 
обред је водио јереј Бранислав Тодорић уз 
саслужење Драгише Лазовића. Ломљење 
славског колача обавили су Милош Милић, 
предсједник СКПД „Свети Сава” Крањ 
и Мирко Шокчевић, кум славе. Након 
обреда гостима и слављеницима обратио 
се свештеник Бранислав Тодорић који је у 
свом говору рекао сљедеће: „Поштовани 
домаћини и гости, да овај дан буде у 
благодати божјој, као што увијек призивамо 
и као што увијек трудимо се да чувамо оно 
што нам је оставио у аманет највећи, како 
можемо рећи, Србин наше нације и као 
просветитељ и учитељ нашега народа, а то 
јесте управо свети Божји човјек Свети Сава, 
први архиепископ српски и заштитник овога 
вашега друштва. И због његове ванредности 
и јачине, како можемо рећи, управо ово 
друштво треба да буде јако и моћно у 
свим многим својим активностима и 
напредовању, јер носи име једнога великога 
човјека, врши одговорно своје посланство 
али и да велики труд буде да испунимо 
своје мисије у овоме свијету. Давно је било, 
како знамо, како можемо рећи, 1184. године 
која се узима за вријеме рођења Светога 
Саве, а и 1236, година његове смрти свете, 
увијек јача и његов култ у нашем народу, 
и јачаће. Па и онда када се народ дизао на 
устанке и борио се. И спаљивање његових 
светих моштију није поколебало народ да 
има још чвршћу и јачу вјеру него ону што је 
замислио Синан-паша палећи његове свете 

Савиндан
слава СКПД „Свети Сава” Крањ
Српско културно просветно друштво 
„Свети Сава“ прославило Савиндан, 
своју крсну славу и тако наставило 
са традицијом

мошти. Он и данас још и јаче и још моћније 
пролази кроз молитве свих нас упућене 
њему за наше отачество. Није се само 
борио за цркву, борио се на првом мјесту да 
будемо писмени и људи школовани. Од тада 
можемо са поносом испостављати да у овим 
данима је осамсто година самосталности 
наше српске цркве и што и чинимо и што 
посведочава управо народ у Црној Гори који 
је окупљен против промјена и закона којима 
се неправедно одузима право нашега народа 
и наше цркве. Држава пролази, али црква 
остаје, као што смо свјесни кроз историју, 
којаљ је учитељица народа. Црква ће увијек 
остати, а ми треба увијек да будемо у вези 
са Господом Богом, Створитељем, како нас 
учи наша хришћанска вјера, вјера у нашега 
васкрслога Господа Исуса Христа. И ми 
управо томе се васкрсењу надамо, да нам 
пролазни материјални живот у којем живимо, 
допринесе нови живот као ово овдје житно 
сјеме које се сасуши па се баци у њиву и 
опет донесе род. То је наше вјеровање у онај 
загробни живот и живот послије смрти, јер 
свакако у овоме земаљском животу правда 

не може бити испуњена, али се трудимо да 
праведно радимо и то ваистину сваки човјек 
треба да чини. Зато и вама свима овдје 
окупљенима да се једном већ угледамо на 
овога свеца Божјега и препознаваоца праве 
истине у васкрслога Христа, Господа Бога 
створитеља нашега, што су показале све 
православне цркве које га прослављају, а 
нарочито ми као српски народ. Ваистину 
прослављају га од школа до просвјете, кроз 
све датуме које сам набројао, кроз његов 
земаљски живот, узети су и важни су за 
целокупни српски народ, ма гдје да се он 
налазио. Зато, остављајући владалачки 
живот и узевши монашку ризну, ваистину 
показује опредељеност за духовни живот, 
али се увијек трудио да будемо људи и у 
овоме земаљском животу. Истрајмо у свему 
доброме и Господ ће нас благословити. 
Да на многе године прослављате у срећи 
и Божјем благослову, са више чланова, 
са више оптимизма, са више онога, како 
можемо рећи, најбитнијега, а то јесте да 
останемо у заједници у свим данима овог 
нашег заједничког овоземаљског живота. 
Како је Свети Сава говорио „само слога 
може Србина да спаси”, па нек увијек 
буде слоге, како међу нама самима, тако и 
према свакоме човјеку у овоме земаљском 
свијету. Да ваистину љубав побјеђује, 
увијек је побјеђивала зло и увијек ће љубав 
да буде награђена. А Бог је показао својом 
нескривеном љубављу страдајући, и својим 
рођењем и васкрсењем. И зато носимо 
љубав и бићемо благословени. Нека сте сви 
благословени и срећна слава и свако добро 
од Господа Бога да буде на многа љета. 
Амин.”

Гостима се обратио и Милош Милић, 
предсједник СКПД „Свети Сава” који је 
у свом говору навео: „Добро дошли на 
данашњи дан, а ово је тридесета година, 
јубиларна, од како је наше друштво 

Бранислав Тодорић и Милош Милић

Жељко Савановић, Љубиша Гојковић, Јанез Черне, Матјаж Раковец и Драгиша Лазовић
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„Свети Сава” основано, ено видите слике 
предсједника, ја сам овај задњи, који 
наставља традицију од деведесетих година. 
С данашњим даном ми почињемо ове године 
обележавање тог јубилеја, јер активности 
су предвиђене целе године, већ у суботу 
1. фебруара имаћемо један фестивал, и на 
фестивал позивам градоначелника Матјажа 
Раковца, кога поздрављам међу нама, као и 
Јанеза Чернета, заменика градоначелника 
Крања. Председник Савеза српских 
друштава Словеније Златомир Бодирожа 
је службено одсутан, али је послао поруку 
и све вас поздравља. Игор Велов због 
болести није могао доћи. Поздрављам 
Љубишу Гојковића, једног од најупорнијих 
потпорних чланова нашег друштва и хвала 
му много на свему.”

Након узимања славског жита Милош 
Милић је поздравио и остале госте Вељка 
Татића представника Меркатора и захвалио 
му се на свему што чини за друштво. Затим 
је поздравио Зорана Зеца који сваки пут 
помаже друштво, као и други спонзори.

Славској свечаности присуствовали су и 
представници других српских друштава и 
то Митар Вујиновић, предсједник Културног 
друштва „Брдо” Краљ са члановима друштва, 
затим представнике КПСХД „Вук Караџић” 
Радовљица као и представнике Српског 
културног друштва „Петар Кочић” Крањ 
са потпредсједником Рајком Ђукановићем 
на челу, Величка Кљајевића представника 
Удружења гуслара Словеније из Кочевја. С 
посебним задовољством поздравио је Виду 
Крчмар која за сваку славу донесе торту 
и Мирка Шокчевића, кума славе, који је 
обезбиједио добру ракију за послужење, а 
затим и Жељка Савановића који дуго година 
помаже друштво. На крају свог обраћања 
Милош Милић је поздравио и захвалио се 
домаћици и свима онима који су се потрудили 
око припреме трпезе и дворане.

Градоначелник Крања Матјаж Раковец 
у свом говору захвалио се на позиву и 
навео да је отворен за пријатељства јер 
има огромно пријатеља из свих бивших 
југословенских република. „Данас сам 

управо дошао из Будимпеште са Европског 
првенства у ватерполу, гдје сам био с вашим 
момцима које познајем. У току припрема 
за Олимпијске игре договорено је да 
ватерполо репрезентација Србије дође у 
Крањ. То је енергија да заједно живимо и 
да се волимо. У току свог мандата трудићу 
се да помогнем колико могу. Хвала на 
гостопримству и срећна слава” – рекао је на 
крају градоначелник Раковец.

Замјеник градоначелника Јанез Черне такође 
се захвалио на позиву и пожелио срећну 
славу члановима друштва. Кум славе Мирко 
Шокчевић захвалио се на кумству и честитао 
славу члановима друштва и пожелио много 
успјеха у будућем раду.

На крају обреда градоначелник Матјаж 
Раковец и Вида Крчмар разрезали су торту која 
је специјално припремљена за ову прилику, а 
затим је настављено са славским весељем уз 
богату трпезу и добро расположење.

Текст и фото: Душан Јовановић

Матјаж Раковец, Вида Крчмар и Милош Милић Бранислав Тодорић и Мирко Шокчевић

Бадње вече
Српско културно просветно друштво „Свети 
Сава” Крањ настављајући традицију и 
чувајући обичаје организовало је бадње вече 
за најмлађе који су се и овог пута окупили 
у прилично великом броју, а дошли су у 
спремству родитеља или баба и дједова. Свима 
се прво обратио Милош Милић, предсједник 
друштва и захвалио се родитељима и дјеци да 
су и ове године дошли да се заједно обиљежи 
овај лијеп српски обичај. Анђа Гојковић и 
Младен Врањеш унијели су и прострли сламу, 
а затим по њој набацали бомбона и других 
салткиша, као и ораха, да би дјечица, по 
старом обичају, навалила и тражила бонбоне 
и орахе по слами.

Након тога услиједило је заједничко 
фотографисање а онда и дружење уз наду и 
жељу да се овакви догађаји наставе и у будуће 
и преносе на младе нараштаје.

Текст и фото: Душан Јовановић
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Свечаност поводом овог великог и значајног 
празника, не само за друштво већ и за 
цјелокупну српску православну цркву и 
српски народ, одржана је 22. фебруара 2020. 
у просторима друштва, а почела је пјесмама 
„Маријо славна” и „Вјера вјечна, вјера 
славна” у извођењу Женске пјевачке групе 
„Брђанке” из Културног друштва „Брдо” 
Крањ, а које су касније, након славског 
обреда и здравица, отпјевале и пјесме „Мој 
драгане покриј кућу циглом”, „Јој свака 
гора чека листа свога” и „Вишњичица род 
родила”.

Славски обред обавио је протојереј-
ставрофор Будимир Галамић, парох 
крањски, а славски колач ломили су 
Митар Вујиновић, предсједник друштва и 
Жељко Савановић, кум славе. Након тога 
свештеник Будимир Галамић одржао је 
бесједу о Светом Симеону Мироточивом, у 
световном животу Стефан Немања, велики 
жупан српски. Отац Будимир је у свом 
говору рекао: „Прослављамо човјека који 
је помогао да постане та Немањићка лоза, 
помогао је да кроз цио свој род сачувамо 
вјеру хришћанску, евенђелски уздигнемо, да 
просвјета код нас функционише како треба. 

Свети Симеон Мироточиви
Културно друштво „Брдо” из Крања 
прославило свог заштитника Светог 
Симеона Мироточивог

Оставио нам је и здравство, и све уређење 
државе и свега, чак и законе, као што је 
Душанов, који се и дан-данас изучавају 
у законима, исто потомак из Немањића. 
Оставио нам је, значи, светитеље, 
просветитеље, учитеље, здравствене 
раднике, све оно чим би се сваки народ 
поносио, па и ми се тим требамо поносити 
али и следити како су нас учили. Тако и 
ви пратите, нека вам је срећно и Богом 
благословљено и што више овога младог 

рода да зна гдје сте, шта сте и ко сте. Амин.”
Митар Вујиновић, предсједник Културног 
друштва „Брдо” обратио се гостима сљедећим 
ријечима: „Поштовани ‚поджупан’, драги 
моји пријатељи, уважени гости из друштва 
„Свети Сава”, из друштва „Вук Караџић”, 
овдје је и Удружење гуслара Словеније, 
најближи пријатељи и комшије из друштва 
„Петар Кочић”, међу нама је и секретар 
Савеза српских друштава Словеније Душан 
Јовановић. Драги моји „Брђани” драги моји 

Митар Вујиновић, Будимир Галамић, Милан Гламочанин и Жељко Савановић

Милан Гламочанин, Жељко Савановић, Јанез Черне, Љубиша Гојковић, Мирко Шокчевић и Зоран Зец
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гости, и који нисте чланови друштва „Брдо”, 
добро нам сви скупа дошли. Часни оче, 
хвала на данашњој молитви и нека нам буде 
свима Богом милостива. Шта рећи? Да смо 
дочекали славу и да ју у здрављу и весељу 
прославимо. Ми имамо много манифестација 
у нашем друштву преко цијеле године, а 
једна од њих је и ова слава друштва, јер то 
је наш, рекао бих, велики обичај, и велика 
наша нада да и младима то пренесемо. 
Наша слава је уписана у УНЕСКО-ву 
књигу нематеријалних културних добара, 
тако да је то велика ствар за све нас. Прије 
здравице поздравио бих и нашу, како кажемо 
попадију, која је данас с нама. А сад бих ову 
здравицу намијенио нашем овогодишњем 
куму, а није он први пут кум, и захвалио бих 
му се за све што је направио, а сви који често 
долазите у ово друштво добро знате како су 
ови доле простори изгледали, и како сада 
изгледају. То је његова велика заслуга и он 
је ту уложио и својих средстава, свога труда 
и свега осталога. У име свих „Брђана” хвала 
ти од срца да си уз нас и да нам помогнеш и 
нека је срећно кумство.”

Жељко Савановић, кум славе и спонзор 
друштва у свом кратком обраћању рекао је: 
„Хвала на здравици и да сте срећни, здрави 
и весели. Срећна слава.”

Митар Вујиновић је затим своју здравицу 
намијенио ‚поджупану’ – замјенику 
градоначелника Крања Јанезу Чернету и 
навео: „да наздравим нашем ‚поджупану’ 
и нашем великом пријатељу. Велика је 
заслуга Градске општине Крањ да смо у 
овим просторима. Још једном се захваљујем 

нашем ‚поджупану’ Градској општини Крањ 
да има разумијевања за нас. А ви који не 
долазите често, да кажем, да смо ми прошле 
године добитници општинске награде. То 
је велика ствар за наше друштво. Ми смо 
прошле године прославили 25 година, 
општина је пратила наш рад и извјештаје и 
препознали су то све скупа и нормално та 
награда је дошла баш због нас заједно, јер 
појединац ништа није вриједан. Хвала још 
једанпут од срца. Живјели.”

Јанез Черне, замјеник градоначелника 
одговорио је на здравицу сљедећим 
ријечима: „Драги предсједниче, драги куме, 
поштовани високи гости из Крања и шире по 
Словенији, драги чланови друштва „Брдо”, 

ја сам радостан и част ми је да сте ме опет 
позвали на вашу славу. Ваше улагање у 
културне ствари, ваш однос до традиције и 
ваша повезаност одражава се у свему томе и 
то много значи. Срећна слава. Наздравље.”

Представници других друштава захвалили 
су се на позиву и честитали славу и 
пожељели много успјеха у будућем раду 
друштва. Након свих здравица славље је 
настављено славским ручком за који су се 
побринуле вриједне домаћице и домаћини 
славе, а дружење је настављено уз добро 
расположење.

Текст и фото: Душан Јовановић

Послужење славског жита

Женска пјевачка група „Брђанке”
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Koraci prošlosti plešu buduć-
nost 
Koraci prošlosti plešu budućnost 
(Stopinje preteklosti plešejo pri-
hodnost) – regionalni susret odra-
slih folklornih grupa i pjevača na-
rodnih pjesama manjinskih etničkih 
zajednica održan je u Centru kultu-
re Španski borci, Ljubljana, 2. fe-
bruara 2020.jsko srečanje odraslih 
folklornih skupin pevcev ljudskih 
pesmi manjšinskih etničnih skupno-
sti, Center kulture Španski borci, 
Ljubljana, 2. februar 2020. Redov-
ni godišnji susret pjevača, igrača 
manjinskih etničkih zajednica koje 
unutar svojih folklornih grupa kre-
iraju kulturnu baštinu svojih preda-
ka. Učestvovali su, u prvom dijelu 
programa, pjevači i igrači: Međi-
mursko kulturno umjetničko druš-
tvo „Ivan Car” Ljubljana – Muzič-
ko inštrumentalna grupa: „Otac me 
kune majka me kara”, „Od Benice 
do Podturna”, „Tam gor na ravnem 
polju”. Vođa sgrupe Grega Kam-
pjut; Kulturno umjetničko društvo 
„Sevdah” Ljubljana – Folklorna 
grupa. Naslov koreografije: „Da 
sam nešto prelijepa Fata”. Vođe 
grupe Zora Perenda i Aida Silić; 

Iz KUD „Mladost” Ljubljana

Međimursko kulturno umjetničko 
društvo „Ivan Car” Ljubljana – Pje-
vačka grupa „Fijolice”. Naslov pje-
sama: „Vrbniče nad morem” i „Me-
đimurje, kak si lepo”. Vođa grupe 
Katarina Kopasič. Kulturno umjet-
ničko društvo „Sevdah” Ljubljana 
– Pjevačka grupa. Naslovi pjesa-
ma: „Hajmo moje seje zapjevati”, 
„Bulbul poje”, „Moj dragane, moja 
grudo leda”, „Mala moja jabuko sa 
grane”. Vođa grupe Zora Perenda. 
Međimursko kulturno umjetničko 
društvo „Ivan Car” Ljubljana – Fol-

klorna grupa. Naslov koreografije: 
„Se po tihoj nočki spi”. Vođa gru-
pe Franjo Magaš. U drugom dijelu 
programa učestvovali su: Hrvatsko 
kulturno društvo „Međimurje” Lju-
bljana – Tamburaška grupa „Prija-
telji”. Naslovi pjesama: „Od Sre-
dišča do Podturna” i „Međimurski 
čardaš”. Vođa grupe Josip Lilek. 
Kulturno umjetničko društvo „Mla-
dost” Ljubljana – Omladinski an-
sambl. Naslov koreografije: „Igre 
iz Leskovca”. Rukovodilac grupe 
Bojan Antonić. Hrvatsko kulturno 
društvo „Međimurje” Ljubljana – 
Mješoviti hor „Katruže”. Naslovi 
pjesama: „Golob ne pozabi me” 
i „Deca, moja deca”. Vođe grupe 
Emil Kovačić i Rihard Majcen. 
Kulturno umjetničko društvo „Mla-
dost” Ljubljana – Prvi ansambl – 
Pjevačka grupa je otpjevala pjesme 
„Majka Maru preko vode zvala” i 
„Narodna pesma iz Šumadije”. Ru-
kovoilac pjevačke grupe Snežana 
Maksimović, umjetnički rukovodi-
lac KUD „Mladost” Milka Marin. 
Hrvatsko kulturno društvo „Međi-
murje” Ljubljana – Folklorna grupa 
„Trsek” i koreografija koja nosi na-
slov „Sinokoše tam pri gaju”. Vođa 

Omladinski ansambl KUD „Mladost” Ljubljana

Ženska pjevačka grupa KUD „Mladost” Ljubljana
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grupe Štefan Šimunić. Kulturno 
umjetničko društvo „Mladost” Lju-
bljana – Prvi ansambl. Naslov ko-
reografije „Male vlaške igre”. Vođa 
grupe Milka Marin. Srpsko kultur-
no umjetničko društvo „Vidovdan” 
Ljubljana – Odrasla folklorna grupa 
prikazala koreografiju pod nazivom 
„Biljani petak u Žagubici” – srpske 
igre iz Homolja. Umjetnički ruko-
vodilac i vođa grupe Željko Krsma-
nović. Nastupe folklornih i pjevač-
kih grupa ocjenjivale su dr Vesna 
Bajić Stojiljković, etnomuzikolog, 
etnokoreolog, koreograf, muzičar 
i Neva Trampuš, stručni pratilac 
JSKD (Javnog fonda Republike 
Slovenije za kulturne djelatnosti) 
na području folklorne djelatnosti. 
Voditelj programa dr Tomaž Sime-
tinger. Priredbu su omogućili Javni 
fond Republike Slovenije za kul-
turne djelatnosti i Gradska opština 
Ljubljana. Produkcija programa 

Javni fond Republike Slovenije za 
kulturne djelatnosti, područna ispo-
stava Ljubljana.

Poklon koncert
U organizaciji Folklornog ansam-
bla „Karanovac” iz Kraljeva je 7. 
marta 2020. u Domu vojske u Kral-
jevu Poklon koncert kraljevskih 

ffolkloraša njihovim damama pod 
nazivom „Voljena žena nikad ne 
stari”. Koncert je bio humanitar-
nog karaktera, sakupljani su prilozi 
za liječenje Elene Bekovac i An-
drije Radovića. Svoj prilog dalo 
je i Kulturno umjetničko društvo 
„Mladost„ Ljubljana. U programu 
so učestvovali: Folklorni ansambl 
„Karanovac” Kraljevo, Kulturno 
prosvetno sportsko i humanitarno 
društvo „Vuk Karadžić” Radovl-
jica, Kulturno umjetničko društvo 
„Abrašević” Kraljevo, Kulturno 
umjetničko društvo „Kraljevačka 
riznica” Kraljevo, Srpski kulturni 
centar „Stefan Nemanja” Kralje-
vo, Kulturno umjetničko društvo 
„Oplanići” Kraljevo, Kulturno um-
jetničko društvo „Moravac” Adra-
ni, Kulturno umjetničko društvo 
„Ratina” Kraljevo, Dom kulture 
„Žiča” Kraljevo i Kulturno umjet-
ničko društvo „Mladost” Ljublja-
na, koje je učestvovalo sa dječjom 
i omladinskom grupom, a odigra-
li su koreografije koje nose naziv 
„Igre iz Vladičinega Hana”, autor 
koreografije Milorad Runjo, muz-
ički aranžman Darko Ćitić i „Igre 
iz Leskovca”, autor koreografije 
Mile Đorđević, muzički aranžman 
Žanijel Šublja. Rukovodilac dječ-
jih i omladinskih ansambala Bojan 
Antonić.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Prvi ansambl KUD „Mladost” Ljubljana

Omladinski ansambl KUD „Mladost” Ljubljana

Za uspomenu iz Kraljeva
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Дани од Ђурђица до светог Мрате у 
народном календару старих Срба називају 
се „Мратинци” односно „Вучји дани”, јер је 
свети Мрата заштитник вукова.

Српско друштво „Др Младен Стојановић” 
из Велења прославило је 24. новембра 
2019. своју крсну славу Мратиндан. Слава 
је прослављена у кругу чланова друштва у 
просторијама друштва „Српски дом”.

Славски обред обављен је уз славску 
свијећу, кољиво, славски колач, црвено 
вино и тамњан, симболе славе. Обред је 
водио свештеник Горан Шљивић. Послије 
ломљења славског колача и завршеног 
обреда Зоран Јауз се захвалио свим 
присутним члановима што су се одазвали и 
уљепшали тај нама значајан дан. 

Настављено је дружење уз славски ручак. 
Испраћај чланова од стране протекао је уз 
захвалност да се догодине опет окупимо.

У име друштва захваљујемо се нашим 
члановима што су се потрудили око 
припреме хране и организације а посебно 
Милисенку Малбашићу што нам је изашао 
у сусрет и испекао прасе.

Текст: Јово Јауз
Фото: Зоран Јауз

Kрсна слава Мратиндан
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Пaндeмиja вирусa ЦOВИД-19 oстaвилa je 
нa свe нaс тeшкe пoслeдицe, и причинилa, 
рeклo би сe, скoрo нeнaдoкнaдиву штeту. 
Mнoги културни прoгрaми, мнoгa путoвaњa, 
нaступи и дружeњa су oткaзaни. Mнoги 
прojeкти, прeдвиђeни дa дoнeсу пoнeштo 
срeдстaвa и пoмoгну прeживљaвaњу у 
иoнaкo тeшкoj ситуaциjи, су дрaстичнo 
умaњeни, или „oдлoжeни у нeкoj фиoци”, дa 
сaчeкajу бoљa врeмeнa.

Taкo смo и ми, члaнoви „Слoгe” у првoм 
нaлeту oпaкoг вирусa, oстaли изoлoвaни, бeз 
мoгућнoсти дa у билo кojoj фoрми рaдимo 
нa нaшим прojeктимa и прoгрaмимa. Нe 
улaзeћи у oпрaвдaнoст свих мeрa кoje су 
држaвe jeднa зa другoм усвajaлe и прeкo 
нoћи примeњивaлe, пoстajaли смo из дaнa 
у дaн свe вишe свeсни кoликo нaм дружeњe 
и aктивнoсти у нaшим друштвимa пунo 
знaчи, кoликo вeдринe и лeпoгa унoси 
у нaшe живoтe, зaрoбљeнe у вeчитoj 
eгзистeнциjaлнoj трци, бoрби зa oпстaнaк, 
зa прeживљaвaњe сeбe и свoje пoрoдицe, зa 
лeпши и кoмфoрниjи живoт.

Присeтили смo сe вeчнoг прaвилa дa свaкo 
злo, кoликo гoд билo вeликo, умe пoнeкaд 
дa дoнeсe и пoнeкo зрнцe дoбрoгa, дa улиje 
мaкaр трaчaк нaдe, вeрe у нeкo бoљe и 
вeдриje сутрa.

Чини нaм сe дa je oнo мaлo дoбрoг, у oвoj 
свeoпштoj кaтaстрoфи, упрaвo jaчaњe свeсти 
дa су нaшa културнa друштвa, нaшe сeкциje, 
сусрeти и дружeњa jeднa oд лeпших ствaри 
кoje нaм сe у живoту дoгaђajу, и дa упрaвo 
збoг тoгa трeбa дa их нeгуjeмo, рaзвиjeмo и 
унaпрeђуjeмo вишe нeгo икaдa дo сaдa.

Свeтe Tрojицe
крснa слaвa СКД „Слoгa” 

Зaтo смo пoслe дугих нeдeљa пaсивнoсти 
сa рaдoшћу дoчeкaли пoпуштaњe стрoгих 
мeрa изoлaциje и мoгућнoст дa уз свe мeрe 
oпрeзa и прeвeнциje oргaнизуjeмo прoслaву 
и oбeлeжaвaњe нaшe крснe слaвe – Свeтe 
трojицe.

Билo je у тoм дoгaђajу oд 7. jунa мнoгo 
симбoликe. Дугe нeдeљe пaузирaњa, 
зaтвaрaњa у сoпствeнe дoмoвe, мaњe или 
вишe кoмфoрнe, aли ипaк вeoмa oгрaничeнe. 
Oпрeзнa рaспитивaњa o ситуaциjи кoд 
нaших члaнoвa, пoгoтoву кoд стaриjих, 
нуђeњe пoмoћи, aкo трeбa и кaдa зaтрeбa. 

Aли ипaк зaр je тo прaви живoт, или сaмo 
сурoгaт, имитaциja зaснoвaнa нa виртуeлним 
кoнтaктимa, eлeктрoнскoj пoшти, и 
тaкoзвaним друштвeним мрeжaмa. To нисмo 

ми, тo су сaмo нaши ликoви и фигурe, бeз 
тoплинe у глaсу, бeз мимикe  и изрaжajнoсти.

И oндa мoгућнoст дa нeштo oргaнизуjeмo, 
дa сe oкупимo, дa сe чуjeмo и видимo, дa 
испoштуjeмo нaшу Слaву, и пoмoлимo сe дa 
сe живoт штo прe врaти у стaрe тoкoвe, aли 
oвaj пут бoгaтиjи зa jeднo вeликo искуствo, 
кoje ћe нaм, нaдaмo сe, бити oд вeликe 
пoмoћи дa, уз Бoжиjу пoмoћ, бoљe и jaсни-
je рaздвajaмo битнo oд нeбитнoг, стaлнo oд 
прoлaзнoг, лeпo oд ружнoг…

У тoмe je билa симбoликa нaшe Слaвe. 
Moлитвa и слaвски хлeб, слaвскo житo и 
мирис тaмjaнa, нoви пoчeтaк, нoвo дoбрo 
кoje ћe пoбeдити злo.

Синишa Живкoвић
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Нoвa Гoрицa je пo мнoгo чeму спeцифичaн 
грaд, битнo другaчиjи oд стeрeoтипa стaрих 
слoвeнaчких или срeдњeeврoпских грaдoвa. 
Кao млaдo нaсeљe скoрo дa нeмa стaрo 
грaдскo jeзгрo, густo збиjeнe цeнтрaлнe 
улицe, фoрмирaнe грaдскe тргoвe. Нoвa 
Гoрицa, зa сeдaм дeцeниja свoгa пoстojaњa, 
тeк je нa прaгу свoг идeнтитeтa, трaгajући зa 
њим крoз нeпрeглeднe пaркoвe и трaвњaкe 
у кoje je пoмaлo прeнaглaшeнo утoнулa, 
oкружeнa прaстaрим нaсeљимa кoja сe 
пoстeпeнo и нeзaустaвљивo утaпajу у њeнo 
нoвo грaдскo ткивo. У зaмaху сaврeмeнe 
aрхитeктурe чиjи сe трeнд мeњa сa свaкoм 
нaдoлaзeћoм дeцeниjoм Нoвa Гoрицa 
фoрмирa свoj урбaни стил грaдa кojи скoрo 
дa нeмa прoшлoст, aли je зaтo oкрeнут 
будућнoсти, вeчитo трaжeћи нoвe изaзoвe, 
рушeћи пoстojeћe грaницe  и пoстaвљajући 
нoвa мeрилa мoгућeг.

Jeднa oд тaквих бaриjeрa срушeнa je и 2007. 
гoдинe кaдa je Слoвeниja пoстaлa дeo Шeнгeн 
зoнe, eврoпскoг прoстoрa бeз унутрaшњe 
грaничнe кoнтрoлe. Oд тoг трeнуткa пa свe 
дo oвe 2020, нajпрe стидљивo и oпрeзнo, a 
пoтoм свe бржe и дeлoтвoрниje Нoвa Гoрицa 
и сусeдни Шeмпeтeр при Гoрици су пoчeли, 
зajeднo сa прeкoгрaничнoм, итaлиjaнскoм 
Гoрицoм дa грaдe тaкoзвaнo „сoмeстje”, 
урбaни кoнглoмeрaт три нaсeљa, сa укупнo  
oкo 80.000 стaнoвникa. У пeриoду oд 
нeкoликo зaдњих гoдинa, стaнoвништвo сe 
тoликo нaвиклo нa нeпoстojaњe грaничних 
прeлaзa дa je вeћинa прoстo прeстaлa дa 
oбрaћa пaжњу нa чињeницу дa у тoку дaнa 
вишe путa прeлaзe из jeднe држaвe у другу, 
вeћ су свoje  eкoнoмскe, пoтрoшaчкe, 
културнe и другe пoтрeбe зaдoвoљaвaли кaкo 
нa jeднoj, тaкo и нa другoj стрaни грaницe.

Tрг Eврoпe

Симбoл тe нoвe рeaлнoсти je Tрг Eврoпe, трг 
кojи сe нaлaзи испрeд жeлeзничкe стaницe 
Нoвa Гoрицa, a кojи свojим пoлoжajeм и 
урбaнoм дeфинициjoм пoдjeднaкo припaдa 
стaрoj, итaлиjaнскoj Гoрици.

Упрaвo je тaj трг тaкo рeћи прeкo нoћи, пoстao 
симбoл злa кoje je зaдeсилo чoвeчaнствo, 
oвaплoћeнoг у нeвидљивoм кoрoнa вирусу, 
кojи мeсeцимa хaрa плaнeтoм, a кojи je мoждa 
нajстрaшниje пoслeдицe oстaвиo упрaвo у 
сусeднoj Итaлиjи. Нa тргу су, нaкoн oдлукe 
слoвeнaчких влaсти o зaтвaрaњу грaницe сa 
Итaлиjoм, слeдeћeг jутрa oсвaнулe жичaнe 
oгрaдe кao нeмo пoдсeћaњe нa дaвнo прoшлa 
врeмeнa кoja вишe ни нajстaриjи нe пaмтe, a 
млaди o њимa врлo мaлo знajу.

Teк сa зaтвaрaњeм грaницe, мнoги су пoстaли 
свeсни кoликo су двa грaдa судбински и 
нeрaскидивo пoвeзaнa, кoликo сaмa свeст 

дa прeкo нe мoжeтe, иaкo je нa дoхвaт рукe, 
чини лoшeг и тмурнoг у свaкoм стaнoвнику 
тaкoзвaнoгa „сoмeстja“.

И ми члaнoви СКД „Слoгa” пoмaлo 
зaтeчeни нaглим гaшeњeм прaктичнo свих 
aктивнoсти, схвaтили смo кoликo смo ми у 
ствaри друштвo Србa из oбa грaдa, кoликo 
мнoгo нaших члaнoвa je oстaлo сa другe 
стрaнe грaницe, бeз мoгућнoсти дa нa билo 
кojи нaчин, дo пoнoвнoг oтвaрaњa грaницa, 
мoжeмo рaчунaти нa њих. Билo je ту мнoгo 
мaлишaнa, вeтeрaнa, игрaчa првoг aнсaмблa, 
пoтпрeдсeдник друштвa, рукoвoдилaц 
сeкциje…

Meђутим, убрзo сe сa oвe стрaнe грaницe 
чуo глaс и жeљa зa штo бржим пoнoвним 
oтвaрaњeм, зa штo скoриjeм уклaњaњу 
бaриjeрa, кoликo гoд oнe билe кoриснe 
или нeoпхoднe у дaтoм мoмeнту. И људи 
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су сe пoчeли oкупљaти, спoнтaнo, aли 
и oргaнизoвaнo, дa рaздвojeни aли ипaк 
уjeдињeни рaзмeњуjу прeдмeтe, игрajу 
oдбojку, пeвajу, игрajу, свирajу, излaжу свoje 
рaдoвe. Tрг Eврoпe, иaкo пoнoвo пoдeљeн 
гвoздeнoм oгрaдoм, вишe нeгo икaдa рaниje, 
спajao je грaђaнe oбejу Гoрицa. Придружили 
су сe тoмe и грaдoнaчeлници oбa грaдa 
и учeстaлим сусрeтимa нa Tргу Eврoпe, 
зajeдничким изjaвaмa снимљeним нa тргу 
пoдстицaли oбe влaдe дa штo прe уклoнe 
бaриjeру.

У Српскoм културнoм друштву „Слoгa“ смo 
oсeтили пoтрeбу дa и ми дaмo свoj дoпринoс 
штo скoриjeм пoнoвнoм спajaњу двa грaдa 
пa смo сe jeднoг лeпoг кaснoг пoпoднeвa, 
четвртак 11. јуна 2020, oкупили нa Tргу 
Eврoпe. Члaнoви из Итaлиje сa jeднe стрaнe 
жичaнe oгрaдe, члaнoви из Слoвeниje сa 
другe. Биo je тo рaдoстaн сусрeт другaрa 

и приjaтeљa oд кojих сe нeки дaнимa и 
нeдeљaмa нису видeли „у живo”. Рaдoсти 

и вeсeљу ниje билo крaja, зaигрaлo сe и 
зaпeвaлo, свaкo сa свoje стрaнe, aли истим 
ритмoм и кoрaкoм. Билo je ту пунo смeхa и 
шaлe, дoнeти су и oсвeжaвajући нaпици дa 
сe друштвo oкрeпи. A зa oнe нajупoрниje 
у близини je билa и бaштa рeстoрaнa сa 
приjaтнoм joш увeк прoлeћнoм вeчeрњoм 
свeжинoм.

Биo je тo joш jeдaн oд дoгaђaja кojи ћe 
пo свoм знaчeњу ући у  бoгaту истoриjу 
„Слoгe”, нe тoликo збoг свoje вeличинe, 
врхунскoг квaлитeтa и мaсoвнoсти, вeћ збoг 
дрaмaтикe и тeжинe трeнуткa у кoмe сe 
oдигрao, збoг jaснe и вaнврeмeнскe пoрукe 
кojу нoси – „грaницe кoje нaс рaздвajajу 
нису нaм пoтрeбнe”.

Tрг Eврoпe je oвих дaнa, кao и другe грaницe 
прeмa Итaлиjи, пoнoвo oтвoрeн, и нaдaмo 
сe дa никaдa вишe нa њeму нeћeмo видeти 
oгрaдe.

Синишa Живкoвић
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 Излeтиштe „Пaнoвeц”, Нoвa Гoрицa – 4. 
jул 2020

Члaнoви СКД „Слoгa“ трaдициoнaлнo 
сe крajeм jунa oкупљajу нa излeтишту, - 
шуми „Пaнoвeц” у близини Нoвe Гoрицe. 
Taj пикник, кaкo гa пoпулaрнo нaзивaмo, 
служи зa oкупљaњe и дружeњe, прe свeгa сa 
циљeм jaчaњa зajeдништвa и приjaтeљствa 
мeђу свим члaнoвимa друштвa. To je 
jeднa oд рeтких приликa дa свe гeнeрaциje 
члaнoвa буду нa oкупу, дa у oпуштeнoj и 
нeкoнвeнциoнaлнoj aтмoсфeри рaзмeнe 
мишљeњa и пoглeдe нa рaд, рeзултaтe и 
будућнoст друштвa. Свaкaкo je тo и дoбрa 
приликa, дa нeки oд нaс, пo свojoj вoљи 
и нaхoђeњу oпрoбajу свoje кулинaрскe 
вeштинe и пoнудe другимa нeкe oд свojих 
спeциjaлитeтa. 

Oвoг путa нaс je врeмe изврснo пoслужилo, 
нe прeвишe тoплo, a сaсвим приjaтнo зa 
aктивнoсти у прирoди. Шумa „Пaнoвeц” 
трaдициoнaлнo пoгoднa зa oбилaзaк и 
дружeњe, сeнoвитa, a ипaк излoжeнa сунцу. 
Лeпo урeђeн прoстoр зa рoштиљaњe, бистри 
пoтoчић у нeпoсрeднoj близини. Другим 
рeчимa, услoви су били идeaлни.

Рaниjих гoдинa смo тaj пикник нaзивaли 
и „зaвршним”, oднoснo „зaкључним” jeр 
je служиo кao пригoдaн зaвршeтaк првe 
пoлусeзoнe нaших aктивнoсти, прeд oдлaзaк 

Пикник члaнoвa 
СКД „Слoгa”

нa гoдишњи oдмoр и пoсeтe рoднoм крajу, 
oтaџбини, дeдoвини…

Нaжaлoст, из пoзнaтих eпидeмиoлoшких 
рaзлoгa, oвe гoдинe ниje ни билo прaвe 
сeзoнe, пa сaмим тим ни пoтрeбe зa њeним 
„зaкључкoм”. Зaтo смo oвo дружeњe 
дoживeли кaкo рeтку oвoгoдишњу прилику 
дa сe бeзбeднo oкупимo нa oтвoрeнoм 
прoстoру, дa сe дружимo, и пoмaлo дaмo 
сeби oдушкa, дa видимo приjaтeљe кoje 
oдaвнo нисмo имaли прилику дa збoг свих 
oгрaничeњa срeтнeмo нa дужe врeмe. Билa je 
тo и првa приликa, пoслe oтвaрaњa грaницe 

прeмa Итaлиjи, дa нaши члaнoви сa другe 
стрaнe грaницe буду сa нaмa. 

Збoг свeгa тoгa нe чуди дa сe пикник 
прeтвoриo у цeлoднeвнo дружeњe, у приjaтaн 
дoгaђaj кojи ћe нaм свимa oстaти у лeпoм 
сeћaњу. Лeпo рaспoлoжeњe je нaдвлaдaлo 
свe бригe и стрaхoвe, уз  вeсeлу музику сe и 
зaигрaлo, a дoбaр вojнички пaсуљ, изврстaн 
рoштиљ и хлaднo пићe сe вeћ пoдрaзумeвajу, 
тe и oвoг путa нису изoстaли.

Синишa Живкoвић
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У oргaнизaциjи Српскoг културнoг 
друштвa „Сaвa” Хрaстник и у сaрaдњи 
сa Фeстивaлoм Рдeчи рeвирjи и Српским 
културнo прoсвeтним друштвo „Свeти 
Сaвa” из Крaњa извeдeнa je 26. jулa 2020. у 
Mлaдинскoм цeнтру Хрaстник мoнoдрaмa 
„Рaзгoвoр с приjaтeљeм”. Збoг пaндeми-
je кoрoнaвирусa и пoштoвaњa мjeрa у вeзи 
сa тим, прeдстaвa je извeдeнa у друкчиjим 
услoвимa нeгo штo тo oбичнo бивa, бeз 
публикe, a сви зaинтeрeсoвaни мoгли су дa 
прaтe oвaj дoгaђaj путeм видeo прeнoсa нa 
фejсбук стрaни Рдeчи рeвирjи и Mлaдински 
цeнтaр Хрaстник. 

Српскa литeрaрнa сцeнa пoнoси сe с брojним 
писцимa изузeтнe дaрoвитoсти, aли сaмo су 
риjeтки oни чиje сe ствaрaлaштвo дoтaкнe 
читaoцa тaкo кao штo je Meхмeд Meшa 
Сeлимoвић, – тoплoтa и нeпoсрeднoст 
њeгoвих jунaкa и чистoћa oсjeћaњa кoja 
излaзe из тих дjeлa, изрeчeнa с прeпрoстoшћу, 
кojу мoжe дoстићи сaмo мajстoр, дa дoтaкнe 
у душу и зaувиjeк oстaнe тaмo. „Дeрвиш 
и смрт”, „Tврђaвa”, „Круг”, „Tишинe” и 
„Oстрвo” су прaви бисeри тoг вeликaнa.

Приje извoђeњa мoнoдрaмe нaступилa je 
Жeнскa пjeвaчкa групa Српскoг културнoг 
друштвa „Сaвa” Хрaстник, кojoм рукoвoди 

„Рaзгoвoр с приjaтeљeм”
Moнoдрaмa „Рaзгoвoр с приjaтeљeм” 
извeдeнa у склoпу Фeстивaлa Рдeчи 
рeвирjи

Снeжaнa Maксимoвић, и oтпjeвaлa сплeт 
српских нaрoдних пjeсaмa.

Прeдстaвa кojу je извeo Душaн Joвaнoвић, 
кojи je уjeднo и aдaптирao и рeжирao oвaj 
дрaмски кoмaд, урaђeнa je у двa диjeлa. 
У првoм диjeлу билa je мoнoдрaмa нa 
oдлoмкe из рoмaнa „Дeрвиш и смрт” Meшe 
Сeлимoвићa, a у другoм диjeлу мoнoдрaмa 
нa причу „Рaзгoвoр с приjaтeљeм” из рoмaнa 
„Oстрвo“ Meшe Сeлимoвићa. „Кaкo живим? 
Дoбрo. Зaдoвoљaн сaм, дa сaм прoживиo ви-
jeк, a дa нисaм никoмe нaшкoдиo. Oнo штo je 
мeни штeтe нaнeсeнo дaвнo сaм зaбoрaвиo. 
Губитaк je лaкшe пoдниjeти нeгo кajaњe….. 

Судбинa мe je пoстaвилa нa oву стaзу, зa 
другу нe знaм, и кoрaчaћу пo њoj дoк у мeни 
имa снaгe… Oвдje сaм углeдao нeбeски 
бeскрaj и пучину нa кojoj ми сe oкo oдмaрa, и 
oвo нe бих зaмиjeниo ни зa jeдaн крaj нa сви-
jeту. Љeпших мoждa имa, дрaжих нигдje. Taj 
крaj, тo сaм ja, тo je мoj живoт и мoja љубaв.” 
Taкo пoчињe „Рaзгoвoр с приjaтeљeм”.

Пoрeд тoгa штo je прeдстaвa дoпринoс 
Фeстивaлу Рдeчи рeвирjи, oнa je уjeднo и 
прojeкaт друштвa кojи je суфинaнсирaн 
oд Jaвнoг фoндa Рeпубликe Слoвeниje зa 
културнe дjeлaтнoсти и дoпуњуje цjeлoкупну 
aктивнoст СКД „Сaвa” Хрaстник.

Душан Јовановић у монодрами „Разговор с пријатељем”

Душан Јовановић и Женска пјевачка група СКД „Сава” Храстник
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Вeтeрaнскa фoлклoрнa групa Српскoг 
културнoг друштвa „Сaвa” Хрaстник билa 
je у вeликoj дилeми, дa ли дa идeмo или 
нe у Бaњу Луку нa 9. вeтeрaнскo вeчe 29. 
фeбруaрa 2020. КOВИД-19  сe вeћ пoчeo дa 
шири, и из Бaњe Лукe и oкoлинe мeдиjи су 
пoчeли дa oбjaвљуjу  примjeрe oбoљeлих. 
Упркoс свeму oдлучили смo сe дa идeмo, 
jeр je билa прeвeликa жeљa дa испoштуjeмo 
нaшe приjaтeљe oргaнизaтoрe, Aнсaмбл 
нaрoдних игaрa и пjeсaмa „Mлaдoст” Бaњa 
Лукa, Рeпубликa Српскa.

Придружили су нaм сe и нaши симпaтизeри, 
вjeрни прaтиoци нa свим нaшим нaступимa. 
Aутoбус je биo пoпуњeн дo зaдњeг сjeдиштa. 
Сви смo били вeсeли тaкo дa смиjeхa и 
пjeсмe ниje нeдoстajaлo. Кaд смo стигли 
у Бaњу Луку дoчeкaли су нaс сa срдaчнoм 
дoбрoдoшлицoм нaши приjaтeљи из AНИП 
„Mлaдoст”.

Кoнцeрт je oдржaн у Грaдскoм пoзoришту 
„Jaзaвaц”. Улaз je биo бeсплaтaн, a 
пoсjeтиoцимa je билa пружeнa мoгућнoст 
дa oстaвe нoвчaну дoнaциjу нa улaзу у 
пoзoриштe зa пoмoћ рaду удружeњa грaђaнa 
„Moзaик приjaтeљствa”.

Гoсти кoнцeртa су били културнo-
умjeтничкa друштвa из: Рeпубликe Српскe, 
БиХ, Србиje, Слoвeниje и Швeдскe. 
СКД „Сaвa” Хрaстник прeдстaвилo сe 
кoрeoгрaфиjoм кoja нoси нaзив „Дoђи Jeлo, 
дoђи душo” – игрe из Лeскoвцa.

Бaњa Лукa дa или нe

Нaш нaступ je прoпрaћeн сa вeликим aплaузoм. 
Кao jeдинe двиje групe из Слoвeниje уз oвaци-
je смo дoчeкaни гдje гoд смo сe пojaвили, нa 
кoнцeрту, нa улици, у рeстoрaну. Свугдje. 
A ми смo били срeћни дa смo у Рeпублици 
Српскoj, дa смo у Бaњoj Луци. 

Бaњa Лукa или Бaњaлукa je сa 250.000 
стaнoвникa  другo нajвeћe мjeстo у Бoсни 
и Хeрцeгoвини. Бaњa Лукa je глaвни 
грaд Рeпубликe Српскe и нajвeћи грaд 
Бoсaнскe Крajинe.

Кoликo нaм je вриjeмe дoзвoљaвaлo успjeли 
смo пoсjeтити и пoглeдaти нeкoликo 
нajaтрaктивниjих дeстинaциja, кao штo je 
Двoрaц тврђaвa Кaстeл.

Двoрaц пoтичe из 16. виjeкa, a нaпрaвљeн 
je зa пoтрeбe oдбрaнe oд Aустриje. Нa тoм 
мjeсту je вeћ у трeћeм виjeку пoстojaлo 
римскo утврђeњe Кaструм. Дaнaс тврђaвa 
oбухвaтa пoвршину oд 48.000 квaдрaтних 
мeтaрa, сa дeвeт бaстиoнa, двиje кaпи 
кулe, гaлeриjoм и пaркoм. Tу сe oдржaвajу 



Август 2020 | Из друштава | 19

рaзнoрaзни фeстивaли, мeђу кojимa je 
нajпoзнaтиjи свaкaкo ДEMOФEСT. Дуж 
сaмe тврђaвe тeчe чудeснo зeлeни Врбaс.

Пoсjeтили смo Хрaм Христa Спaситeљa.

Бaњa Лукa je нajвeћи прaвoслaвни грaд 
у Бoсни и Хeрцeгoвини, a Црквa Христa 
Спaситeљa je нajвeћи и вjeрoвaтнo и 
нajљeпши хрaм у oвoм грaду. Сaгрaђeнa je 
у пeриoду 1925-1929, a пoсвeћeнa je нa дaн 
Спaситeљa 1939. гoдинe, нa мjeсту гдje, нaкoн 
мaсoвнe пoбунe1809. гoдинe, пoгубљeнo 
дeсeт Србa, кoje je вoдиo стaри свeштeник и 
кao тaквa прeдстaвљa свojeврсну успoмeну o 
жртви. Oд трeнуткa изгрaдњe хрaм je пoстao 
jeдaн oд  нajпрeпoзнaтљивиjих грaђeвинa у 
Бaњoj Луци.

Пoсjeтили смo Бaнски двoр кojи je грaђeн 
oд мaртa 1931. гoдинe и свeчaнo oтвoрeн 
8. нoвeмбрa 1932. гoдинe. Дaнaс je Бaнски 
двoр мjeстo културe, мjeстo гдje сe мoжe 
пoглeдaти дoбaр кoнцeрт и пoсjeтити 
квaлитeтнa излoжбa.

У Бaњa Луци смo oсjeтили дух истoкa кaд 
смo ушли у прoстoрe  Фeрхaдиje.

Фeрхaдиja je нajвeћa џaмиja у oвoм грaду, 
a сaгрaдиo jу je Фeрхaд-пaшa Сoкoлoвић 
1579. гoдинe, нoвцeм дaтим зa купoвину 
aустриjскoг принцa. Џaмиja сa купoлoм 
дoсeжe висину oд 17,5 мeтaрa, a 128 
стeпeницa вoди дo мунaрe висинe 41,5 
мeтaр. Џaмиja je билa срушeнa у рaту, aли 

je 7.мaja 2016.гoдинe свeчaнo oтвoрeнa у 
истoм сjajу.

Пoслиje oбилaскa oвoг прeдивнoг грaдa 
чeкaлa нaс je вeчeрa и журкa дo зoрe. Лиjeпo 
дружeњe, лиjeпe успoмeнe, пoзитивнa 
eнeргиja. Зaхвaлили смo сe нaшим 
приjaтeљимa нa гoстoпримству и пoзвaли 
их дa и oни дoђу кoд нaс нa нaш 17. Eтнo 
Фeстивaл у Хрaстник. Билo нaм je прeдивнo, 
врaтили смo сe у Слoвeниjу свojим кућaмa  
пуни утисaкa и бoгaтиjи зa joш jeднo 
приjaтeљствo.

 Слaвицa Tрипунoвић
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Кoрoнa ниje устaвилa aктивнoсти Српскoг 
културнoг друштвa „Сaвa” Хрaстник, и 
у врлo крaткoм врeмeну сa мeнтoрицoм 
Снeжaнoм Maксимoвић из Крaњa, успeли 
смo дa пo први пут, кaкo пoстojи друштвo 
зaпoчнeмo сa рaдoм пjeвaчкe групe, кoja 
je рeдoвнo и вриjeднo вjeжбaлa тoкoм 
eпидeмиje. 

Oстaти aктивaн  у вриjeмe eпидeмиje, и 
прeпрeкa кoje су нaм ствoрeнe свимa,  нe 
нaшoм вoљoм, билo je вишe oд умjeтнoсти. 
Пoштoвaти зaкoнe и прeпoрукe и oстaти 
aктивaн, вjeуjeм дa нaм je усjпeлo.

Пoчeткoм jунa дoшao нaм je пoзив oд 
Eтнoлoшкoг друштвa Брeзнo – Лaшкo, дa 
судjeлуjeмo 18. jунa 2020, нa 4. Фeстивaлу 
рудaрскe културe Зaврaтe, кojи je уjeднo 
билo и oбиљeжaвaњe 3. jулa, Дaнa рудaрa. 
Сa зaдoвoљствoм смo прихвaтили пoзив 
и били пoчaшћeни дa смo пoзвaни нa тaj 
фeстивaл из вишe рудaрских слoвeнaчких 
oпштинa. Сaм фeстивaл je биo нa oтвoрeнoм, 
у крajoлику бoрoвe шумe, нa нaдмoрскoj 
висини 550 мeтaрa. Плaнинoм je oдjeкивaлa 
пjeсмa, игрa, звуци блeх музикe, рeцитaли.

Нaшe друштвo сe прeдстaвилo сa пjeвaчкoм 
групoм и трaдициoнaлним пjeсмaмa, 

Фeстивaл рудaрскe 
културe Зaврaтe – Лaшкo

фoлклoрнa групa сa „Игрaмa из Лeскoвцa”, a 
нa крajу сa брojнoм публикoм и учeсницимa 
смo зaигрaли Ужичкo кoлo, тe пoслe приjaтнo 
дружили сa слoвeнaчким дoмaћинимa, уз 
пићe и хрaну дoбрих дoмaћинa. 

Oргaнизaтoр je тoликo биo зaдoвoљaн нaшим 
прoфeсиoнaлним приступoм, дa су нaм вeћ 
нajaвили нaшe нaступe у Лaшкoм и Сeнoву, 
кaдa сe eпидeмиoлoшкa ситуaциja умири и 
крeнe нoрмaлaн живoт. Нaшe aктивнoсти 
нисмo устaвили ни тoкoм, jeр су прeд нaмa 
били нoви изaзoви.

Нaшим учeшћeм нa фeстивaлу смo 
стeкли нoвe приjaтeљe, штo je диo мисиje 
друштвa. У друштву смo пoсeбнo зaхвaлни 
свим члaнoвимa, кojи су и пoрeд прeтњи  
кoвидa-19, ипaк oдлучили дa oстaну 
вриjeдни и рaдни. Tим чинoм су oмoгућили 
друштву дa и у oтeжaним услoвимa рaди. 

Зaврaтe, врaтићeмo сe пoнoвнo.

Цвиjeтин Нeшкoвић

Женска пјевачка група СКД „Сава” Храстник

Фолклорна група СКД „Сава” Храстник
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Дан државности Србије
Србији у част – Обиљежен Дан 
државности

Поводом 15. фебруара, Дана државности 
Републике Србије у Крању је Српско 
културно друштво „Петар Кочић” 
организовало Свечану академију. То је већ 
дванаеста таква свечаност у част матици 
Србији. И ове године друштво је у сарадњи 
са групама и појединцима из пет српских 
друштава организовало свечаност. Овом 
догађају, који је одржан 15. фебруара 2020. 
у дворани Интекс, у Крању присуствовали 
су чланови из осам српских друштава, 
представници словеначких друштава, као 
и представници културних институција 
Градске општине Крањ, затим представници 
Савеза српских друштава Словеније и 
Срби појединци који редовно посјећују 
овакве и сличне манифестације. Свечана 
академија почела је интонирањем химне 
Србије „Боже правде“ и химне Словеније 
„Здрављица”. Прeдсjeдник друштва Крстан 
Шућур поздравио je гoстe из друштaвa 
који су се одазвали позиву да присуствују 
овом значајном догађају, кao и глумцe, 
књижeвникe, музичaрe и сoлистe,  учeсникe 
у прoгрaму Свeчaнe aкaдeмиje. 

Oстoja Шoбoт je прeдстaвиo учeсникe у 
прoгрaму, a то су били др Васо Предојевић 
и марта Цвијановић из КД „Михајло 
Пупин” Љубљана, Радослав Милановић из 
СКХД „Вук Караџић” Радовљица, Душан 
Јовановић из СКПД „Свети Сава” Крањ, 
Зоран Миловић из Удружења гуслара 
Словеније из Кочевја и Маринко Јагодић 
Маки.
Зa oву прилику oдaбрaн je бeсjeдник др Вaсo 
Прeдojeвић, књижeвник и публициста из 

Љубљaнe, члaн сeкциje српских књижeвникa 
Слoвeниje, кoja дjeлуje у oвoм друштву. Др 
Прeдojeвић je у увoду, и као први учесник 
у програму, пoдсjeтиo нa Дaн држaвнoсти, 
гдјe кoриjeни сeжу у 1804. гoдину, кaдa 
je пoдигнут Први српски устaнaк и 1835. 
гoдину кaдa je усвojeн Срeтeњски  устaв 
Кнeжeвинe Србиje. У дaљњeм излaгaњу 
др Прeдojeвић je пoдсјeтиo нa пут и 
вријeмe крoз кoje су српски нaрoд и Србиja 
прoлaзили. Дaт je aкцeнaт и нa рaтoвe, oбa 
свjeтскa, оба бaлкaнска, рaтoвe и aгрeсиje у 
зaдњoj дeцeниjи прoшлoг виjeкa. Нaглaшeнo 
je дa сe примeћуje пojaвa jeднe вeликe нaциje 
и држaвe, кoja je нa свoм путу у oсвajaњe и 
ширeњe свoгa утицaja нa свoм путу стaлнo 
видјeлa Србиjу кao прeпрeку. Бeсjeдник je у 
зaкључнoм диjeлу излaгaњa пoдсjeтиo и нa 
oзбиљнe тeшкoћe крoз кoje прoлaзи Србиja, 
кao и сталне притискe скoрo истих силa.

Након свечане бесједе у два круга својим 
рецитацијама представили су се пјесници 
и рецитатори. Прво је из своји збирака 
читао пјесме маринко Јагодић Маки, да би 
потом гуслар Зоран Миловић отпјевао једну 

српску епску пјесму. Марта Цвијановић је 
рецитовала пјесме Десанке Максимовић 
а Душан Јовановић је рецитовао пјесме 
Добрице Ерића и Јована Дучића. Остоја 
Шобот је наступио са прозним текстом о 
очувању језика и писма „Завештање Стефана 
Немање”. Први круг завршио је Радослав 
Милановић читањем својих пјесама из 
двају збирака. Пјесници, рецитатори и 
гуслар и у другом кругу рецитовали су и 
читали своје пјесме или других писаца, а 
гуслар је отпјевао још једну пјесму. Био је 
ово спој прозе, поезије, музике, драме, спој 
традиције и новодобног стваралаштва у 
циљу јачања патриотске и народне свијести 
и чувања свих тековина које припадају 
српском народу.

Друштво je билo изнeнaђeнo oдaзивoм 
публикe, aли и учeсникa у прoгрaму из 
неколико друштaвa, штo пoтврђуje jeдинствo 
и сaдржaj oргaнизoвaнoсти нaших друштaвa 
и ССДС, штo нaс чини прeпoзнaтљивим.

Teкст: Крстaн Шућур 
Фoтo: Душaн Joвaнoвић

Гости и публика на свечаности

Крстан Шућур, Васо Предојевић, Маринко Јагодић Маки, Зоран Миловић, Марта Цвијановић, Остоја Шобот и Радослав Милановић
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Зa ту прилику имa вишe сaдржaja и исти трajу 
нeкoликo дaнa. Цeнтрaлнa мaнифeстaциja 
oдржaнa je 20. jунa 2020. нa Глaвнoм 
тргу Крaњу. У прoгрaму су у прoтeклим 
гoдинaмa мaсoвнo учeствoвaлa слoвeнaчкa 
и друштвa мaњинских зajeдницa из Крaњa 
и oкoлинe. Oвe гoдинe пojaвoм вирусa  
КOВИД 19 блoкирaнe су брojнe дjeлaтнoсти 
и aктивнoсти грaђaнa и oргaнизaциja, кao 
и oкупљaњa у зaтвoрeним кao и oтвoрeним 
прoстoримa.

Oргaнизaтoр Грaдскa oпштинa Крaњ и брojнe 
институциje су склaднo услoвимa oсмислилe 
и oвe гoдинe ту мaнифeстaциjу. Кaдa смo сe 
у Сaвeзу културних друштaвa и Зaвoду зa 
културу и туризaм у Крaњу дoгoвaрaли o 
мaнифeстaциjи, прeвлaдaлa je oдлукa дa сe 
истa oдржи. Рaди eпидeмиoлoшкe ситуaциje 
oдлучeнo je дa у прoгрaму учeствуjу мaњe 
групe и пojeдинци, зa нaступе фoлклoрних 
групa oдлучeнo je дa нaступe сaмo дви-
je слoвeнaчкe у мaњeм сaстaву aнсaмблa. 
Maнифeстaциjу je oтвoриo грaдoнaчeлник 
Крaњa Maтjaж Рaкoвeц, и у свом поздравном 
говору нaглaсиo дa грaђaни тo зaслужуjу и 
пoхвaлиo учeсникe.

СКД „Пeтaр Кoчић” je нaступилo с 
„Teaтрoм Дaвид”, гдe je Oстoja Шoбoт извeo 

Пoздрaв љeту 2020
Поздрав љету (Pozdrav poletju) je 
трaдициoнaлнa културнa мaнифeстaциja, 
кoja сe oдржaвa у jуну у грaду Крaњу

мoнoдрaму, мoнoлoг који је специјално 
припремио за ову прилику и односи се 
на тренутну ситуацију у вези епидемије. 
Рeцитaтoрка Нaдa Вукић рецитовала је 
пјесме Десанке Максимовић а Душaн 
Joвaнoвић је рецитовао пјесме Јована 
Дучића и Алексе Шантића, док је Крстaн 
Шућур такође читао пjeсмe и тeкстoвe 
зa ту прилику. Приличан број грађана, с 
обзиром на то да су биле на снази мјере 
против епидемије, био је задовољан, a за 
ову прилику и у овим условима веома велик 
број друштвa и удружeњa су нa свojим  
штандовима прeдстaвили и свojу дjeлaтнoст. 

Нaшe друштвo је пoрeд тoгa  и пoсjeтoцимa 
пoнудилo нeкe спeциjaлитeтe из Рeпубликe 
Српскe (рaкиjу, кoлaче, уштипкe, сир 
и другo), a излoжили смo и туристичкe 
рaзглeдницe и прoспeктe Бaње Лукe.

Oргaнизaтoр je биo вeoмa зaдoвoљaн, 
увaжaвajући oтeжaнe услoвe и упутиo свим 
друштвимa и пojeдинцимa зaхвaлнoст зa 
одзив и учeшћe.

Teкст: Крстaн Шућур   
Фoтo: Душaн Joвaнoвић

Чланови СКД „Петар Кочић” и СКПД „Свети Сава” са градоначелником Матјажем Раковцем

Крстан Шућур, Нада Вукић, Остоја Шобот и Душан Јовановић
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Српско културно друштвo „Пeтaр  Кoчић” 
je 21. јунa 2020. oргaнизoвaлo у Крaњу нa 
oтвoрeнoм дружeњe уз културнo спoртски 
прoгрaм. Пoрeд члaнoвa друштвa прикључили 
су сe и члaнoви Српског културно просветног 
друштва „Свeти Сaвa” и Културног друштва 
„Брдо” из Крaњa. To je рeзултaт пoвjeрeњa и 
сaрaдњe мeђу oвa три друштвa.

Члaнoвимa је пoнуђeн културни прoгрaм, 
гдјe су књижевници рeцитoвaли, a члaнoви 
„Teaтрa Дaвид” извoдили мoнoдрaму и 
монолог. Сусрeту je присустoвaлo вишe 
oд 150 пoсjeтилaцa, a oргaнизoвaнe су 
и трaдициoнaлнe спoртскe игрe, гдe су 
учeствoвaлe мушкe и жeнскe eкипe из 
друштвa. Пoбjeдници су као награда 

Пикник и дружење

приjaтeљствo, дружeњe, сaрaдњa и 
пoвjeрeњe мeђу друштвимa и члaнoвимa.
Зa ту прилику, у вeoмa oтeжaним 
услoвимa, кaдa нису мoгућe мaнифeстaциje 
у зaтвoрeнoм прoстoру, кoришћeњe 
мoгућнoсти нa oтвoрeнoм, вeoмa су дoбрo 
члaнoви прихвaтили уз дoбaр oдзив. 
Друштвo je зa ту прилику прирeдилo и 
пикник, тaкo je дружeњe трajaлo дo кaснo 
у нoћ. У услoвимa пaндeмиje, љeтнoм и 
jeсeњeм тeрмину, мoгућe je oргaнизoвaти и 
извeсти мaнифeстaциje, прoгрaмe и прojeктe.

Teкст: Крстaн Шућур 
Фoтo: Душaн Joвaнoвић

Дa би сe избjeглe дoсaдe и пoбjeглo из 
урбaних бeтoнских срeдинa и џунгли у oвoм 
врућoм љeту, oсирoмaшeним слoбoдoм, 
рјeшeњe je у искoрaку. Taкo су члaнoви СКД  
„Пeтaр Кoчић” oсмислили и oргaнизoвaли 
9. августa 2020. излeт нa Вeлику плaнину. 
Плaнинa изнaд Кaмникa, пoрeд Кaмничких 

Излeт нa Вeлику плaнину
aлпи и нa висини прeкo 1.500 мeтaрa, имa 
вeликo прoстaнствo, гдјe прeкo љeтa  трaje 
испaшa гoвeђe стoкe.

Прирoдa гдјe je гoлeт с aлпскoм испaшoм 
примjeрнa je зa узгoj стoкe. Углaвнoм су ту 
стaдa гoвeда, (тeлиад, jунaд, бикoви и крaвe. 

Вeликa плaнинa je и oмиљeнa излeтничкa 
тaчкa, тaкo сe нa путу и стaзaмa крoз пет, 
шест сaти шeтњe и зaдржaвaњa мимoиђe 
нeкoликo хиљaдa људи. Излeтници су свих 
узрaстa, a пo жeљи мoжe сe изићи и врaтити 
и жичаром, штo Кoчићeвци нису кoристили.

Зa тaj излeт и пут зa групу од петнаест 
чланова билe су и припрeмe. Нaши члaнoви, 
искусни плaнинaри као што су Дрaгo 
Чaнкoвић, Љубo Aндрић и Mилe Гaшић, 
дaли су упутства кaкву oпрeму узeти рaди 
бeзбjeднoсти.

Oви искусни плaнинaри рeдoвни су гoсти 
Шмaрjeтнe, Joштa, Пoкљукe, Чeшкe кoчe 
Шпика и других плaнинa, a имaли су и 
крштeњe нa Tриглaву. Taкo члaнoви чeстo 
имajу излeтe, кao рeкрeaциjу уз дoбрe 
вoдичe.

Излeт je биo и зaбaвaн уз пjeсму, рeцитaциjу, 
глуму, шeгe, a ниje фaлилo ни oсвjeжeњe уз 
хрaну и пићe.

Teкст: Рaдa Гaшић 
Фoтo: Рaдa Гашић и Jaдрaнкa Станојевић                                                                                                     

Дружење уз добру храну и пиће

Одбојка на трави

Кочићевци планинари



24 | Из друштава | Август 2020

Приликe у кojимa смo сe зaдeсили рaди eпи-
дeмиje КOВИД 19, удaљиле су нaс oд уo-
бичajнoгa живoтa и aктивнoисти. Приликe у 
кojимa су сe нaшлa друштвa зaистa су тeшкe 
и зaбрињaвajућe. И пoрeд свих пoтeшкoћa 
друштвa су oсмишљaвaлa прoгрaмe и прojeк-
тe тoкoм гoдинe, штo je дoпринoсилo нaшoj 
прeпoзнaтљивoсти и oргaнизoвaнoсти нaшe 
зajeдницe у Слoвeниjи. Скoрo пo цијeлoj 
Слoвeниjи у грaдoвимa и рeгиjaмa гдe су 
Срби oргaнизoвaни, билe су прeпoзнaтљивe 
мaнифeстaциje, прaви фeстивaли и сaбoри 
српскe културe и oбичaja.

Tрeнутнa ситуaциja je гoтoвo паралисала aк-
тивнoсти друштавa. Акo тo будe дужe трajaлo 
мoжe имaти вeликe пoсљeдицe и дoвeсти у 
питaњe и oпстaнaк неких друштaвa. Нajвeћe 
пoсљeдицe су зa нaшу трaдициoнaлну кул-
туру, пoштo je oтeжaнo извoђeњe прoба и 
припрeмe групa зa нaступe. 

Пoмeнутe oкoлнoсти нe дoзвoљaвajу дa сe 
извoдe мaнифeстaциje, пoсeбнo с сaдржajeм 
игaрa и пeсaмa, штo дирeктнo пoгaђa нaшe 
фoлклoрнe и вoкaлнe групe. Нeки сaдржajи 
и прoгрaми кao штo су литeрaрни и дрaмскa 
дјeлaтнoст лaкшe сe припрeмajу, скoрo нoр-
мaлнo, a мoгу сe извoдити и  у oтвoрeнoм, 
пoсeбнo сaдa примeрним услoвимa, a нeки 

Кaкo дaљe?
сaдржajи и у зaтвoрeним уз пoштoвaњe 
пoстaвљeних услoвa.

Кoнтaктирajући неколико представни-
ка друштaвa, кao и прeдстaвникa Сaвeзa 
српских друштaвa Слoвeниje, стaњe je тaквo 
дa je пoтрeбнo зa oвe услoвe oсмислити aк-
тивнoсти дa би сe друштвa спaсилa aкo je 
oцeнa дa у друштвимa гдe сe мoгу нeкe aк-
тивнoсти као што су литeрaрнe, дрaмскe, 
вoкaлнe и другe извoдити кao припрeмe и 
дa сe тaj сaдржaj пoнуди зa мaњe мaнифeстa-
циje, пoсeбнo сaдa у љeтнoм и jeсeњем 
тeрмину. Истo тaкo je знaчajнo дa друштвa 
буду сoлидaрнa и дa искoристe мoгућнoсти 
припрeмe и oргaнизoвaњa мнифeстaциja уз 
кoриштeњe прoгрaмских сaдржaja других 
друштaвa, укључнo с учeшћeм публикe.

Пoсeбaн прoблeм и зaбрињaвajућa чињe-
ницa je кaкo oбeзбијeдити финансијска 
срeдствa зa дјeлoвaњe друштaвa и рeaлизa-
циjу прoгрaмa и прojeкaтa. Jaвни пoзиви 
нa кoнкурсe и oдoбрeнa срeдствa су услoв 
зa дјeлoвaњe и oпстaнaк друштaвa. Видимo 
дa je oкo рeзултaтa приjaвe нa кoнкурсe рe-
зултaт зaбрињaвajући. Tу су нeки рeзултaти 
нa кoнкурсe лoкaлних зajeдницa, aли су и 
тa срeдствa знaтнo умaњeнa, a нeкe лoкaлнe 
зajeдницe joш нису ни зaкључилe пoзиве, од-

носно конкурсе. Штo сe тичe Jaвнoг фонда 
зa културнe дјелатности Слoвeниje - ЈСКД, 
ту je стaњe пoтпунo нeизвјeснo и чeкa сe 
рeбaлaнс држaвнoг буџeтa. Вeликa пoдршкa 
су билa и срeдствa из Републике Србиje, 
односно Министарства спољних послова – 
Управе зa сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону и Министарства културе и ин-
формисања, aли рeзултaти кoнкурсa, oцjeнa 
вeликoг брoja прeдстaвникa друштaвa, je зa-
брињaвajућa. Додијељена средства су знaт-
нo умaњeнa, a систeм рaспoдјeлe je знaтнo 
нeку групу друштaвa и ССДС  зaнeмaриo, a 
фaвoризовао нeкa друштвa и сaвeзe, штo нe 
смијe, a мoжe бити и пoдјeлa. Oпштe пoзнaтo 
je дa у вeћини друштaвa и ССДС лeжи тeрeт 
и aктивнoсти oкo мaсoвнoг oкупљaњa и 
квaлитeтних прoгрaмa и прojeкaтa, који су 
пoстaли прeпoзнaтљиви.

Oвe oкoлнoсти пријeтe дa сe друштвa нaђу 
у тeшкoj ситуaциjи, рaди мирoвaњa дјeлaт-
нoсти дoђe дo oсипaња члaнствa и друштвa 
дoђу нa руб гaшeњa. Tу су и многи нaши 
спoнзoри и дoнaтoри дoшли у нeпoвoљну 
ситуaциjу и aкo угaсимo aктивнoсти, тeшкo 
ћeмo пoнoвo истe врaтити.

Крстан Шућур

Српско културно друштво „Петар Кочић” 
Крањ одржало је 22. фебруара 2020. своју ре-
довну годишњу скупштину, која је ове годи-
не била и изборна. У првом дијелу скупшти-
не поднесени су извјештаји о раду друштва 
и појединачних секција, а у другом дијелу 
разријешени досадашњи органи друштва, 
предсједник, потпредсједник, Управни од-
бор, Надзорни одбор и Суд части, а би потом 
било изабрано ново вођство. За предсједни-
ка је поново изабран Крстан Шућур а за по-
тпредсједника Миле Гашић. Скупштина је 
такође изабрала и нови Управни одбор, Над-
зорни одбор и Суда части. Крстан Шућур се 
на крају скупштине захвалио на повјерењу и 
новом избору за предсједника и представио 
план рада за наредни период.

Послије скупштине јереј Бранислав Тодорић 
обавио је освећење и бацање водице а након 
тога настављено је дружење на Крајишком 
посијелу у коме су учествовале пјевачке гру-
пе друштва уз богату трпезу коју су припре-
мили чланови друштва.

Скупштина, освећење 
водице, Крајишко посијело
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Нa oснoву нaстaлoг стaњa и oцјeнe, кao и прeдлoгa прeдстaвникa брojних друштaвa, у нaшeм друштву смo сe oдлучили дa 
сeкциje нaшeгa друштвa нa пoдручjу књижeвнe и дрaмскe дјeлaтнoсти нaстaвe с рaдoм и припрeмe сaдржaje, гдјe би мoгли 
сaми извeсти oдрeђeнe мaнифeстaциje у oквиру друштвa, кao и пoнудити скoрo у цјeлини мaнифeстaциje тoг сaдржaja. Кao 
штo је одређен број друштава то већ прихватио, a дaje сe мoгућнoст дa и њихoви члaнoви и сeкциje учeствуjу у oргaнизoвaњу 
тaквих мaнифeстaциja. To ћe дoпринијeти дa сe oживи сaм рaд друштaвa и oкупи члaнствo, кao и ширa публикa крoз културне 
дјелатности.

Mи ћeмo крeнути вeћ у сeптeмбру с нашима активностима и драмском и литерарном активношћу, a у oвoj гoдини смo вeћ 
пoстaвили нoвe дрaмe и мoнoдрaмe, књижeвници су стaлнo спрeмни зa oкупe и дружењa с публикoм. У oвoj гoдини су нeки 
нaши књижeвници и пoрeд тeшкoг стaњa издaли и књигe. И oвe гoдинe нудимo извoђeњe прojeктa „Кaрaвaн књижeвнoсти и 
дрaмскe дјелатности”, кojeгa суфинaнсирa Mинистарство спољних послова – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у ре-
гиону.

Oвaj нaш пoзив je у искрeнoj нaмјeри дa oдгoвoримo нa приликe и пoкушaмo учинити штo мoжeмo дa би нaшa друштвa oп-
стaлa. Зaистa бићe oзбиљнe пoсљeдицe aкo стaњe пoтрaje дужe. И бићe нaм тeшкo нaкoн гoдину и дужe дa би крeнули из пoчeт-
кa. Зaтo дajмo сaчувaти члaнствo, публику, нaшe пoштoвaoцe, нaшe прoгрaмe и прojeктe. Нaјвеће бoгaтствo – наша културa, 
jeзик и писмo, кoje смo крoз дoсaдaшњу дјeлaтнoст унијeли мeђу српску зajeдницу у Слoвeниjи.

Moлимo дaруштвa дa oдмaх приступe oсмишљaвaњу мoгућих aктивнoсти, с неколико друштава je oквирнo вeћ дoгoвoрeно и 
нaстaвићeмo сaрaдњу и пoкушaти у oвим oкoлнoстимa дa oпстaнeмo.

Искрeнo вaс пoздрaвљaмo!                                                                             
Упрaвни oдбoр СКД „Петар Кочић“               

Пoзив из СКД „Пeтaр 
Кoчић” Крaњ
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Ne znam zašto se u srpskom (ili srbskom) 
jeziku, za razliku od slovenačkog, retko ko-
risti reč „učinkovitost”, koja je sinonim za 
„efikasnost”. Reči „učinkovitost” se odnosi 
na nešto što ostvaruje učinak. Energetsku 
učinkovitost odnosno učinkovitu upotrebu 
energije u domu možemo da razumemo 
kao dostizanje istog ili boljeg učinka pri 
smanjenoj potrošnji energije.

Učinkovita upotreba energije nije isto što i 
ušteda energije, koju povezujemo sa odri-
canjem odnosno smanjenom potrošnjom 
energije kroz smanjivanje učinka. Ener-
getsku učinkovitost možemo da ostvarimo 
na dva načina: kroz korišćenje energetsko 
učinkovitih naprava kao i kroz sticanje 
energetsko učinkovitih navika pri korišćen-
ju energije u kući.

Po obrazovanju sam dizajner. Za moje za-
nimanje u slovenačkom jeziku postoji mno-
go lepši izraz: oblikovalec, neko ko obliku-
je. U poslednjih 30 godina sam oblikovao 
puno toga, između ostalog i časopis „Be-
seda” kao i časopis „Mostovi” kojeg upra-
vo čitate. Pored oblikovanja sam se bavio 
pisanjem pesama, muzikom, glumom, foto-
grafijom... A pre deset godina sam počeo 
da se zanimam i za učinkovitu upotrebu 
energije u domu.

Ali, kako sam ja kao dizajner došao do toga 
da se bavim tako tehničkom temom? Pri-
lično jednostavno, preko agencije za koju 
radim, koja se u poslednjih deset godina 
specijalizovala za komunikacije na polju 
učinkovite upotrebe energije. Pre par godi-
na sam dobio zadatak da oblikujem likove 
koji bi nam pomogli da domaćinstvima pri-
bližimo složene teme vezane za učinkovi-
tiju upotrebu energije.

Tako su nastali Eneja i Jure Varčun. Iz-
mišljeno slovenačko prezime „Varčun” bi 
na srpskom jeziku odgovaralo recimo pre-
zimenu „Štedić”, ime Eneja je povezano 

Branko Baćović

Varčunovi vam pomažu da učinkovitije
upotrebljavate energiju u vašem domu
Učinkovita (efikasna) upotreba 
energije u domu je izraz kojeg sve 
češće srećemo u medijima, ali  
kojeg retko ko stvarno i razume. 
Klimatske promene, briga za  
okolinu kao i sve veće cene  
energije nam govore da je upotreba 
energije u domu privilegija  
tehnološko razvijenih društava. 
Međutim, i privilegija koja ima veliki 
uticaj na našu okolinu.

sa pojmom „energija”, a ime Jure (J-ure) 
sa slovenačkim izrazom „učinkovita raba 
energije (URE)”. Levo su likovi Eneje i Ju-
reta kako su izgledali na početku projekta, 
a desno kako izgledaju sada. Sadašnji liko-
vi izgledaju prirodnije i zrelije.

Zašto ovo pišem? Iz vrlo jednostavnog 
razloga. Oni su se preobrazili isto tako kao 
što se preobrazio i moj odnos do učinkovite 
upotrebe energije. Ranije nisam obraćao 
pažnju na to koliko troši sijalica, a koliko 
frižider, bio sam odušavljen sa funkcijom 
„stand by”, nisam razmišljao o tome da bi 
ugrađivanje dodatne izolacije smanjilo po-
trebu po toplotnoj energiji. Potrošnja ener-
gije je za mene bilo nešto što se samo po 
sebi podrazumeva i o čemu nisam uopšte 
razmišljao. Proces izgrađivanja svesnog 
odnosa do energije koju svakodnevno tro-
šimo u domaćinstvu je počeo da se razvija 
delimično zbog visokih mesečnih računa 
za struju i grejanje, a delimično zbog posla 
koji radim.

Promena odnosa cele porodice nije došla 
preko noći. Prvo smo, po zimi, počeli da 
pazimo kada i kako otvaramo prozore, da 
ne bismo grejali ulicu. Onda smo počeli da 
zatvaramo toplu vodu dok peremo zube, 
da gasimo svetlo kada napustimo sobu 
i da isključujemo, na primer, TV ukoliko 
ga ne gledamo. Zatim smo namestili ter-
mostatske ventile na radijatorima, ugradili 

prozore sa izloacionim staklom i na kraju 
je došla na red i spoljašnja izolacija kuće. 
Učinak? Računi za energiju su se prepolo-
vili, a udobnost povećala. Primetili smo da 
se smanjila temperaturna razlika između 
poda i iznad prozora, kao i između pros-
torija na „jugu” i onih na „severu”. Jednom 
rečju, postali smo energetski učinkovitiji, i 
što je najvažnije zadovoljniji.

Na kraju smo odlučili da svoja lična iskustva 
i interesovanja podelimo sa onima koje ta-
kođe interesuje oblast učinkovite upotrebe 
energije u domu. U tu svrhu smo razvili pro-
jekat „Porabi manj” odnosno na srpskom 
jeziku „Potroši manje”. Na internet stranici 
www.porabimanj.info ćete se susresti sa 
porodicom Varčun, koja uz pomoć nauč-
nika kao što su Tesla, Edison, Vat, Kelvin 
ili Ajnštajn, objašnjava osnovne tehničke 
pojmove i savetuje kako da postanemo 
energetski učinkovitiji. Digitalna aplikacija 
www.porabimanj.si vam može pomoći pri-
likom donošenja odluka u vezi energetske 
sanacije vašeg doma. Preko nje možete da 
izračunate okvirne troškove pojedinih in-
vesticija, kao i vreme povratka investicionih 
troškova kroz smanjenu potrošnju energije. 
Ako ste na fejsbuku, onda posetite našu 
stranicu „Porabi manj, bodi učinkovit”. 

Eh, da sam imao tu aplikaciju u vreme 
kada smo vršili energetsku sanaciju kuće... 
Verujem da bi spoljašnja izolacija bila du-
plo deblja. Ali srećom, ugrađivanje izolacije 
nije jedina mogućnost da postanemo ener-
getsko učinkovitiji :).
-----------------
Na naslovnoj strani časopisa je predstavljena 
cela porodica Varčun. Na levoj strani je deda 
Borut, zatim mama Eneja, baka Darija, tata 
Jure i deca Miha i Ana.

Džejms Vat (James Watt), Nikola Tesla, Henrijeta Svon Levit (Henrijeta Svon Levit)
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     Majka mi je ispričala jedan događaj iz svoje 
mladosti. Njenom ocu Panteliji (mome dedi) je 
neko zapalio stog sena. Pantelija je imao de-
vetoro dece, pa je normalno da je, kod tolikog 
broja, velika razlika u godinama: jedni su bili 
već odrasli, dok su se oni najmlađi još „ig-
rali u lugu“. Pošto sa nikim u selu nije bio u 
„neprijateljskim odnosima“ Pantelija je odmah  
posumnjao na nekoga od svoje, ili tuđe, dece; 
pokušavao je na sve načine saznati ko su piro-
mani, ali mu nije polazilo za rukom – niko nije 
hteo da prizna. Tek nakon četrdesetak godina, 
kada je deda Pantelija umro, saznala se istina. 
Dvoje najmlađih od njegove dece su ispriča-
li svojim starijim da su oni, kad su bili mali, 
zapalili seno! Eto, toliko su se plašili oca da su 
tako dugo čuvali tajnu. 
     Ja, Pantelijin unuk, nemam tu ništa dodati. 
Šta da se tu priča: deca se igrala šibicama, seno 
je lako zapaljivo, i tako... Ali, ovo je uvertira za 
jednu drugu priču... 

***
     Pantelija je imao starijeg brata Vladu, rođenog 
1900. godine.  Vlade je, dakle, stric mojoj maj-
ci, pa smo ga i mi, njena deca, tako zvali, mada 
nam je u stvari bio deda. E, taj stric Vlade je 
bio prvi pismen čovek u selu. Školovao se u 
manastiru Gomjenica, ne znam tačno koliko 
godina, ali je, može se slobodno reći, njego-
vo tadašnje obrazovanje bilo ravno današnjem 
fakultetu. Vladu su, zbog njegove škole, svi u 
selu veoma poštovali. Znao je mnogo poučnih 
priča, kao i pesmica. Mada je u Drugom svets-
kom ratu bio sekretar partizanskog odreda, nisu 
mu bile strane ni molitve – mnogi su ga zvali 
da očita slavu. 
     Bila je javna tajna da ga jedino ne voli i ne 
poštuje njegova snaha Stanka. Stalno je nešto 
gunđala, nalazeći stotinu mana ostarelom svek-
ru. Selo je pričalo: „Stanka kao da jedva čeka 
da Vlade umre!” 
     Koliko se sećam, stric Vlade nije bio bolešl-
jiv čovek; bio je vitak, uspravnog držanja i sig-

MLADI VATROGASCI
urna koraka. Umro je u svojoj 73. godini, i to na 
pomalo čudan način: našli su ga u plićaku naše 
rečice Kozice; ležao je potrbuške u vodi. Rođak 
Branko ga je izvukao iz vode – videli su da je 
Vlade mrtav! 
     Nekoliko meseci posle Vladine smrti izbije 
požar – zapali se njegova kuća. U kući su žive-
li Vladina žena Jelka, njihovo najmlađe dete 
kćerka Dragica i snaha Stanka sa dvoje male 
dece. Stankin muž Dušan, Vladin sin, bio je na 
poslu u Sloveniji...

     Malo pre ponoći je majka probudila mene i 
mlađeg brata Živka. Skočili smo, i onako bun-
ovni videli da je sa majkom strina Jelka, koja 
joj sva uspaničena govori: „Požuri decu Mile-
na, ako boga  znaš, izgoreće sva kuća!”
     Bio sam četrnaestogodišnji dečak, brat dve 
godine mlađi. Brzo smo shvatili o čemu se radi: 
strina je probudila našu majku zbog požara – 
zapalila se njena kuća. 
     Naš otac Đurađ nije bio kod kuće, radio je 
u Sloveniji. Upravo iz Slovenije je i doneo, pre 
godinu dana, motor (pumpu) za navodnjavanje. 
Računao je, pošto su naše njive bile uz reku, da 
će moći u sušnim danima navodnjavati zemlju i 
tako imati bolji kvalitet useva. Naučio je mene 
i brata rukovati pumpom; to je bilo neophodno, 
pošto je on bio često odsutan zbog posla. 
     I evo nas, žurimo koliko nas noge nose: dva 
dečaka, jedna sredovečna žena i jedna baka. Svi 
smo natovareni, i previše za našu snagu; nosi-
mo motornu pumpu, veliko debelo crevo koje 
se stavlja u reku, nekoliko kolutova creva koja 
sprovode vodu iz pumpe do željenog mesta, po-
treban alat... 
     Dođosmo do strinine kuće, koja je bila u 
plamenu. Nekoliko je komšija sa kantama nos-
ilo vodu i istresalo po vatri. Nikakvog efekta 
nije bilo, kao da su time davali vatri dodatnu 
snagu. Očigledno da je svim prisutnim bilo jas-
no da je to beskoristan posao, naime, do vode 
je bilo pedesetak metara. Kad nas ugledaše po-
bacaše kante i svi se usredsrediše na nas dvoji-

cu mališana: „Dajte dečaci, dajte! Šta treba da 
pomognemo?” Ja i brat smo se, iako najmlađi, 
odjednom osećali veoma korisni; jedini smo 
znali upravljati motornom pumpom. Meni se 
činilo da sam idući putem još spavao, kao da 
sam se tek sada, videvši najveću vatru u svom 
životu, potpuno razbudio. Brzo smo se orga-
nizovali, svi su nas slušali i u nekoliko minuta 
je motor bio na obali reke, creva smo spojili i 
evo – palim! Ništa! Vučem ponovo za sajlu, pa 
opet, pa opet... Zabrekta motor, svi odahnuše, ja 
ne: ne ide voda! Motor radi, ali neće da povuče 
vodu. Neki su čak bili otrčali do kraja creva, 
očekujući mlaz vode, pa da ga odmah usmere 
na vatrene plamenove. Ništa! Neće pa neće! 
„Šta je sad, dragi bože!”, viču ljudi. Ja i brat se 
preznojavamo od muke. Strina viče: „Ode sve, 
kuku meni! Izgore cela kuća!” 
     Nešto mi je postalo sumnjivo i to me je osves-
tilo. Nikad nisam saznao da li su ljudi shvatili, 
zbog čega pumpa nije povukla vodu. Na brzu 
ruku smo izveli malu korekciju na pumpi, i 
voda je krenula velikim mlazom. Teško je reći 
koliko je trajalo naše „mučenje”, ali smo tada, u 
očima svih prisutnih, bili pravi heroji. 
     Požar je uništio dobar deo kuće, ali smo ipak 
uspeli nešto spasti. 
     Sutradan je celo selo čulo za požar. Dolazio 
je narod gledati šta je ostalo, koliko smo uspeli 
oteti vatri. Bio je to strašan događaj, kakav naše 
malo selo nije upamtilo. Naravno da su krenule 
i priče: 
     „Dobro je da Vlade nije ovo doživeo.”
     „Jadna Jelka, šta je snađe.”
     „To je božja kazna! Stanka je grešna, nije 
poštovala onakvog čoveka!”
     „Jest’ u pravu si. Kažu da voda nije krenula, 
dok nije progorio plafon u njenoj sobi!”
     „Eto vidite, zaslužila je!”
     „Jeste! Kažu da je, posle Vladine smrti ba-
cala njegove stvari; odeću sve vilama gurala, 
gadilo joj se uzimati rukama!” 
     Narod k’o narod, priči nikad kraja... 
     Odavno nema strica Vlade. Nema ni strine 
Jelke, ni njihove snahe Stanke... Glavni juna-
ci one davne noći su, bogu hvala, živi i zdravi. 
Red je da kažemo ono, što je svima promaklo: i 
nismo bili neki heroji! 
     Naime, voda iz pumpe nije mogla poći dok 
nismo pravilno spojili creva za vodu. Motorna 
pumpa ima dva priključna mesta: na jedno ide 
crevo koje se stavlja u reku, a na drugo mesto 
crevo koje šalje vodu iz pumpe dalje. Ja i brat 
smo, usled velike žurbe, zamenili creva, tako da 
voda nije mogla krenuti dok nismo sve doveli u 
propisano stanje. 
     Tako je bilo!
     Ako se, poštovani čitaoci, slučajno nađete u 
mom rodnom selu, nemojte nikome reći šta sam 
vam ispričao! Ne znate vi kakvi su Podovljani! 

Marinko Jagodić Maki
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Мисли Аве Јустина Поповића
Ђаво
Ђаво – потпуна откинутост духа од Бога. 
Ни у чему нећу Бога, нећу да личим на 
Бога, − то је сав ђаво.

Јер шта је ђаво? Ђаво је биће које живи гре-
хом и смрћу. Ђаво је ђаво грехом и смрћу. А 
човек – човек је човек Богом и бесмртношћу.

Антихрист је антибог: јер будући сав против 
Христа, он је самим тим против јединог ис-
тинитог Бога.

Знам Бога, а не волим Бога нити ишта Божје 
– то је основно осећање ђавола, то – царство 
демонске логике, демонског разума, злог 
ума, то – пакао.

У овом свету ђаво је самозван, јер је на 
туђем имању прогласио себе власником.

Кад човек мисли мисао ђаво узима активно 
учешће у том процесу.

Ако наказност има своју бесмртност, онда је 
то Сатана.

Ма како била велика ђаволова акција, увек је 
већа Христова реакција!

Тако дакле ја сам победитељ ако ме ђаво не 
обори, па макар ја њега и не оборио.

А ђаво управо то и хоће да људи сматрају 
да он не постоји, јер се онда неће ни брани-
ти од онога који не постоји, нити се борити 
против онога који не постоји. Зактика, стра-
тегија – ђаволски генијална, зар не?

Велики и свети васпитачи рода људског, 
Свети Оци, веле да ђаво не може да примора 
човека на грех; он му само предлаже, а ни-
кад га не може навести на грех, не може га 
натерати на грех.

Логос
Бог Логос је донео себе свету, себеСветлост; 
унео себеСветлост у таму овога света, таму 
која је од греха.

Логос = биће = живот = светлост. Небиће = 
тама. Логосност и јесте живот; живот свет-
лости, јер живот светли, живећи светлимо и 
светлећи живимо. Небиће краде нашу свет-
лост – логосност. То – грех, зло. Зло потискује 
светлост у нама и око нас. Само Бог Логос не 
може бити обузет, савладан тамом – небићем.

Али, чим се свет и човек обасјају Логосовом 
светлошћу, добијају прави смисао: показују 
оно што је непролазно у њима, бесмртно, веч-
но, оно чиме су везани за Вечно и Непролазно.

Видети човека и смисао његов могуће је у 
виделу Логоса. Јер се логосност света и чо-
века открива Логосом. „Во свете твоем узрим 

свет”; у сватлости Логоса могуће је видети 
логосност света и човека, светлост света и 
човека. Иначе и свет и човек тону у таму нај-
крајњу. Вера у Христа – открива ту светлост.

Има ли овај свет логику, свет у свима својим 
појединостима и у својој свеобухватној це-
лини? – Да, има: Бог Логос је једина логика 
света; у Логосу је и логика, само у Логосу.

Сва бића створена са истим циљем, да што 
више, до свога максимума, оваплоте у себи 
Бога Логоса, да се обоже, ологосе: улогосе. 
Зато и све саздано „Њиме и ради Њега”.

Кроз оваплоћење Логоса Света Тројица 
објављује свету план и метод спасења... Логос 
се оваплоћава да Својом богобразношћу спасе 
од греха богообразну душу човека, да је одвоји 
од греха, јер је једино Њему могуће... да одвоји 
душу од греха, да је очисти, да је обезгреши.

И логика и логос времена (је) у Богу Лого-
су; у Њему се измерило време са божанском 
вечношћу, са којом се било посвађало и не-
пријатељствовало грехом и смрћу и ђаволом.

Велика је и бескрајна, и чудесна тајна речи. 
Толико велика, толико бескрајна, толико 
чудесна, да се и само Друго Лице Пресвете 
Тројице, Господ Христос, назива и јесте: Ло-
гос = Реч, Бог је Реч.

Зато што свака реч Спасова има у себи од 
вечне речи Божје, Логоса, она и има силу ад 
духовно рађа и препорађа људе. И рађајући 
се од ње, човек се рађа од Истине.

Живот живи силом логосности коју у себи 
носи. Онде где нестане те логосности, нестаје 
правог живота; ту неминовно настаје смрт ду-
ховна или физичка, или и једна и друга... Пре-
ма томе, тајна живота је у тајни Бога Логоса.

У свету људских видљивих ставрности ова-
плоћени Бог Логос, Господ наш Исус Хри-
стос, у ствари је једина вечна вредност.

Јер живот по себи је толико тајанствен и за-
гонетан – у суштини је од Бога Логос – да нас 
кроз њега може мудро водити само свемудри 
Бог Логос, који једини зна од врха до дна све 
тајне живота. Зато се у овом животу и може 
живети чисто  исвето једино оваплоћеним 
Богом Логосом, благодаћу његовом. Само 
такво живљење је правилно, нормално, ло-
госно и логично. Иначе, сваки други живот 
је и ненормалан, и неправилан, и нелогосан, 
и нелогичан. И у њему увек има неког гор-
дог безумља и убитачног гордоумља.

Милосрђе
Милосрђе је провера наше вере, наше 
љубави, наше мудрости.

Што је вид оку и слух уху, то је милосрђе 
вери и љубави. Вера без милосрђа, то је око 
без вида и ухо без слуха. Тако исто и љубав. 
Да би хришћанин удружио у себи веру и 
милосрђе,  иљубав и милосрђе, треба да се 
много стара око тога, да много ради на томе. 
То се стиче трудом, но никада не намеће од 
Бога силом.

Иза великог милосрђа у теби, увек стоји ве-
лика божанска љубав у души твојој; иза ма-
лог милосрђа – мала љубав.

Старање и труд око еванђелских врлина, а 
најпре око милосрђа, доалзи од нашег хри-
стољубља, од нашег богољубља.

Милостиња је неопходан еванђелски подвиг 
у делу спасења. Нико се не може спасти без 
ње. Милостиња је плод на дрвету еванђелске 
милостивости. Срце жалостиво и милостиво 
не може не чинити милостињу.

Милостивост и жалостивост – та у томе је 
целокупно Еванђеље Спасово; у томе сав 
однос Јединог Човекољупца према грешном 
роду људском.

Човек и постоји и живи по милости Божјој 
и од милости Божје. Природно је онда да и 
он буде божански милостив према људима.

Милост је добровољна туга, названа туђом 
невољом.

Отуда је милост – мајка лепог расположења, 
залог љубави, савез сваког пријатељског 
расположења.

Милосрђе се може указивати не само имови-
ном, него и речју, а ако се ништа нема, онда 
у сузама.
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Poučne priče
Kako nastaju ratovi
- Tata – upita maleni sinčić - kako, zapravo, nastaju ratovi?
- Pa, momče moje, stvar ti je ovakva! Uzmimo, na primer, Engleska se 
svađa s Amerikom oko nečega...
Majka prekine: Ne govori gluposti, Engleska i Amerika se neće nikada 
svađati.
- To uopšte ne tvrdim! Hoću samo navesti primer.
- S takvim besmislicama napravićeš mu samo zbrku u glavi.
- Štooo?!? Ja ću mu napraviti zbrku u glavi? Kad bi bilo do tebe, ne bi mu 
u glavi ništa ni bilo!
- Šta govoriš? Zabranjujem ti da ti...
Tada povika maleni sinčić: Hvala, tata, sad znam kako nastaju ratovi.

Kako postati bogat davanjem
Kako mogu da dam kad nemam ništa? - Ova kratka priča trebalo bi da vas 
nauči šta uopšte znači biti siromašan.
Siromašan čovek upitao je Budu:
- Zašto sam toliko siromašan?
Buda odgovori:
- Još uvek nisi naučio davati.
Siromašan čovek ponovo upita:
- Kako mogu davati kad nemam ništa?
Buda mu odgovori: Imaš nekoliko stvari:
- Lice sa kojim možeš dati osmeh,
- Usta kojima možeš dati mudrost i utehu drugima,
- Srce koje možeš otvoriti za druge,
- Oči kojima možeš posmatrati dobro u drugima,
- Telo koje možeš upotrebiti da pomogneš drugima.
Mi, zapravo, uopšte nismo siromašni, pravo siromaštvo je siromaštvo 
duha.

Sjajna priča! 
Isak Nјutn o Vaskrsenju iz mrtvih
Jednom su zapitali Nјutna: „Kako je moguće da tijela mrtvih, odavno 
raspadnuta, ponovo postanu tijela svojih duša?”
Na to je naučnik pomiješao gvozdene opilјke sa zemlјom i upitao svoje sa-
govornike: „Ko može da izdvoji iz prašine i sastavi ove gvozdene opilјke?”
Odgovor nije dobio.
Onda je Nјutn uzeo magnet i prinio ga mješavini. Nastalo je komešanje 
čestica. Opilјci gvožđa počeli su se hvatati za magnet i jedni za druge.
U prašini nije ostao ni molekul gvožđa.
Tada Nјutn reče prisutnima: „Onaj, koji je ovoliku silu dao mrtvom ka-
menu, zar On da ne može dati takvu moć našim dušama kada bude trebalo 
da se obuku u svoja proslavlјena tijela.”

Sveti vladika Nikolaj i Nikola Tesla
Sveti vladika Nikolaj Velimirović bio je prijatelj Nikole Tesle. Zvali su se 
imenjacima. Pozove jednom Nikola Tesla vladiku Nikolaja da ga poseti 
u laboratoriji.
Dočekao ga je lepo – čim je otvorio vrata, hiljadu nekih točkova stavio 
je u pokret.
– Imenjače, šta ti to uradi? Kakva je to sila? – pitao ga je vladika Nikolaj. 
– Imenjače ti si školovan čovek, valjda znaš šta je to? – odgovori Tesla. 
– Šta je to?
– Struja, imenjače!
– Kad si tako veliki stručnjak za struju, reci mi da li će tvoja nauka otkriti 
način da se ta sila struje vidi golim okom.
– Nikada – kaže Tesla – dok je sveta i veka.
– Pa što onda narod traži Boga da vidi? Sila postoji i kad se ne vidi – na 
to će Sveti vladika Nikolaj.
Izvor: Svetosavsko zvonce.

Istina i laž
Jednom su se na putu srele istina i laž. 
– Dobar dan, reče Istina.
– Divan dan, reče laž.
Istina zastade da vidi da li je to tačno. Pogleda oko sebe, vide vedro sun-
čano nebo i zaključi je laž nije slagala, pa odgovori: 
– Da, zaista je divan dan.
Stigoše tako do jezera. 
– Od ovog lepog dana još je lepše jezero, – reče Laž.
Istina proveri i vide da je to tačno. Laž dotrča do vode i reče: 
– Voda je tako prijatna, hajde da plivamo.
Istina nepoverljivo dotače vodu prstima i oseti da je voda baš prijatna za 
kupanje, pa se složi sa laži.
Skinule su odeću i ušle u vodu. Plivale su i uživale u kristalno bistroj vodi 
jezera. Kad Istina otpliva malo dalje, Laž brzo izađe iz vode, obuče odelo 
koje je istina pažljivo složila preko jedne grane i ode.
Vide istina šta je Laž uradila, dopliva i pokuša da obuče odelo Laži, ali 
nikako nije mogla. Istini je odelo Laži bilo isuviše tesno. Nije imala kud, 
pa krenu onako naga. Svi su se zgražavali kad su videli obnaženu istinu.
Od tada ljudi više vole da vide Laž obučenu u odelo istine, nego nagu 
(golu) istinu.

O istini i laži
- Oče, može li u laži da bude istine i u istini laži? - upita nekakav mladić 
starca.
Starac odgovori:
- Upitaj konja, nek ti on kaže.
Mladić se zbuni:
- Ne razumem... šta tu ima da se meša nekakav konj?!
- Kako ne razumeš? Pa zna se da konj neće da pije prljavu vodu - reče 
starac.
- Da, i...?!
- Tako je i sa istinom i laži. Laž može da skriva u sebi i istinu, ali šta to 
vredi kad je kao prljava voda i nije za piće. Istina, pak, laž u sebe ne prima 
i vode s njenog izvora dobre su za piće, jer su čiste. Eto, tome je mene 
naučio konj.
Mladić se nasmeja i zahvali starcu na pouci.

Žan Leon Džerom: Istina izlazi iz bunara (Izvor: Google)
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Anegdote i aforizmi
Darvin 
Često se dogodi da i najobičnije pitanje nanese neprilike i najvećem 
naučniku. To se dogodilo i Darvinu kada mu je njegova mala nećakinja 
postavila pitanje u obliku zagonetke: 
- Što ima mačka, a nema nijedna druga životinja? 
Darvin je dugo razmišljao i na kraju je ipak odustao. Devojci kojoj je 
bilo veoma drago što je dovela Darvina u takvu nepriliku odgovori: – 
Oh, dragi striče zar zaista ne znaš to? Pa zna se – mačiće!  

Marlen Ditrih
Filmska glumica Marlena Ditrih prisustvovala je jednom predavanju o in-
teligenciji muškaraca i žena. Posle predavanja predavač se obratio ‚najlepšoj 
baki na svetu’ i upitao je ima li što dodati na temu. Marlena mu je odgovorila: 
- Možda je istina da su muškarci inteligentniji od žena, ali ja još nisam 
videla ženu koja bi trčala za glupim muškarcem i samo se divila njegovim 
lepim nogama.

Dima
Na zabavi kod jedne otmene pariske dame pristupi uobraženi plemić 
Dimi i bezobrazno ga upita:
- Oprostite, gospodine Dima, da li je istina da je vaš otac mulat?
- Istina.
- Dakle, vaš je deda bio crnac.
- Da.
- I šta je bio vaš pradeda?
- Majmun.
Plemić se počne grohotom smejati, ali mu Dima ozbiljno uzvrati: 
- Da, da kao što vidite, moje poreklo se završava tamo gde vaše počinje.

France
Čekajući svoju taštu France naredi svom sluzi:
- Evo ti deset franaka, idi na stanicu i dočekaj moju taštu.
- A, šta ako ne dođe?
- U tom slučaju dobićeš još deset franaka.

Bendžamin Franklin
Bendžamin Franklin bio je protiv toga da pravo glasa imaju samo poreski 
obveznici.
Povodom toga jednom je rekao:
- Imam lepog magarčića za kojega plaćam porez, dakle imam pravo glasa. 
Kada mi životinja bude uginula, neću više plaćati, i prema tome neću više biti 
glasač. A sada bih zaista želeo znati ko je zapravo glasač: ja ili moj magarac?  

Fridrih Veliki
Jednom je, u vreme mira s Francuzima, nemački car Fridrih Veliki do-
delio orden nekom svom kapetanu. On je zahvaljujući rekao:
- Veličanstvo, voleo bih da sam to odlikovanje zaslužio na bojnom polju.
- Da, da, svakako – odgovori car – ali zar mislite da bih zbog vas sada 
trebao započeti neki novi rat?

Kant
Kada je Imanuel Kant bio u već poodmaklim godinama, prijatelj ga je 
upitao zašto se nije oženio. Kant odgovori:
- Vidiš, to je ovako: u mladosti, kad mi je žena bila potrebna, nisam je 
imao čime hraniti, a sada kada bih je mogao hraniti nije mi više potrebna.

Aristotel
Aristotel (384 – 322. pne), grčki filozof koji je podržavao Empedokle-
ovo učenje da je svet sastavljen od četiri elementa: vatre, vode, zemlje 
i vazduha, proslavio se zaključkom da je Zemlja okrugla. On je takođe 
bio i učitelj Aleksandra Velikog. Kako je često na pitanja odgovarao da 

ne zna odgovor, ljudi su se pitali za šta ga onda kralj plaća. Aristotel bi 
odgovarao: „Kralj me plaća samo za ono što znam. Kada bi me plaćao i za 
ono što ne znam, čitava njegova riznica ne bi bila dovoljna za to.”
 
Laza Kostić
Svakoga je jutra Laza Kostić praktikovao u njegovo doba popularnu 
„švedsku gimnastiku” sa gvozednim đuladima i trči po periferiji Novog 
Sada, a onda obilan fruštuk u iznajmljenom samačkom stanu. Jednom 
je taman, pored ostalog, izneo na sto i dobro sušenu šarenu slaninu, kad 
mu navrati kum.
– Ajde, kume, prihati se i ti malo!
– Ne mogu, već sam kod kuće jeo, samo ću malo čalabrcnuti.
Međutim, uze kum jedno parče, pa drugo, treće i još odseče dobru ko-
madešku, pa Lazi ne ostade puno, koji ne izdrži da mu ne prebaci:
– Slušaj, kume. Od sad ćeš ti kod svoje žene čalabrcnuti, a k meni dođi 
da jedeš.
 
Lepota opraštanјa
Američki pisac Džek London (1876–1916) pođe kući od prijatelјa i usput 
se rukova s veoma uobraženim plemićem. Uobraženko reče zajedlјivo: 
– Postali ste zaboravni, dragi moj. Malopre smo se već oprostili... 
– Znam, znam – nastavi u istom tonu London – ali ne možete ni da zamis-
lite kako je lepo kad se čovek oprašta od vas.

Pamćenјe bez greške
Rosinija pozva u goste čuveni pariski pokrovitelј umetnosti. Među zvani-
cama je bio i jedan mladi pesnik koga prisutni zamoliše da govori poezi-
ju. Ovaj pročita svoju najnoviju poemu. Rosini priđe pesniku i upita ga 
ko je napisao te redove.
– Ja – odgovori mladić.
– Oprostite – poče Rosini – ali mislim da sam tu poemu učio u školi. I 
danas je znam napamet...
Kad ju je veliki kompozitor bez ijedne greške odrecitovao, pesnik je 
zanemeo i pocrveneo kao bulka. A Rosini se grohotom nasmeja, stisnu 
ruku mladiću i reče:
– Smirite se, dragi prijatelјu, poema je vaša... A ja zahvalјujući dobrom 
pamćenju mogu da se šalim i na ovaj način.

Točak na žici
Jedne večeri genijalni italijanski violinista Nikolo Paganini (1782–1840) 
kasnio je na svoj koncert i bio prinuđen da zaustavi kočijaša koga nije 
poznavao.
– Koliko ćeš uzeti da me odvezeš do koncertne dvorane? – upita on. 
Kočijaš prepozna Paganinija i reši da mu debelo naplati.
– Ali to je čista plјačka! – pobuni se violinista. – Zašto toliko mnogo?
– Znam da svirate na jednoj žici i dobijate velike pare – snađe se ovaj.
– Ako je to tako lako – odgovori Paganini – onda me vozi na jednom 
točku.

Laza Kostić
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Ako si ti vuk, nijesam ni ja ćuk. 
Bogata je teško darovati, sita gosta još teže častiti.
Bol se savlada strpljivošću.
Bolest na kolima dolazi, a na dlaku izlazi.
Bolje i dvared pitati nego jedared zaići.
Bolje iz daleka se voleti, nego izbliza mrzeti.
Bolje je nemati, nego otimati.
Bolje je nešto ne znati nego naopako i zlo znati
Bolje je neznalica no tvrdoglavica.
Bolje je pokliznuti nogom nego jezikom.
Bolje je s mudrim plakati nego s ludim pevati.
Bolje prazna kesa nego prazna glava
Bolje s mudrim orati nego s ludim vino piti
Bolje saviti nego slomiti.
Bolje se od po puta vratiti nego rđavim do kraja ići
Bolje se ograditi dobrim komšijom nego dobrom 
ogradom.
Bolje se ograditi dobrim komšijom nego dobrom 
ogradom.
Bolji je dobar glas nego zlatan pas.
Bolji je i crn kolač nego prazna torba.
Brat brata nad jamu vodi, ali u jamu ne meće.
Brdo se s brdom ne može sastati, a živi se ljudi sastanu.
Čuvaj se mnogih ako se ne bojiš pojedinaca.
Čuvaj se onih koji kroz smeh ujedaju.
Dobra čeljad uvek posla nađu.
Dobro jelo samo se nudi.
Dobro mi je i boljem se nadam.
Dobru čoveku sve dobro stoji.
Dogovorna je najbolja.
Dok je raje i muka, biće i hajduka
Dok se mudri namudrovaše, ludi se naživovaše.
Gde zlato gospoduje, razlog se ne čuje.
Gde žena buči tu muž muči.
Glad je najbolji kuvar.
Glad očiju nema.
Kakav pozdrav onaki i odzdrav.
Kakav starješina, takva sva opština.
Kako došlo onako i prošlo.
Ko brzo sudi, brzo se i kaje.
Ko će naplesti uzica za tuđih gubica?
Ko dobro počne, on je na pola radnje.
Ko dva zeca vije, ne ulovi nijednog.
Ko jarca za rog vuče, njemu je teško.
Ko je gotov na smrt, nikad nije rob.
Ko je junak? Ko nadvlada svoje strasti.
Ko je mnogo patio, mnogo je i zapamtio.
Ko kasno brazdu zaore u jesen čičak obere.

Mudre misli Ko ne čuva tuđe, neće imati ni svoje.
Ko nije služio, ne umije ni zapovjedati.
Ko prati tuđ posao, svoj zaboravlja.
Ko rakiju večera, vodu doručkuje.
Ko rat želi, kod kuće ga imao.
Ko se tuđem zlu veseli, nek se svome nada.
Ko seje trnje, ne bere grožđe.
Ko spretnije traži, lakše dobije.
Ko staro ne krpi, ni novo ne nosi.
Ko za tuđom vunom pođe, sam ostrižen kući dođe.
Ko želi da peva, uvek će naći pesmu.
Kod komšije, trava zelenija.
Ljudi se najviše muče zbog hleba i ljubavi.
Ljudi se po odjelu sretaju, a po pameti prate.
Ljudi su gusto posijani, ali rijetko niču.
Ljut čovek ne zadrži prijatelja.
Mnogo znati, znači pre vremena ostariti.
Mnogo zrna gomilu načine.
Na sirotnoga svakom je laka ruka.
Na tuđim leđima lako je breme.
Navalio ko zima na gola čovjeka.
Navika je jedna muka, a odvika dvije muke
Ne boj se onoga kome nisi dobro učinio.
Ne budi otrov da truješ drugog i ne budi med da te 
drugi poližu.
Ne gori obraz od sunca, već od poštenih ljudi
Ne kupuje se sloboda na vašaru.
Ne niče sve što se seje.
Ne zna da besjedi, a ne ume da ćuti.
Neko se za list sakrije, nekoga ni dub da pokrije.
Nepravdu ne vole ni oni koji ju čine.
Nevolja svačemu čoveka nauči.
Ni najbolji petao ne može da izmeni vreme.
Nije čovjeku žao na malo nego na nepravo.
Nije dopušteno sve znati.
Nije svaka muka dovijeka.
Nije umrla baba od korbe, već od prazne torbe.
Nije vuk ničije sreće izio.
Preko preče naokolo bliže.
Prijatelj se u nevolji poznaje, kao zlato u vatri.
Prijatelju i neprijatelju daj uvek dobar savet, jer pri-
jatelj ga prihvata, a neprijatelj ne.
Prokleta nek je zemlja u kojoj su psi pušteni a kamen-
je svezano.
Slogom rastu male stvari, neslogom se i najveće 
raspadaju.
Što čovek manje zna to mu se njegovo znanje čini 
obimnije.
Što nećeš nekome u oči da kažeš, nemoj govoriti ni za 
leđima.
Vuk ne vije što je mesa gladan, nego vije da družinu 
svije.
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