
У сриједу Дани Српске одржани у чак десет градова и општина у Србији 

06.09.2018.год.
У сриједу Дани Српске одржани у чак десет градова и општина у Србији 
      

Трећег дана манифестације Дани Српске у Србији, у сриједу, 5. септембра, одржани су
програми у Београду, Новом Саду, Сомбору, Врању, Инђији, Ужицу, Лозници, Крагујевцу,
Аранђеловцу и Нишу.

  

    

У Крипти Храма Светог Саве у Београду одржана је промоцијa пројекта „Душу нису
убили“ који обрађује страдање српског цивилног становништва у Босни и Херцеговини у
20. вијеку, а који је рађен с благословом Његове Светости Патријарха српског господина
Иринеја. Викарни еписком патријарха српског Стефан отворио је и благословио
промоцију Пројекта „Душу нису убили“ у препуној Крипти Храма Светог Саве. О пројекту
који се састоји од истоименог дугометражног документарног филма и књиге свједочења
жртава и њихових потомака, као и историографске монографије Затирање српског
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народа у БиХ у 20. вијеку говорили су аутори Мира Лолић/Мочевић и проф. др Драга
Мастиловић, те један од рецезената проф. др Милош Ковић.

  

Ковић је рекао да историчари и даље не разумију и не могу да објасне геноцид који је
српски народ претрпио неколико пута у својој историји и указао да по периодичним
истребљењима, којима су били изложени од доласка Турака, Срби дијеле историјско
искуство са Индијанцима - старосједиоцима на сјеверноамеричком континтенту.

  

Он је указао да три геноцида која су извршена над Србима у 20. вијеку - у Првом и
Другом свјетском рату, као и у рату деведесетих година, карактерише „очигледна
некажњеност“ злочинаца, као и прећуткивање од стране ЕУ.

  

„Најважније питање данас је зашто се прећуткују српске жртве, али истина ради за нас и
потребно је само да сведочимо историју, без икаквог прећуткивања“, навео је Ковић.

  

Професор Драга Мастиловић је кроз више примјера упозорио на карактеристичну појаву
када су у питању геноциди над Србима, а та је да је на њих исувише брзо падао заборав,
те упозорио да је потребно да се сачува и истражи документација по разним архивима,
како не би доживјела судбину оне о усташким злочинима, која је изгорјела у пожару у
Сарајеву.

  

Мастиловић је рекао да је основна замисао књиге „Затирање Срба у Босни и
Херцеговини у 20. Вијеку“ била да се на што мањем броју страна направи научна синтеза
о дуготрајном историјском процесу који траје од друге половине 19. све до краја 20.
вијека – процесу затирања српског народа западно од ријеке Дрине.

  

„Поента књиге јесте да се направи синтеза на што мање страна, како би се читалац, не
оптерећујући се огромном историјском грађом, могао упознати са основним токовима и
процесима затирања српског народа“, рекао је Мастиловић.

  

Он је најавио скоро објављивање другог издања књиге, које ће бити значајно обимније и
обогаћено са још више историјских извора и фотографија злочина и злочинаца и
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њихових жртава.

  

Ауторка Мира Лолић-Мочевић навела је да књига и филм „Душу нису убили“ доноси
свједочења 59 људи чије су породице убијане у три рата и то на властитом кућном прагу.

  

Она је навела да је траг о многим страдалницима, остао само захваљујући Српској
православној цркви, истичући притом колики је апсурд да таквом нељудском третману
буде изложен српски народ, као стари европски народ, који је дао велики допринос
европској цивилизацији..

  Међу присутнима, поред епископа Стефана, били су предсједник Одбора за дијаспору
и Србе у региону Народне скупштине Србије Миодраг Линта, представници Српске
православне цркве академик Војислав Максимовић, представници удружења логораша и
многи други.
  

  

У Београду је синоћ у камерној сали Театра Лево одржан концерт ансамбла „Еудиатес
трио“ из Источног Сарајева.

  

Николина Чоловић на виолини, Вања Даниловић на хармоници и Сара Мичић на клавиру
у првом дијелу концерта извеле су неколико лаганијих танго и филмских мелодија, међу
којима и композиције Астора Пјацоле, који се сматра најпознатијим реформатором танго
музике.

  

У другом дијелу концерта, дјевојкама, које су заједно студирале на Музичкој академији у
Источном Сарајеву, придружио се Дарио Кос, перкусиониста из Вараждина, а публика
је уживала у бржим ритмовима познатих филмских мелодија.
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Вања Даниловић захвалила се Представништву Републике Српске у Србији  и
Академском културно умјетничком друштву „Иво Лола Рибар“ на указаном повјерењу и
прилици да се овај млади ансамбл из Источног Сарајева представи београдској публици.

  Извршна директорка Академског културно умјетничког друштва „Иво Лола Рибар“
Јелена Грдинић-Вујчић изразила је задовољство на успостављеној сарадњи са
Представништвом Републике Српске у Србији и очекивање да ће се она у наредном
периоду интензивирати.
  

  

У Културном центру Новог Сада синоћ одржано музичко вече састава „Оне три“, који
чине три врхунска вокала Ружица Чавић-Томићевић, Светлана Цеца Видовић и Маја
Татић, уз музичку пратњу Ненад Томићевић (гитара), Стефан Чегањац (клавијатуре),
Слободан Петровић (перкусије), Марко Ковачић (контрабас) и Божана Тодоровић
Убовић (хармоника).
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Публика је аплаузима пропратила сјајне интерпретације шведске групе АБА, Слађане
Милошевић и других познатих пјевача.

  

Уочи концерта, у присуству помоћника директора КЦНС Миљане Козаров, помоћник
градоначелника Новог Сада Александар Петровић изразио је задовољство чињеницом
да се манифестација посвећена Републици Српској одржава већ шести пут, те да се део
тог програма одвија и у Културном центру Новог Сада.

  

„Ове манифестације не би било да није Представништва Републике Српске у Србији које
маестрално води Млађен Цицовић, а почеци ове манифестације 2013. године
коинцидирају са доласком актуелне републичке, покрајинске и градске власти. То само
говори о сензибилитету који гајимо према браћи с друге стране Дрине, јер ми смо један
народ,“ истакао је Петровић.

  Борислав Максимовић, сарадник за културу у Представништву Републике Српске у
Србији, казао је да је ова манифестација изузетно значајна, а да је покренута с циљем
да културу и традицију Републике Српске представи сународницима у Србији који имају
коријене у Републици Српској, али и свим грађанима. Максимовић је нарочито истакао
изузетну сарадњу са КЦНС.  
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  Синоћ је препуној сали Народног позоришта у Сомбору одиграна представа„Швајцарска“  Народног позоришта Републике Српске из Бање Луке.  Представи су присуствовали и градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, као иградски већник за културу Немања Сарач, уз бројне друге градске челнике и угледнеграђане Сомбора.  На крају представе, публици се обратио бањалучки глумац Горан Јокић, који  је поредзахвалности публици на великом интересовању, изјавио да је њему, као и цијеломансамблу, задовољство играти у за њих најљепшем позоришту у Србији. Поздравну ријечгосподина Јокића публика је пропратила дуготрајним аплаузом.  
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  Пред препуном салом Дома Војске у Врању наступила је етно група „Катера“ изРепублике Српске, која је поред  десетак традиционалних нумера из Републике Српске,извела  и ауторске пјесме „Вест“, „Катера“ и „Савда Чемеџинка“.  Катера је састав основан у јулу 2016. године, при храму Светог Василија Острошког уИсточном Сарајеву . Оснивачи су јереј Видак Вујадиновић, професор црквене музике исвештеник у поменутом храму, те Пеђа Харт, асистент на Музичкој академијиУниверзитета у Источном Сарајеву, а у саставу етно групе су и Лука Новосел(хармоника) и вокални солисти Јована Бојанић, Јелена Батак, Сара Матић и ЈеленаВулић.  

  У великој сали Културног центра у Инђији одиграна је позоришна представа „Слуге“Градског позоришта Требиње. У представи коју је режирао Жељко Милошевић глумеЈефимија От, Дарко Куртовић и Весна Ђурић.  
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  У Градском центру за културу у Ужицу уприличена је монодрама „Вук СтефановићКараџић“ аутора Милована Витезовића. Монодраму је извео драмски умјетник ипрофесор на Академији у Источном Сарајеву Љубо Божовић. Глумећи лик ВукаСтефановића Караџића глумац Љубо Божовић је на интересантан и пријемчљив начинпредставио живот и дјело највећег реформатора у српском језику. Прича креће одВукове најраније младости преко његовог школовања и свих потешкоћа које су га притоме пратиле.  

 8 / 12



У сриједу Дани Српске одржани у чак десет градова и општина у Србији 

  У Вуковом дому културе у Лозници у организацији Центра за културу „Вук Караџић“глумци  Бањалучкг студентског  позоришта – Ена Радовановић, Јелена Стојковић,Жељко Касап, Раденко Шева и Рајко Марчета – одиграли су  представу „Лајф“  по текстуТине Коси, у режији Николе Пејаковића.  Редитељ Александр Пејаковић изразо је у име Бањалучког студентског позориштазахвалност  Представништву Републике Српске у Србији  и директору МлађенуЦицовићу  на указаном повјерењу и могућности да и ове године у оквиру Дана Српске уСрбији  овопозориште наступи са двије  представе, „Лајф“ и „Млијеко“, у два града у Србији, Ужицуи Лозници.  „Ево, послије одигране обје представе, утисци се и дање слажу. Оно што је најбитније тоје да смо грађанима Србије представили оно што Бањалучко студентско позориштејесте, а то је нуклеус око којег се окупљају студенти, али не само студенти него већ исредњошколци и сви они који воле театар. Представа „Лајф“  је и другу годину за редому програму, што значи да је квалитет препознат,“  рекао је Пејаковић.  Директорка Културног центра „Вук Караџић“ мр Снежана Нешковић-Симић је изјавила да је веома радо прихватила позив Представништва Републике Српске у Србији да сеовај културни центар укључи  у манифестацију Дани Српске у Србији.  „Лозница је пограничан град, ми смо на самој Дрини, ми смо сви јако везани за народ садруге стране Дрине ако могу тако да кажем. Близина Бијељине, Брчког, сарадња саБањом Луком, са којом ми имамо већ дугогодишњу сарадњу. Ми смо и град Бања Лукунеколико пута представили на самом Вуковом сабору. Ви имате Петра Кочића, ми ВукаКараџића“, рекла је  она.  Снежана Нешковић-Симић казала је да је Центар за кутуру „Вук Караџић“ из Лозницепотписао протокол о сарадњи са Народном и универзитетском библиотеком из БањеЛуке.  „Сарадња између центра за културу већ увелико постоји, а због саме близине ичињенице да смо на самој граници у интересу нам је да сарађујемо,  јер смо ми овдевезани једни за друге, ево сад, и културним програмима, нагласила је  директоркаКултурног центра  „Вук Караџић“ и изразила наду да ће се сарадња са ПредставништвоРепублике Српске у Србији наставити.  
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  Не у Дому омладине, како је било најваљено, него у Књажевско-сербском театру уКрагујевцу, гдје су „због могућности да падне киша“ премештени и публика, и Етно група „Траг“,одржан је концерт којем су присуствовали само они најупорнији, а ни њих није било мало– нешто преко пола сале.  Најпопуларнија етно група с оне стране Дрине, која је више пута учествовала уманифестацији Дани Републике Српске у Србији, била је на високом професионалномнивоу: свирали су и пјевали као да је пуна или и препуна сала, а захвална публика сетолико обрадовала да је пјевала заједно са Валентином Милекић, Тањом Данојевић,Весном Драшковић и симпатичном Сиријком Хилдом Хрекес. На крају, било је, наравно,пјевања и на бис, па и заклињања Крагујевчана да ће етно групу „Траг“ обавезно бар јошједном звати у госте.  

  У пуној сали читаонице Народне библиотеке у Аранђеловцу синоћ је представљенкњижевни портрет Новице Телебака, пјесника и прозаисте из Требиња.  Окупљене је поздравио предсједник Удружења Срба са Косова и Метохије и Босне иХерцеговине „Наша будућност“ Предраг Вјештица, а у програму су учествовалеакадемска глумица Биљана Ђуровић и професорка српског језика и књижевностиЈелена Стојановић-Ђорђевић.  Новица Телебак је уредник  издавачке дјелатности у Књижевној заједници „ЈованДучић“ из Требиња и предсједник је СПКД „Просвјета“ у Требињу. Превођен је на многејезике и добитник је бројних награда. Члан је Удружења књижевника Републике Српске.  
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  У пуној сали Студентског културног центра у Нишу бањалучки „ДИС“  театар извео јепредставу „Неизговорени гласови“, аутора Огњена Богдановића, у режији НелкаНелковског. Представа је копродукција четири омладинска театра – Театарска младинаСкопље, Позориште младих CEKOM Зрењанин, Мостарски театар младих и „ДИС“ театар из Бањалуке.  
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