
Поводом стогодишњице од
почетка Великог рата и 96-те го-
дишњице од ослобођења Беогр-
ада, Културно-уметничко дру-
штво „Шумадија“ недавно је у
београдском Дому војске одр-
жало свечану академију на којој
су, поред играча Првог ансамбла,
„Шумадијиног“ народног оркестра
и певачке групе, учествовали и
професионални глумци Андрија
Даничић и Иван Пантовић, као и
глумац Милановачког аматерског
позоришта Предраг Лошић. У
свом сценско-музичком приказу
Рудничана и Таковаца у Великом
рату, „Шумадинци“ су низали
официрска и топџијска кола са
варошким играма, натпевавали
се у песмама „Тамо далеко“ и
„Србија“.

– Драго ми је што је Мила-
новац данас овде, у најсветијем

београдском дому који су подигли
српски ратници из Шумадије и
целе Србије, на челу са војводом
Петром Бојовићем.Тачно 1. нове-
мбра дошли су баш на ово место
и поставили крст победе и
слободе коју и ми данас славимо
– рекао је Павле Лучић, пре-
дседник београдске подружнице
Друштва за неговање традиције
ослободилачких ратова, иначе

родом Милановчанин, на чији
позив је „Шумадија“ и гостовала у
Дому војске.

– Ово је већ озбиљнији про-
грам, урађен са либретом, сце-
наријом и тематиком. Честитам
„Шумадији“, нећу да кажем ку-
лтурно-уметничком друштву, јер
они већ стасавају у праву уста-
нову културе у том делу Србије –
није крио своје одушевљење

виђеним доајен српског фолклора
и бивши директор Националног
ансамбла Коло Радојица Кузма-
новић.

У склопу програма којим ће
се у Горњем Милановцу обе-
лежити стогодишњица од почетка
Великог рата, КУД „Шумадија“ ће
овај програм који су припремили
уметнички руководиоци Бојан
Шишовић, Ивана Тодоровић и
Александар Смрекић, извести
12. децембра у свечаној сали Ги-
мназије „Таковски устанак“.

Игра је пут до срца

Признања за квалитет често
стижу на адресу КУД „Шумадије”.
Недавно су Александар Смрекић
и Владимир Танасијевић из
Ворлд мјузик центра, довели
групу швајцарских заљубљеника
у балкански и српски фолклор у
„Шумадију“. Њих двојица већ
готово пуну деценију организују
фолклорне семинаре широм
света, намењене не само нашим
људима већ и странцима
опијеним балканским фолклором.
После једног од таквих семинара,
Ана из Швајцарске је пожелела
да се упозна са извором српске
духовности, па је у друштву два-
десетак истомишљеника,
провела 15 дана на семинару

који су Смрекић и Танасијевић
организовали. Посетили су
Сирогојно, Коштуниће, Овчар
Бању, српске манастире. А
српски фолклор на најелпши
могући начин су им представили
управо играчи „Шумадије“.
Одушевљени виђеним и
доживљеним, Швајцарци су
„Шумадинце“ даривали виоли-
ном, а по свом повратку у
Швајцарску Ана је организовала
акцију, па су на адресу „Шумади-
је“ недавно стигле нове виолине,
кларинети, саксофони, флауте...

Међу својима

Други ансамбл КУД „Шума-
дија“ недавно је учествовао на
регионалном фестивалу Старе
Херцеговине, на којем је уче-
ствовало десет КУД-а „Шумади-
нци“ су били једини представници
Србије.

Иза сцене Дома културе у
срцу Фоче, кувало је као у
кошници. Десет ансамбла, више
од три стотине играча... Затезали
су се појасеви, увијале плетени-
це, намештале шајкаче. Уигравао
трокорак, штимале жице... Али у
свом том хаосу, владала је
савршена харомија коју су
вештом руком водили оргни-
затори: „Е, нек сте ви нама до-
шли, драги гости, дај да заиграмо
и запевамо!“ Милановчани су се
публици представили кореогра-
фијама „Игре из Левча“, Славице
Михаиловић и „Игре Црноречја“,
Десе Ђорђевић. Потпуно заслу-
жено, побрали су вишеминутне
аплаузе. А осим аплауза за игру,
„Шумадинци“ су побрали и
аплаузе за „општи утисак“ или,
што би старији рекли, лепо
понашање. В. Тодоровић
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КУД „ШУМАДИЈА“ НЕ ПРАВИ ПРЕДАХ

– Била сам будна. Још се ма-
гла задржала напољу. Осећам
промену времена. Чуо се прво
наш Цуко, који залаја пред капи-
јом. Нисам очекивала госте. Обр-
адовали сте ме. Баш!

Није лако причати о себи...
Није то ни пристојно. Наш тата је
умро 2002. а мама 2008. године.
Они су цео живот лебдели нада
мном. Наша бака је доживела
смрт свога сина и то ју је дотукло.
Није хтела да се преда,
наставила је за надницу да чисти
туђе куће. Било је ту свега, знате
како живот може да запрепасти
човека. Изненадила нас остави-
нском расправом коју је теста-
ментом спремила себи за живота.
Осећала је да иде на дуго жеље-
ни пут свом сину. Теткама није
оставила ништа. Све брату и ме-
ни, који је у међувремену добио
отказ у „Типопластици“ као тзв.
технолошки вишак. Земља је на-
ше богаство. Одем ја башти,
онако - одвучем се. Не одустајем.
Нема лепшег осећаја од воћке
која рађа, а ти си је посадио и не-
гујеш је. После средње трговачке
школе нисам стала, хтела сам да-
ље да се школујем. Путовала сам
аутобусом на факултет. Није то
било једноставно мени оваквој
али, ето, завршила сам индустри-
јски менаџмент.

Људи из Центра за социјални
рад су дивни. Превише је већ

мука њима и нећу још ја да им
стајем на терет. Зову стално бра-
та и мене, па иако нисмо у
њиховом програму, често нас и
обиђу. Лепа реч је брдо! Благо
оном ко се испење на њега. Одо-
зго је другачије... Писала сам на
много адреса. Расположена сам
да радим и зарађујем за хлеб.
Мучан је осећај када поштар оби-
лази вашу кућу...

Кажем вам, писала сам мно-
гима. Опет ништа... Седнем једно
вече, дрхти ми рука, напишем
писмо и зарекнем се, нећу више
ником да пишем. А јутрос?
Зашкрипи капија, а ја неспремна.

Дошли људи из „Јомила“, кажу ми
да је њихов шеф Јован Чековић
прочитао моје писмо. И ето, збу-
њена сам. Мислим да сањам.
Породица Чековић ми је послала
на поклон лаптоп рачунар и шта-
мпач најновије генерације. Не
претерујте госпођо, донели сте и
папира да не купујем. Још овај
коверат и 500 евра у њему... Пла-
чем... Ја толико новца у животу
нисам видела. Паре нису радост,
али пажња... Има Бога! Нестало
је магле од синоћ која ме при-
тиска. Биће ведар дан, пун сунца.
Драги Боже, да и нашу кућу неко
погледа. Саша Савовић

Јутро другачије од других
Мартиновић Јелена је рођена са дијагнозом болести десне руке и ноге, која временом
постаје целебралис – парализа. Нема оца, нема мајку. Има рођеног брата и породичну
пензију од 13.500 динара. Има и диплому инжињера индустријског менаџмента. Хоће
да ради али „туђе“ руке су тешке. Једно јутро, без најаве, њена борба и жеља за
сунцем награђени су необичним троструким поклоном
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Академије, путовања и признања
Свечана академија „Шумадије“ одушевила публику у београдском Дому Војске. Други ансамбл побрао све
похвале на фестивалу Старе Херцеговине у Фочи, а љубитељи фолклора из Швајцарске милановачким
фолклорцима су даривали вредне инструменте
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