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Седница Самоуправе Срба у Батањи

Седница Самоуправе Срба у Медини

У центру пажње положај
Српске основне школе

Овогодишњи учинак
и планови Мединчана

С

амоуправа Срба у Медини је,
новембарском и седницом одржаном средином децембра,
привела крају 2006. календарску годину.
Из аспекта Срба у једином српским живљем настањеном насељу у
Жупанији Толна, протекла година
није била лака, но, „кaда се братска
срца сложе, и олово пливат може”.
Тако је то било и у случају чланова
месне српске мањинске самоуправе
који су, сходно својим могућностима, реализовали све своје планове
које су зацртали почетком 2006. а
успешно су учествовали и на октобарским изборима. Наравно, трочлано бирано тело Срба проширено је
на пет чланова у којем саставу су се
нашли и нови активисти који до сада нису имали увид у мањинско-самоуправни живот. Баш зато, Наталија Сокић, председница Самоуправе Срба у Медини, уједно заменик
начелника села, сматрала је целисходним да Никола Рафајловић, Мито и Пајо Сокић детаљније упознају
Статут месне српске мањинске самоуправе а исто тако било је важно
да се сумирају овогодишњи резултати.
Мединчани су, као што смо то већ
поменули, све своје планове остварили! Достојно су прославили све
црквене празнике, организовано су

присуствовали манастирској слави
у Грабовцу, дуго ће се памтити мединска „Пудaрина” а сваку похвалу
заслужују због успешно спроведене
реконструкције месног српског православног храма. Обнова је трајала
три године и у њу је утрошено преко
10 милиона форинти.
Самоуправа Срба у Медини већ
сада има у виду планове које жели
да оствари током 2007. године. Будући да је Уред за националне и етничке мањине Мединчанима обезбедио и доставио милион форинти
ради покретања радова на обнови
клупских просторија, тачније, реконструкције зграде бивше вероисповедне школе, чланови месне српске мањинске самоуправе предвођени председницом Наталијом Сокић
одлучни су да се извођачки подухват покрене већ на пролеће. О осталим својим плановима, настојањима, бирано тело Срба опширније ће
говорити 27. јануара 2007. године
када ће се поред светосавске свечаности одржати и јавно саслушање
месне српске мањинске самоуправе.
Срби у овом толнанском насељу и
у будуће, достојно и одано, сложно
ће чувати и неговати српску материнску реч, културу и светосавску
српску православну веру.

С

ваке године, пред сам крај календарске године, Самоуправа
Срба у Батањи на дневни ред
ставља преглед, анализу положаја
месне Српске основне школе и забавишта. Тако је то било и крајем новембра, када су чланови бираног тела Срба у овом граду предвођени
председником Мирославом Роцковом на тапет ставили тренутачну
судбину наше образовне установе на
чијем се челу налази Вера Пејић-Сутор, директорица институције, потпредседник месне српске мањинске
самоуправе и члан већинске самоуправе града Батање. На основу директоричиног излагања, остали чланови
Самоуправе Срба у овом насељу
стекли су утисак да је моментални
број ученика и наставничког кадра
задовољавајући, поготово ако имамо
у виду да Српска основна школа и
ове године може да се дичи са 57 ученика. И персоналне потешкоће на
време су отклоњене те на тај начин
настава неометано тече. Једино, финансије представљају проблем, но,
то је данас уобичајено стање, карактеристична слика у целој Мађарској.
У другој тачци дневног реда, говорило се о буџету за 2007. годину. Град
на мађарско-румунској граници за
функционисање предвиђа буџет од
милијарде и 700 милиона форинти,
П. М. док је српска мањинска самоуправа у

Четири деценије братимљења Баје и Сомбора

С

арадња Баје и Сомбора ове године обележава 40 година, наиме, тачно 14. децембра 1966.
године потписана је повеља о братимљењу та два града.
Управе два града сматрале су
важним да достојно прославе ову
значајну годишњицу: празновање је
отпочело 12. децембра у Сомбору
где је у оквиру скупштинске седнице др Јован Славковић, председник
општине Сомбор подвукао да је
„oвим чином озваничена вишевековна блискост два добра суседа
које је кроз деценије и векове везивала судбинска, историјска и етничка сродност. Наша два града, слична по својој величини, архитектури,
поднебљу, људима и обичајима, вековима су била повезана а житељи
упућени на блиску сарадњу.”
Др Јован Славковић је подсетио
да су се „многе старе сомборске српске, буњевачке и мађарске породице
доселиле током 18. столећа у Сомбор, као што су се и неке сомборске
породице преселиле у Бају. Такав је
пример и знаменити српски књижевник, утемељивач позоришног
живота у Срба Јоаким Вујић, рођен
у Баји, школован у Сомбору, пореклом из породице која се у Бају преселила из Сомбора!”
У сваком случају културну повезаност су два града, након братимљења, проширила и на политичке везе, привреду, уметност, спорт,
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туризам, невладине цивилне организације. Процват је био уочљив све до
распада СФРЈ када је дошло до застоја, међутим, однедавно, поново се
продубљује међусобна сарадња која,
пре свега, до изражаја долази у оквиру еврорегионалне сарадње а како
рече др Золтан Ревфи, градоначелник Баје, „конкурси Европске уније
којима се подстиче прекогранична
сарадња дају озбиљне шансе нашим
институцијама, као и руководствима
два града да учвршћујући стручне и
људске везе, планирају значајне помаке у заштити животне средине,
туризму, ширењу броја граничних
прелаза, развијању путне мреже”.
Иначе, нов пут у побратимљеним
односима Баје и Сомбора може да значи и потписана нова изјава о унапређењу и интензивирању братских
односа. У томе значајно место заузима познавање и уважавање традиција, вредности једних и других а делић особене културне баштине двају
градова представљен је 14. децембра
у Баји где је у оквиру наставка прославе јубилеја одржан духовни концерт сомборских и бајских хорова. У
фрањевачкој цркви „Свeти Антун Падовански” великим успехом наступао
је Хор младих „Juventus cantat” из
Сомбора, вишеструки победник
међународних такмичења који се
сматра светлим стубом неговања традиција хорског певања а нису изостали ни ученици Музичке школе „Пe-

тар Коњовић”. Образовна установа,
стара преко осамдесет година, једна
је од најреномиранијих институција у
Војводини у којој су поникли врхунски музички ствараоци. Ова школа је
стожер готово свих музичких активности у Сомбору и околини.
Домаћине су представљали чланови Хора „Фeренц Лист”, односно
Уметничка установа основног степена „Фeренц Лист”.
Концерт у фрањевачкој цркви па
тако и свечана седница Градског
већа одржана 16. децембра остаће
дуго у памћењу Милошу Апићу,
председнику Самоуправе Срба у
Баји коме је приликом поменуте
свечаности уручено признање „Зa
град Бају”. О још једном вредном
признању овом неуморном активисти који свој рад, осим мањинског,
испољава и на пољу спортског и
друштвеног живота града на Шугавици, опширније ћемо говорити у
једном другом нашем чланку. Међутим, и овим путем користимо прилику да награђеном од срца честитамо и пожелимо му истрајност и
успех у многостраној делатности,
као што речи честитке, поводом 40.
рођендана побратимљења, упућујемо и градовима Баји и Сомбору у
нади да ће ову сарадњу два насеља
красити још много лепих успеха и
заједничких пројеката у интересу
житеља вишенационалне Бачке.
Предраг Мандић

Мирослав Роцков

проценама, прогнозама много опрезнија па је у своју калкулацију урачунала само ставку од 640.000,- форинти што ће јој бити обезбеђено из централног буџета. Наравно, поменута
средства су скромна па баш зато, батањски Срби ће и у будуће марљиво
конкурисати и на тај начин надокнадити материјалне потребе.
У наставку седнице пажња је посвећена Дану мањина. Прослава на
нивоу Жупаније Бекеш сваке године
у великом броју окупља представнике националних и етничких
мањина а она је важна и због тога
јер се на њој уручују признања
најактивнијима из редова народности. Бирано тело Срба је на свом заседању донело одлуку да се ове године не именује добитник награде а
такав свој став образложило је констатацијом да не жели такозвану „дeвалвацију одликовања”: српском активисти признање ће бити уручено
тада када он заиста и заслужује!
Иначе, Дан мањина у Жупанији
Бекеш одржан је 15. децембра у Кондорошу а у свечаном програму наступала су и деца батањске Српске
основне школе.
Пред сам крај заседања, чланови
месне српске мањинске самоуправе
дотакли су и прославе зимских црквених празника. Слично претходним годинама, на први дан Божића
поново се планира бал, међутим,
место одржавања традиционалне
приредбе је за сада несигурно, будући да месном Дому културе прети опасност затварања. У случају да
до тога дође, балско весеље може да
се приреди у Спортској хали или
пак у Српској сали.
Достојно ће се обележити и остали празници а што се тиче дочека
Српске нове године, њега ће бити
тек у том случају ако то житељи
града захтевају. Иначе, у Батањи
није било и није карактеристично
да се 13. јануара организује весео
провод, међутим, уколико се покаже воља и буде ли потражње, није
незамисливо да се још једна најлуђа
ноћ приреди. У том случају провод
би био у месном Српском клубу.
П. М.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Разговор са Милошем Апићем, добитником
признања „За град Бају”

Чувар Српске цркве
и Регионалног центра у Баји

П

рестижна награда „Зa град
Бају”, ове године, додељена је
Милошу Апићу, председнику
Самоуправе Срба у Баји, који поред
тога што одлучно управља српским
мањинским животом у граду на
Шугавици, од 1959. године неуморно ради на унапређењу спорта, пре
свега пливања и ватерпола.
На свечаној седници Градског
већа Баје, одржаној 16. децембра у
згради локалне самоуправе града,
поводом уручења другог по реду великог признања насеља, наведена је
дугачка листа друштвених делатности и заслуга Милоша Апића па
ћемо и ми само неке поменути: оснивач је и руководилац Бајског спортског круга, председник Спартака у

Милиш Апић

Баји, технички директор Кошаркашког клуба у Баји, главни референт
Дирекције за спорт Жупаније БачКишкун, покреће пливање деце у
Баји, а потом постаје и директор Бајског купалишта, реорганизатор је
поновног покретања ватерполо живота у граду на Шугавици, био је
надзорник спорта у граду, бројне патинантне фудбалске, кошаркашке и
ватерполо екипе је успео да доведе у
Бају на припреме (Ференцварош,
Партизан итд.), једно време обављао
је обавезе тренера ватерполо и кошаркашке екипе Баје. Изабран је и за
председника Малорибарског удружења „Геменц” у Баји, оснивач је и
покретач ватерполо турнира бајских
ветерана који је добио назив „Robbanó
Rozmárok”, од 1998. је председник
Самоуправе Срба у Баји и Културног
и верског удружења Срба у Баји.
Члан је и месне српске православне
црквене општине…
Дугачка листа активности која
датира од 1952. године када је почео
да плива и игра ватерполо а траје
све до дана данашњег!
Милоша Апића су за високу награду предложиле следеће организације: Ватерполо спортска заједни-

ца „Шугавица”, Ватерполо клуб ветерана „Robbanó Rozmárok”, Малорибарско удружење „Геменц” у Баји,
Самоуправа Срба у Баји и Културно
и верско удружење Срба у Баји.
Награђени је и након добијених
бројних признања био ганут новим
одликовањем па нам је изјавио следеће: „Почашћен сам признањем
»Зa град Бају« којим се признаје и
рад мојих сарадника. Та делатност у
граду траје од 1959. године, а од
многобројних обавеза, уколико ми
здравље и снага дозволе, задржаћу
само председничку функцију у Самоуправи Срба у Баји. Све остале
задатке, попут председништва и
стручног руководиоца ватерполо
клуба у Баји, предаћу младима и повући ћу се у позадину уз наговештај да ми се било када могу обратити за помоћ, савете
јер ћу им увек радо изаћи у
сусрет. Што се тиче српског
мањинског живота, пошто ми
је преокупација месна српска
православна црква и Регионални центар Срба у Бачкој, и
даље ћемо максимално радити на окончању спољашње обнове древне светиње, односно, оспособљавању нашег
центра како би он удовољио
што широј палети задатака.
Како црква, тако и зграда у
којој су седишне просторије
добили месна српска православна црквена општина, Културно и верско удружење Срба у Баји, Српска мањинска
самоуправа, представљају доказ древне српске културе наших предака у граду на Шугавици. Наша је дужна обавеза
да те знаменитости очувамо и
попунимо садржајем!” Милошу
Апићу честитамо на признању и желимо му и надаље успешан рад, истрајност и добро здравље.

Награда „Pro cultura minoritatum hungariae”

Међу лауреатима српска
редакција Мађарског радија

Миленко Радић

У

свечаној сали будимског „Вигадоа”, у недељу 17. децембра
приређен је мањински гала
програм поводом уручивања награде „Pro cultura minoritatum hungariae”, коју додељује Мађарски институт за просвету. У аули овог здања
пре почетка програма свечано је отворена фото-изложба на којој су излагачи обрадили различите теме из
живота мањинских заједница у
Мађарској.
У присуству председнице мађарског Парламента, Каталин Сили,
представника земаљских мањинских самоуправа, као и високих гостију из мађарског друштвено-политичког, културног и јавног живота,
престижно признање лауреатима је
уручила директорка Мађарског института за просвету, Ерика Борбат и
копредседник мањинског савета, Јосо Острогонац. Међу награђенима
била је и Српска редакција Мађарског радија, која је признање заслужила дугогодишњим истрајним,
преданим и професионалним радом
на информисању српске јавности у
Мађарској. Признање је преузео
шеф редакције Миленко Радић.
Овом приликом аудиторијуму се
Предраг Мандић обратила председница мађарског

Међународна каријера романа нашег колеге
Драгана Јаковљевића

„Џезвар” и на руском језику

П

осредством Руског дома у
Београду и издавачке куће
„Стубови културе”, која је
дистрибутер романа „Џезвар” у Србији, у септембру ове године преводилац из Москве, Михаил Јакупин у
договору са аутором, нашим колегом, Драганом Јаковљевићем, издавачу из Сент Петерсбурга препоручио је објављивање романа „Џезвар” на руском језику. Према садашњим информацијама Јакупин је
превод понудио издавачкој кући
„Дани”, која је изразила жељу да роман и објави.
Ових дана у току су консултације
око наслова књиге. Он ће вероватно

Будимпешта, 21. децембар 2006.

бити промењен, пошто је реч џезвар
ипак карактеристична за балканско
поднебље и у другим језицима нема
одговарајућу замену.
Руски издавач, који је током тридесет година свог постојања поред
осталог објавио преведена дела Иве
Андрића, Душана Матића, Бранка
Миљковића и других наших аутора,
књигама снабдева око 600 књижара
широм те земље. Роман „Џезвар” у
Русији ће почетком марта бити
штампан у почетном тиражу од 15
хиљада примерака, док је у Србији у
току штампање трећег издања овог
дела.
С. М.

Парламента, Каталин Сили. Честитајући предстојеће божићне празнике скренула је пажњу на то да су без
обзира на велике несугласице, политичке странке у Мађарској сагласне
у томе да је питање заступништва
мањина у Парламенту у наредном
периоду неопходно решити. Велики
корак напред представља успостављање мањинског самоуправног
система, који је, како је истакла, у
протеклом периоду ојачао и оправдао своју сврху. Пожелевши свима
бољу и успешнију 2007., Каталин
Сили је апеловала на већи степен толеранције и међусобног разумевања.
У свечаном програму учествовали су представници свих мањинских заједница, а српску мањину заступало је Културно-уметничко
друштво „Табан” из Будимпеште. У
краћем коментару поводом уручивања награде шеф српске редакције,
Миленко Радић између осталог је
рекао:
– Награду смо заслужили првенствено због тога што смо радили оно
што треба да радимо. Једноставно,
опслуживали смо и дан-данас опслужујемо наше слушаоце, који су жељни информација о српској заједници
у Мађарској. Награда није само подстицај за српску редакцију, већ и за
целу нашу установу. Мађарски радио доживљава нове тренутке, руководство настоји да коначно стабилизује унутрашње стање, има шта да се
ради. Надамо се да ће од првог фебруара наше емисије моћи да се слушају на новим радијским фреквенцијама и то у Будимпешти и Печују
на средњим таласима од 873 килохерца, а у јужној Мађарској на фреквенцији од 1163 килохерца. Програм
ћемо емитовати уживо, у термину од
12 до 2 поподне. О свему овоме наше
слушаоце благовремено ћемо информисати. Тренутно се оспособљавају
предајници и надамо се да ћемо успети да створимо нову структуру нашег програма. Размишљамо о новим
рубрикама, путем којих ћемо нашим
слушаоцима бити још ближи. Надамо се да ћемо имати материјалних
средстава да све ово реализујемо и да
евентуално проширимо кадар у нашој редакцији.
С. М.
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Отпочела предизборна кампања
за избор земаљске српске самоуправе

И

ако ће се избор земаљских
мањинских самоуправа одржати 4. марта 2007. године,
предизборна кампања код појединих националних и етничких мањина већ је отпочела, а међу тим народностима није изузетак ни српска
заједница.
То сведочи и предизборни форум
сазван 10. децембра у Сегедину,
чије одржавање је иницирало
Ловранско народносно удружење за
очување културе и традиција чијој
позивној речи су се одазвали и Сегединска српска заједница и Печујско-барањско српско удружење:
све три српске цивилне организације и појединачно би биле у могућности да покрену сопствену листу
пошто свака од њих има преко 20
изабраних чланова у месним српским мањинским самоуправама.
Ипак, руководиоци Ловранског народносног удружења за очување
културе и традиција, Сегединске
српске заједнице и Печујско-барањског српског удружења сматрали су целисходним да се састану и
размотре могућност спајања снага
у циљу што успешнијих избора
приликом одлучивања будућих
скупштинара Самоуправе Срба у
Мађарској, а њима су се придружили и представници Културног и
верског удружења Срба у Баји, односно, Српског удружења „Зoра” у
Будимпешти.
На самом почетку форума, одржаном у сегединском Српском клубу, представницима цивилних организација и разних српских мањинских самоуправа обратила се др

Милица Павлов, председница Самоуправе Срба у Мађарској која је
подсетила да ће се 4. марта бирати
земаљске самоуправе, жупанијска
самоуправа (ради се о Пештанској
жупанији) да би додала: „По новом
закону, одређен је и ограничени број
колико чланова може да има земаљска самоуправа. Пошто ми имамо 40 месних самоуправа, то значи
да ми можемо имати 25 чланова у
скупштини, то је максималан број.
Тога више нема да скупштина одлучује колико ће чланова имати, колико неће…”
Председница Павлов је у наставку говорила о изборном систему
који је мањине упутио ка једном политичком правцу према којем су на-

гласа!” – нагласила је актуелна
председница Самоуправе Срба у
Мађарској.
Два, три гласа у скупштини значе
пуно, међутим, како се то чуло и на
заседању, скупштинари у протеклом четворогодишњем циклусу често пута се нису истицали својом активношћу. Реална критичка примедба изнета је на рачун изабраних
људи највишег представничког тела
земаљске српске самоуправе, који
се у више наврата нису појавили на
скупштинским заседањима Самоуправе Срба у Мађарској а без кворума тешко је било донети пуноправне одлуке важне за српску заједницу у Мађарској.
За српство у Мађарској је и те ка-

Љубомир Алексов

Јованка Ластић

Договор у Баји

У Регионалном центру бачванских Срба са седиштем у
Баји, 14. децембра одржан је регионални форум на којем су
представници цивилних организација, пре свега, Печујскобарањског српског удружења и
Културног и верског удружења
бајских Срба, те појединих српских мањинских самоуправа донели одлуку у вези са именовањем потенцијалних скупштинара земаљске српске самоуправе.
Учесници скупа су релативно
брзо постигли договор по питању кандидата који би могли
да се нађу на заједничкој коалицијској листи: према томе Бачку, Барању и Толну заступали
би Милан Ђурић и Нада Бунчић-Ђурић из Сантова, Душица
Шокац из Баје, те др Милица
Павлов и Радован Горјанац из
Печуја.
Како домаћин форума, Милош Апић, председник Самоуправе Срба у Баји тако и остали
дискутанти изразили су наду
да ће следећа скупштина земаљске српске самоуправе бити ефикаснија, боља у интересу целе српске заједнице у
Мађарској.
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Регионални форум у Баји

родносне цивилне организације добиле својеврсну страначку улогу. У
политици пак, зна се: партије често
пута склапају коалицију. Она је могућа и у случају српских цивилних
организација ако се, наравно, сложе
и договоре: „Aко мислите да се направи коалиција и ако дисциплиновано будемо изашли на изборе, ми
електори који треба да идемо, онда
се евентуално може постићи једна
солидна већина са свега два до три

ко важно, од виталног интереса је да
се удруже снаге поготово када се ради о таквим значајним питањима
као што је култура, школство, политичко заступништво рекао је Љубомир Алесков, председник Ловранског народносног удружења за очување културе и традиција: „Мањевише, пет организација је заинтересовано за једну заједничку сарадњу.
Ја сам у једном приватном, полуприватном разговору потражио ак-

туелног председника Самоуправе
Срба у Будимпешти и затражио од
њега информације да ли су, евентуално, и они заинтересовани за сарадњу, међутим, добио сам одговор
да би они, свакако, желели сопствену листу формулисати, желе самостално кренути на изборима. После
тог разговора, по овом питању
нисмо наставили дијалог, међутим,
ипак сматрам важним да се пре нових озбора, у другом изборном кругу, на што ширем нивоу договарамо
и ако је могуће да постигнемо консензус у два питања: да ли желимо
заједнички да делујемо? Ако желимо заједнички, онда који су нам они
циљеви у вези са којима се можемо
сви сложити, удружити како би се
решили бројни проблеми српске заједнице који су се можда већ требали решити, а ми их још увек гурамо
пред собом. Свакако, ми треба да
имамо такве циљеве, задатке, на основу којих можемо мобилисати људе.”
Било како било, листа људи, потенцијалних скупштинара, треба да
се зготови до почетка фебруара
2007. године, упозорила је др Милица Павлов, председница Самоуправе Срба у Мађарској која је тражила
од присутних да уколико дође до
удруживања снага, нека разне регије у Мађарској буду сразмерно и
поштено заступљене. Баш зато, у
случају да се постигне договор,
нужно је отпочети преговоре ко ће
коме дати легитимитет.
У сваком случају, сви који су затражили реч на скупу, истакли су
важност слоге, формирање коалиције и заједничке листе, израду заједничких програма, елиминисање
међусобних супротности у циљу
лепше и мирније будућности српске
заједнице у Мађарској. Треба најзад
укинути подељеност, оно такозвано
„нaши и ваши”. Јер свим српским
групацијама подједнако треба да
буду важни српска култура, школство, српска издавачка делатност,
адаптација Културног и документационог центра Срба у Мађарској,
регинална заступљеност српске заједнице, очување језика, обичаја
итд.
Координирање, такође, не сме да
буде занемарено. Баш зато, присутни су се договорили да постављање
заједничке листе повере Сегединској српској заједници чији је председник Боривој Рус истакао следеће:
„Драго ми је што се одржао овај
скуп и што се толико људи сакупило. Осим тога, радује ме што су се
сви сложили да ваља заједнички
кренути а за то је неопходна слога,
удруживање снага. Сегединска српска заједница је почашћена што јој
је поверено да она поднесе заједничку листу коју ће претходно формулисати остале организације. Уједно,
надам се да ће поморишка регија у
новој скупштини можда још више
бити заступљена него до сада.”
Хоће ли тако бити, остаје да се види… Међутим, још током форума,
постигнут је договор да хитно следи
наставак предизборних разговора: у
Баји је за 14. децембар сазван регионални скуп, док ће Срби у Поморишју 22. децембра одлучивати о
именима потенцијалних скупштинара, кандидата за изборну листу
Самоуправе Срба у Мађарској.
Предраг Мандић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

интервју интервју интервју интервју интервју интервју Интервју интервју
Ненад Анђелић, угоститељ

А

Пешта добила српску „Кафану”

ко будимпештанским Србима споменете кафић „Кастро”, већина ће рећи: „А, знамо, то је код Ненада”. Било, али више није. Не зато што „Кастра” више нема, већ зато што није онај
стари: Ненад Анђелић више није у
њему. Овај популарни кафеџија је
од недавно у својој кафани, заправо „КАФАNI”.
Али, кренимо редом. После пар
година проведених у Немачкој, овај
Новосађанин се скоро сасвим случајно обрео у Мађарској и исто тако
случајно у њој остао. Није зажалио,
јер је у Будимпешти засновао породицу и успешно наставио бављење
својим занатом – угоститељством,
најпре кроз такозвани парти сервис,
а убрзо је са пријатељем из Холандије отворио сада већ чувени кафић
„Кастро” у Радаи улици. Било је то
време када је у тој улици, која је данас позната управо по локалима
овог типа, било само пар угоститељских објеката.
– Испоставило се да је „Кастро”
био пун погодак, јер је и обичан пролазник могао да закључи да је то било убедљиво најпосећеније место у
том делу града. Тамо сам држао кухињу. Кренули смо са такозваном
домаћом кухињом, што се показало
као врло добра замисао. Трудили
смо се да то буде храна по рецепту
наших бака и гости су то волели.
Мислим да то још увек има прођу
јер све више људи тражи такву храну.
Колико Мађари познају балканске специјалитете?
– Они се са том кухињом све више упознају пошто одлазе на летовање у Хрватску и Црну Гору. Када
смо ми почели да припремамо роштиљ, нису били баш тако добро
упознати шта је то и требало је да
прође извесно време. Али када пробају, увек се враћају. Међутим, кувана јела познају, мада их ми мало
другачије спремамо. Није им баш
све са Балкана страно, јер су и они
дуго година били под Турцима и остало им је нешто из тог периода.
Шта се догодило после затварања „Кастра”?
– У фебруару ове године отворен
је нови „Кастро” на Мадач тргу, а ја
сам кафану отворио у априлу. Радио
сам паралелно у оба локала све до
недавно. Сада сам само у „Кафани”
јер тако могу да јој посветим много
више пажње. Кренула је у добром
правцу и надамо се да ће и даље тако ићи. По резултатима видимо да
се креће узлазном линијом.
Како сте дошли на идеју за назив овог ресторана?
– Та идеја се јавила пре пар година. Желео сам да имам ресторан
који ће се звати „Кафана”.
Ћирилично слово „Ф” у средини
назива асоцирало је двојицу ваших гостију на две језичке комбинације: једног на мађарскосрпску, а другог на грчку. Ко је у
праву?
– У праву је први. Сва слова у називу локала су препознатљива гостима, осим тог ћириличног „Ф” у
средини. Многи стану и посматрају,

питају се шта ли је то. Али
мислим да смо нашли право име, за оне који знају.
Да ли сте кроз назив
„Кафана” уједно желели да дате гостима до
знања каква их атмосфера очекује у локалу?
Јер, када се каже кафана, обично се не мисли
на елитни простор са
пет звездица.
– Код нас у Србији се зна
шта значи реч кафана, или
барем шта је раније значила. У кафани су се завршавали послови, рађеле су се
љубави, тамо су одлазили
сви, и политичари и уметници. Једноставно, кафана
је била институција. Мислим да овај ресторан иде у
том правцу: овде долазе и
бизнисмени, и дипломате,
и политичари без обзира
из које нације. Ту су и умет-

ници, глумци, сликари, музичари и
људи других профила.
Оваквих кафана нема много у Будимпешти. То је некада било елегантно место, а ми смо га намерно
мало „запрљали” и направили оваквим какво јесте. Жеља нам је да се
гости осећају опуштено, да их нико
не посматра како ће сести, шта ће
јести и радити. Овде никога не интересују гости за суседним столовима, сви су опуштени и то је најбитније за једну кафану: да се сви добро
осећају, да атмосфера буде домаћа.
Госте не дочекују униформисани и
извештачени конобари, него је све
опуштено.
Осим опуштености, гостима
који прекораче праг ове кафане
пада у очи пада и једна уметничка црта ентеријера?
– Ово место је уједно и својеврсна
ликовна галерија. Сваких месец дана смењују се изложбе слика, углавном младих уметника. Омогућили
смо им да излажу своје радове и да
при том можда нешто и продају. Од
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те продаје ми не узимамо
ништа, али имамо другу
врсту користи: месечно освежавамо кафану новим
сликама, увек је нешто ново и не морамо да бринемо
о ентеријеру. Гости примећују сваку промену и то
је добро. Иначе, уметници
су веома заинтересовани
да излажу овде, па су и термини за изложбе попуњени по пола године унапред.
Културни аташе кафане је
Еде Шинкович, преко кога
уметници заказују своје
термине. Он прегледа радове и предлаже оне који
су по његовој оцени квалитетни, а такође и отвара
све изложбе.
Колику пажњу посвећујете одабиру музике? Има
ли и живе свирке?
– У нашој кафани могу
се чути сви жанрови: од
наших трубача до француских шансона, у зависности од
тога које је друштво присутно. Почели смо и са живом свирком. Сваке
две недеље нам гостује неки оркестар. „Шендерге” смо већ имали у
гостима, а сигурно ће нам доћи поново јер их публика воли.
Шта је по вама најбоља реклама за једну кафану, осим квалитетне хране и пића?
– Најбитније је да се гост добро
осећа, да осети једну топлину и пријатну атмосферу када прекорачи
праг. Вероватно сте много пута улазили у локале где сте установили да
вам нешто не одговара и нисте желели дуже да се задржавате. Нама се
гости враћају и то је најбоља реклама. Имали смо неколико група туриста који су ушли у два сата поподне, а изашли тек касно увече. Значи
седели су целог дана и није им било
досадно. Нама је то врло важно јер
када се људи пријатно осећају, а уз
то се враћају, значи да стичемо сталне госте. Ми не радимо специјално
за туристе и они нам нису циљна

група. Овај део града је мало специфичан: пошто је Ваци улица близу
сви би да придобију туристе, али ми
тражимо сталне госте.
Да ли то значи да после дужег
затишја традиција српских кафана у петом кварту наставља
да живи?
– Не знам да ли се традиција наставља, али мислим да смо ми тренутно једина српска кафана у Будимпешти. Драго ми је што смо у
петом кварту који је традиционално
важио као српски. Близу је Српска
улица, српска црква, Текелијанум, а
време ће показати да ли се традиција наставља.
Да ли се међу нашим сународницима у главном граду и околини
већ чуло за ово место?
– Да, долази нам доста Срба не само из Будимпеште него и из Ловре,
Чипа и осталих наших насеља. Долазе нам људи из разних српских самоуправа, организују вечере и врло
су задовољни. У тим приликама
пуштамо и нашу музику.
Каква је процедура за отварање
једног оваквог објекта?
– Јако дуга и компликована. Имам
среће што ми је супруга Мађарица
из Будимпеште, па је она била задужена за тај административни део,
иначе ко зна када бих све завршио
да сам сам то радио.
Да ли сте у новом ресторану задржали српски јеловник који
сте имали у „Кастру”?
– Неких седам или осам јела из
српске кухиње сам задржао, а остало је интернационална кухиња, углавном медитеранска. Доста су заступљени бифтеци, мало лососа,
мало пилетине… Углавном, јеловник није тако велики као што је био
у „Кастру”. Разлог је што покушавамо да одржимо добар квалитет, а то
је много теже ако је јеловник велики. У том случају се користи и замрзнута храна, а код нас је све свеже.
Мањи је јеловник, али је зато квалитет на одговарајућем нивоу. Ових
дана очекујемо кувара из Београда
који ће бити задужен за рибу, јер ћемо у јеловник убацити мало више
рибе.
Да ли и Ви кувате?
– Да, уколико су у питању неки
посебни специјалитети, а иначе то
раде двојица кувара. У „Кастру”
сам прве три године ја кувао, а касније сам имао пет кувара. Ја сам
углавном припремао партије које
смо организовали по амбасадама и
на другим елитним местима. Иначе, пре Мађарске сам кувао у Немачкој и тамо стекао драгоцено искуство.
Сербургер, који је већ познат у
Будимпешти, ваш је патент. О
чему је реч и да ли сте тај специјалитет задржали у овој кафани?
– Сербургер је пљескавица у лепињи са доста салате. Када напишем пљескавица многи не знају о
чему се ради, али када чују сербургер, онда претпостављају да је то то.
Име сам ја измислио, али ме не би
изненадило када би се сербургер
појавио у још некој кафани. То је био
случај са хушгомбоцима, који су
мој изум, али су их убрзо у своје јеловнике уврстили и други ресторани у Радаи улици. Наравно, то је
добро и треба да је тако.
Драган Јаковљевић
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интервју Интервју интервју интервју интервју интервју интервју интервју
Професор Јулијана Которчевић, шеф актива наставника српског језика у СОШИГ

Држимо корак са колегама из матице
А

ктив наставника српског језика у Српској основној школи и
гимназији у Будимпешти један је од оних на којима, слободно
се може рећи, почива највећи део
одговорности за испуњење основних циљева ове установе. О предностима и тешкоћама везаним за
специфичности у којима тече настава српског језика, професорка Јулијана Которчевић каже:
– У нашој школи настава се одвија на српском језику, значи сви
предмети се предају на српском. Наравно, имамо и ученике који не говоре добро српски језик и у том случају професори који су двојезични, а
већина то јесте, помогну ученику и
на мађарском му објасне дато градиво.
Присуство ученика из Србије је
срећна околност и хвала богу што
нам они долазе јер на тај начин у нашој школи живи српски језик. Значи, он се не говори само на часовима
него се може чути и по ходницима,
када ученици међусобно разговарају и друже се. Кроз то дружење
деце из Србије и из Мађарске, она
деца која не говоре добро српски језик принуђена су да га науче. Јер,
искрено речено, на часовима немамо тако много могућности да комуницирамо, да разговарамо и користимо говорни језик. У настави се више иде ка томе да деца усвоје градиво на датом језику. Али у неким невезаним ситуацијама они много
боље и успешније усвајају језик, поготово што разговарају о темама
које њих интересују.
Како се ви педагози сналазите у
раду са децом различитог нивоа
знања језика?
– Имали смо разне покушаје. Децу смо делили у групе, у зависности
од нивоа знања српског језика, али
се временом испоставило да то није
најсрећније решење. На тај начин
нисмо били довољно ефикасни у усвајању језика од стране наше овдашње деце, тако да у последње време
мешамо групе.
За наставнике је то тежи посао јер
морају диференцирано да раде са
ученицима, да имају посебан приступ према онима који слабије или
уопште не говоре српски језик, а и
према ученицима из Србије који од-

Јулијана Которчевић

лично говоре. Значи, потребно је
наћи средњи пут, не дозволити да се
било која група досађује на часу. Верујем да су све колеге у томе успешне, што потврђују и резултати на
матури. После матуре сви они углавном бивају примљени на факултете и више школе које су одабрали.
Колико вам у том послу помажу
или одмажу уџбеници који се користе у настави?
– Уџбеници су нам хронични проблем јер се наши програми разликују од оних у Србији. До недавно
смо се углавном ослањали на уџбенике из матице, дакле програми се
нису поклапали са уџбеницима. То
је био један од великих проблема.
У нижим разредима је он решен
јер смо за те ученике успели да
обезбедимо уџбенике према нашим програмима. У вишим разредима је то тренутно највећи проблем јер се програми у потпуности

Стиже Божић Бата…

– Обележавање Божића у нашој школи је традиција. Најмлађи
са својим учитељицама припремају божићни вашар, који је шаренило свега и свачега. Продају се колачи, чесница и разне дечје рукотворине, ситнице које су сами направили. Учитељице купе материјал и деца од њега сама направе многе допадљиве стварчице,
као што су на пример честитке које шаљемо за Божић и Нову годину. Доноси се слама, жито, ту је божићно кандило, колач, пећи
ће се чесница, биће постављена трпеза са божићном свећом. Наратори ће читати и успут објашњавати како тече читав обред,
шта је на столу, имаћемо дијалоге између домаћина, укућана и положајника, простире се слама, деца ће пијукати и купити орахе
које је побацано по слами… Одиграћемо оно што ће се десити у
свакој кући. Настојаћемо да то буде права божићна атмосфера са
пригодним песмама, у чему ће нам помоћи професорка Оливера
Мунишић са школским хором. Уочи Светог Саве такође имамо
програм који садржи рецитације, краћи говор, хорско певење, месе
се кољиво и колач, а тада нам обично долазе владика и свештена
лица.
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разликују од уџбеника из Србије, које
користимо. Сналазимо се како знамо и
умемо. Фотокопирамо, имамо богату
библиотеку из које
деца
изнајмљују
књиге и на тај начин
долазе до потребне
литературе. Професори Пера Милошевић и Предраг Степановић су за 9. и 10.
разред написали уџбенике, а за 11. и 12.
разред су у припреми.
Што се тиче језика, ту је проблем још
већи. Радити из уџбеника који је заправо скрипта на факултету, није ни добро
ни ефикасно. Нама је
за сваку годину потребан посебан уџбеник, радна свеска,
радни лист, а то немамо него сами морамо да припремамо.
Колико су ученици у
прилици да изван
редовне наставе усавршавају
или допуњују своје знање српског
језика?
– Они ученици који слабије говоре језик имају могућност да вежбају
и на допунским часовима, односно
да утврде градиво које евентуално
нису схватили или разумели. За оне,
пак, који су надарени, имамо додатне часове и кружоке: драмски кружок и лист „Гимназијалац”.
Пошто је уведен нови тип матуре,
на средњем и вишем степену, за
припремање тог вишег степена одржавамо факултативне часове не само из српског језика. Осим тога имамо народопис, који је релативно нов
предмет. Ученицима се јако допада
јер је у питању нешто слободнији
час на коме могу да испоље своје
креативне способности, а долази до
изражаја и њихов креативни дух.
Читамо, разговарамо, присећамо се
свега онога што је у вези са нашом
културом, традицијом, обичајима,
језиком, дијалектима и уопште
бићем српског народа. Ми све то дотичемо, у мери која је примерена узрасту ученика.
Да ли се у школском дворишту и
на ходницима чешће чује српски
или мађарски језик? Какве плодове доносе ваши напори да, барем док су у школи, деца говоре
српски?
– Језичко окружење је мађарско и
многа деца су у ситуацији да само у
школи говоре српски. Чим изађу на
улицу, комуникација се одвија на језику већине. Зато је многима лакше
да говоре мађарски и често се у школи аутоматски пребаце на тај језик,
иако би могли то исто да кажу и на
српском. Самим тим губе способност говора на српском језику. Пошто смо ми српска школа, сви треба
да се трудимо да у њој говоримо срп-

ски. Јер, када деца изађу из ове школе, многи од њих профитирају од тога што су овде научили српски језик
и сналазе се у животу помоћу тог језика.
Имамо и обрнуте случајеве. Деца
из Србије која се овде школују четири године и не науче добро мађарски језик, често касније жале због
тога и питају се шта су радили све
то време. Али то су те „луде” године, када се често не размишља рационално у своју корист, него деца раде оно што им је тренутно пријатно
и што не изискује од њих никакав
напор.
И ове године у Српској основној
школи и гимназији одржана је
Недеља српског језика. Да ли сте
задовољни резултатима које
она доноси?
– Недеља српског језика већ прераста у традицију. Идеја је јако корисна, поготово што се ради о школи са наставним српским језиком, у
којој се негују наша култура и традиција. Током једне недеље акценат је дат српском језику, у шта је
укључена цела школа, од првог разреда основне, до четвртог гимназије. Ове школске године имали
смо изложбу у вези са Јованом Стеријом Поповићем, затим предавање
др Предрага Степановића о дијалектима српског језика у Мађарској, гост нам је био Милован Витезовић са филмом „Где цвета лимун
жут”, имали смо малу изложбу о
Николи Тесли, такмичења из народописа, историје, изражајног читања и правописа. Последњег дана
смо вредновали резултате, прогласили победнике и поделили педесетак повеља. Наравно, њима су се
најмлађи највише радовали. Имали
смо и отворени дан, када су сами
родитељи могли да се увере како се
ради у овој школи.
У многе од активности које сте
споменули укључен је и актив
наставника српког језика, на
чијем сте челу.
– У организовање недеље српског
језика били смо углавном укључени
ми из актива наставника српског језика. Наш актив је бројчано највећи.
Састајемо се када састављамо програме за целу школску годину, када
вреднујемо те програме на полугодишту или ако се у ходу појаве проблеми које треба заједнички решити. Чешће комуницирамо индивидуално, помажемо се међусобно разним књигама које су нам потребне.
Међу српским просветарима се
полако устаљује још једна традиција: једнонедељно усавршавање знања у Србији.
– Од када идемо на усавршавања,
сви смо мирнији пошто смо схватили да, иако смо далеко од матице, не
само што не назадујемо, него држимо и корак са школама у Србији. Тамо је ситуација потпуно другачија и
у погледу језичког знања деце, снабдевености уџбеницима и свим осталим што им је потребно, али мислим да ни ми овде не треба да се
стидимо, јер на најбољи могући начин и савесно обављамо свој посао.
Током усавршавања купујемо и
књиге, допуњујемо и своје личне
библиотеке, као и школску библиотеку.
Драган Јаковљевић
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ИЗВЕСНОЈ
ПИСМА
На сва звона

Ратовања на источним границама
У исто време када је Стефан Немања сређивао односе са Дубровником
(уосталом и са Сплитом, чијим грађанима је такође обезбедио право слободног трговања у српским земљама), на источним границама његове државе је
дошло до крупних промена. После убиства последњег Комнина, у Византији
је на престо дошла нова династија. Њен први представник, Исак II Анђео
(1185-1195), како би смањио број непријатеља, потражио је споразум са Угарском. После успешних преговора, он се оженио кћерком краља Беле III што
му је донело и територијалне добити: Угарска му је уступила Београд и Поморавље, област коју више сам није могао да брани. Србија је, наиме, упорно
настојала да своја повремена освајања у Поморављу учини трајним.
У то време је у Бугарској – коју су, ако не рачунамо Самуилову привремену македонско-бугарску државу, Византници пре више од двесто година збрисали са политичке мапе света – букнуо устанак. На челу покрета,
који је захватио територију између Дунава и планине Балкана, стајала су
двојица вођа, Петар и Асен. После почетних неуспеха, они су 1186. обновили борбе, и Византија је, након пораза, 1187. године била принуђена да
призна постојање нове, такозване друге бугарске државе у пределима северно од планине Балкана, са престоницом у Трнову.
Стефан Немања је искористио догађаје у Бугарској и склопио савез са
бугарским вођама. Један немачки писац о томе говори у склопу догађаја из
1189. године, али да ли је савез склопљен баш те године или већ раније, из
тог записа се не види. Чињеница је, међутим, да је за време догађаја у Бугарској Немања освојио Ниш, продро у област око горњег тока реке Тимока и разорио византијске градове Сврљиг, Равни и Кожељ.
На Западу се припремао нови крсташки рат за ослобађање Јерусалима
који су муслимани освојили 1187. године. За поход су се спремали највећи
владари Западне Европе – енглески краљ Ричард I Лавово Срце, француски краљ Филип II Август и немачки цар Фридрих I Барбароса. Немања је
сазнао да једино немачка војска намерава да се до ратишта пребаци копненим путем преко Угарске и затим путем преко Београда, Браничева, Ниша
и Сердике (Софија) па је упутио посланике немачком цару. Српски посланици су на двор Фридриха I у Нирнбергу стигли децембра 1188. године.
Они су изразили велико задовољство Стефана Немање што ће немачки цар
проћи кроз његову земљу и предали писмо у којем Немања извештава цара да му припрема свечан дочек у најпознатијем од својих градова, у Нишу.
Ниш је, значи, тада био у његовим рукама.
Предраг Степановић

КУЛТУРА МАТИЦЕ
Регионално саветовање
уметника
У београдском хотелу „Интерконтинентал”
16. децембра ове године одржано је регионално
саветовање уметника о наслеђу прошлости. Саветовање је организовао Фонд за хуманитарно
право, а тема скупа је била „Уметничка истина и
одговорност за стварање историјског памћења”.
Скупу су присуствовали уметници из Федерације Босне и Херцеговине, Хрватске, са Косова и
Метохије и из Црне Горе. Mодератори разговора
били су Ненад Прокић, драматург, Харис Пашовић, редитељ и професор из Бих, и Наташа Кандић, извршни директор Фонда за хуманитарно
право. У разговору су учествовали и Бојан
Муњин, новинар „Ферал трибјуна”, Давор Коњикушић, редитељ из Хрватске, Дино Мустафић,
директор Међународног фестивала МЕСС (БиХ),
Нихад Хрешевљаковић, историчар и продуцент
театарског фестивала МЕСС, Ерзен Школоли,
кооснивач Exit Института за савремену уметност у Пећи, Пјер Жалица, редитељ и професор
(БиХ), Мароје Мрдуљаш, теоретичар дизајна из
Хрватске, архитекта Амир Вук Зец (БиХ) и други. Међу представницима из Србије били су ту и
Борка Павићевић, Филип Давид, Лазар Стојановић, Марко Видојковић.
Према речима Наташе Кандић, реч је о покушају давања одговора на питање колико уметници
својим делом могу да допринесу регионалним консултацијама о правди у постконфликтним друштвима бивше Југославије, колико је оно што уметници раде важно за историјско памћење и колико
је њима могућно да се супротставе прикривањима
злочина и лажима. Важан део разговора био је посвећен чињеници да постоји потреба редефинисања културног простора бивше Југославије.

Будимпешта, 21. децембар 2006.
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истajући нeкe стaрe нoвинe, нaишао сaм нa члaнaк o утицajу букe нa
људскo здрaвљe. Нaвoди сe ту дa „букa кoд чoвeкa изaзивa aгрeсиjу и
умoр, oнeмoгућaвa га дa сe скoнцeнтришe нa пoсao кojи oбaвљa”, дa je
букa „узрoк нeрвнoг рaстрojствa и прeрaнoг стaрeњa” и дa знaтнo
„скрaћуje живoт стaнoвникa вeликих грaдoвa”. Утврђeнo je дa пoслe
прaгa oд 55 дeцибeлa (нoрмaлaн рaзгoвoр = 40 дeцибeлa), кoнстaнтaн шум
двoструкo пoвeћaвa ризик oд хипeртeнзиje и сaмим тим oд инфaрктa.
Пoд утискoм члaнкa, jучe сaм спрoвeо eкспeримeнт и пoмнo прaтио
кojим сaм свe нeжeљeним звуцимa излoжeн тoкoм дaнa:
7.30 – рaдници нa oближњeм грaдилишту (a имa их бaр пeт у нeпoсрeднoм кoмшилуку) пoчињу дa бушe бeтoнскe плoчe; 8.00 – оближња црква
свим звoнимa oбaвeштaвa све вероисповести и њихове секте да је католичка црква увeк буднa, дa мoтри нa свojу пaству и дa стoгa мoрa дa je сваког сата oбрaдуje звoњaвoм; 8.10 – вoзaчи кojи збoг рeкoнструкциje неке
тамо улице вoзe бaш мojoм, пoкушaвajу дa прoбудe мртвe; 10.00 – исто чини и трaмвajџија, заглављен између два пешачка прелаза; 10.30 – jeднa
тинejџeркa свojoj другaрици и публици oд педесетак путиника градског
аутобуса урлajући пoкушaвa дa oбjaсни кaкo je неки тип „тoтaлни идиот
на којег нe врeди трoшити врeмe”; 11.00 – oпeт вoзaчи, oвога пута
зaглaвљeни нa Октогону; 13.00 – пoлициja кoja прaти нeку вaжну дeлeгaциjу oдлучилa je дa испрoбa свe рaспoлoживe сирeнe; негде око 14.00 – испробава их и хитна помоћ; 15.00 – приближaвaм сe истој оној цркви и опет
уживaм у oглaшaвaњу свих њених звoнa; 15.05 – вoзaчи су сaд зaглaвљeни
нa сeмaфoру кoд Њугатија; 15.06 – стaриja гoспoђa кoja збoг дoгaђaja oд
15.05 нe мoжe нa миру дa прeђe улицу, удaрa у шoфeршajбну jeднoг од учесника и притoм урлајући прети његовим дављењем; 16.00 – aутoмoбилскe
сирeнe, бушeњe бeтoнa и црква, oвога пута синхрoнизoвaнo!
Убитaчнa снaгa букe је, кажу, oд дaвнинa пoзнaтa људимa. У дрeвнoj
Кини је нajстрaшниjи мeтoд мучeњa пoдрaзумeвao дa сe кaжњeник лишaвa
снa и истoврeмeнo излoжи jaким звуцимa: „Кo врeђa цaрa, нeћe бити
oбeшeн; окупиће се фрулaши, дoбoшaри и тeлaли кojи ћe oкo њeгa дaнoнoћнo
прoизвoдити буку, дoк нe пaднe мртaв”.
Добро, тако је код Кинеза. Али шта ли је у мом случају: низ случајности
или клетва неког од увређених „царева”?
Твој Драган

Осам деценија од смрти
Николе Пашића
Пре осам деценија, 10. децембра 1926. године,
умро је један од највећих политичара које је Србија имала, Никола Пашић, у народу популарно
назван Баја. У знак сећања на овог великана за
чије су име везана најзначајнија збивања у историји Србије и Југославије с краја деветнаестог,
односно прве две деценије двадесетог века,
Танјуг и „Политика” објавили су књигу „Никола
Пашић: Моја политичка исповест” којом обележавају осамдесет година од смрти Пашића.
Књига која је опремљена и врло лепим фотографијама Николе Пашића, у породичном окружењу или на послу, садржи два дела. У првом је
објављена Пашићева политичка исповест, док се
у другом делу налази портрет Николе Пашића из
књиге „Моји савременици” Слободана Јовановића. У књизи постоји низ занимљивости не само
о Пашићевом животу већ, пре свега, о њему као
политичару и као човеку. Први део, „Моја политичка исповест”, садржи објашњење и анализе
Пашићевих ставова и изјава које је као првак Радикалне странке, чији је био један од оснивача
(1881) и први председник, дао пред Преким судом
као осумњичени за (неуспешни) атентат на краља
Милана Обреновића 1899. Тада је био осуђен на
пет година затвора, али је помилован и пуштен.
Многи су тада Пашићу пребацивали да се понашао као кукавица јер је, о чему у другом делу
књиге говори и Слободан Јовановић, под притиском краља Милана окривљавао не само себе него
и цело вођство Радикалне странке. На те клевете,
међутим, Пашић није одговарао, јер, каже у Исповести, „радио сам колико сам знао и умео, провео сам готово цели живот радећи за народне слободе и народно добро, па ако се ништа од свега тога не признаје, ако се ништа од тога не цени и не
поштује, онда зашто да се љутим што сам утрошио цео свој век у томе кад нисам успео ни толико да народ може ценити ко је био његов пријатељ
и борац, а који је био његов противник…”

…И

ТАЧКА

Стихови на поклон
Песник М. је – састављајући листу за божићну куповину, на којој је брижљиво записао имена свих својих рођака и пријатеља
који су поклоне заслужили – установио да
ти људи имају већ практично све потребне и
непотребне ствари у животу, па им је зато
веома тешко наћи прикладан божићни дар,
те је, након дужег размишљања, одлучио да
им за Божић поклони следећу песму:
Поклон-песма
Све вас
Драге знанце
што вас волим
За опроштај сад молим
Што вам песму ову
Приносим на дар
Уместо поклон-пакета
Ова песма-ракета
Нека вам осветли небо
Као источна звезда
Нека вас радује и боли
И нек у вама гори
Као спори пламен
Топлог камина
И нека вас кори
Огрезле у благостању
Све вас што једете
Пијете купујете
И ноћу и дању
Нека вас подсети
На давни Божић
На јасле и шталу
И на бебу малу
Са небеса палу
Милан Степанов
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МАТИЦА НА ДЛАНУ
Савет безбедности УН о Косову

На западу (и истоку)
ништа ново
На седници Савета безбедности УН разматрано је остваривање стандарда на Косову, а
представљен је и извештај о раду УНМИК-а.
Чланице СБ УН навеле су да су задовољне
применом стандарда у Покрајини и оцениле да
решење коначног статуса мора бити прихватљиво за већину и у складу с принципима
Контакт групе.
Осим што је Велика Британија отворено
поменула независност Косова као најбоље
решење. Американци и Французи су се уздржали, а Албанија је, наравно, једва дочекала.
Из Приштине је у Њујорк стигло и писмо
косовског премијера Агима Чекуа, које је прослеђено чланицама СБ УН уочи седнице. У
њему такође пише да је независност Косова
једино решење будућег статуса. „Сваки дан
који прође у одлагању и сумњи, у илузорној
нади да ће се остварити нека друга решења
или циничној жељи за личном политичком
коришћу, погоршава економску стагнацију и
политичку фрустрацију народа Косова”, наводи Чеку.
„Та намерно изазвана несигурност лишава
нас индентитета и инвестиција. Најгоре су
погођене мањине, у замци између државе која
не постоји и оне која тек треба да буде призната”, пише косовски премијер алудирајући на
косовске Србе и Србију. „У Европи у XXI веку постоји држава с два милиона људи који

ОКО

ПЛАНЕТЕ

Спорна изјава Ехуда Олмерта

Нуклеарни лапсус лингве
израелског премијера
Сарадници израелског премијера Ехуда Олмерта настојали су прошле недеље да стишају
политичку буру изазвану његовом изјавом за немачку телевизију која је протумачена као јавна
потврда да Израел поседује нуклеарно оружје.
Они тврде да је Олмерт погрешно схваћен и да
није нарушио традиционални став Израела да
нити признаје нити пориче да поседује атомску
бомбу. Израелски медији су, међутим, Олмертову изјаву означили „нуклеарним лапсусом лингве”.
Речи које су подстакле позиве на Олмертову
оставку уследиле су после недавног коментара
новог америчког секретара за одбрану Роберта
Гејтса. Он је поменуо Израел међу земљама у окружењу Ирана наоружаним таквим оружјем. Олмерт је за немачку телевизију казао: „Ми никада
нисмо претили ни једној нацији уништењем.
Иран отворено, директно и јавно прети да ће
збрисати Израел с мапе. Можете ли рећи да је то
на истом нивоу, када они теже нуклеарном
оружју, као Америка, Француска, Израел, Русија?”
У почетку је било недоумица да ли је Олмерт
намеравао најзад да призна да Израел има нуклеарно оружје. Независни стручњаци су одавно
проценили да та земља располаже са 200 нуклеарних бојевих глава. У Олмертовој канцеларији
брзо је издато саопштење у којем се наглашава
да је погрешно схваћен. „Премијер је Израел
ставио на листу одговорних нација, а не на листу земаља које имају нуклеарно оружје”, наведено је у саопштењу, у коме је поновљен став о не-
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немају глас у свету. Тражимо од вас да нас
саслушате. Молим вас, без деструктивних
одлагања, немогућих полумера. Јасном, једноставном и коначном одлуком понудите Косову летигимитет и светлост УН и покажите
нам будућност”, поручио је Чеку. Неки мисле
да ће му се догодити управо оно од чега страхује. Ахтисаријев предлог, пише словеначко
„Дело”, садржи управо те „немогуће полумере” од којих се Албанцима диже коса на глави. Према наводима овог љубљанског недељника управу над Косовом ће преузети ЕУ, али
Покрајина неће постати независна држава у
2007.
„Дело” пише да је Ахтисаријев план до сада био строго чувана тајна, али да су неки детаљи из њега, „процурели” у јавност, захваљујући британским и руским медијима, на
које се овај лист позива. Словенци кажу да ће
на Косову бити задржани председник државе,
влада и парламент, али да ће главну реч у
свим одлукама, ипак имати представник
међународне заједнице, који ће се бринути да
потези локалних власти не буду у супротности са интересима ЕУ. Нешто слично као у
Босни и Херцеговини. Нова међународна управа, са седиштем у Приштини, имаће два
представничка полу-уреда, од којих ће један
бити у Митровици, где живи већина косовских Срба, а други ће бити у Београду. Ако се
ово заиста догоди биће занимљиво посматрати судар европске администрације и албанског екстремизма.
„Ахтисари се за такво компромисно решење, које Албанцима сигурно неће бити по
вољи, одлучио пре свега зато да би његов план
у савету безбедности подржала и Русија и да,
наравно, не би наљутио Београд, који све време преговора одлучно понавља, да независност Косова не намерава да призна”, пише словеначко „Дело”.
признавању и непорицању постојања таквог
оружја.
Олмертови саветници су истакли да је „премијер рекао да Израел неће бити прва нација у
региону која ће се наоружати нуклеарним
оружјем”. Израелски званичници годинама су
понављали нешто слично, истичући да Израел
неће први употребити такво оружје на Блиском
истоку.
Посланик из десничарског Ликуда Јувал Штајниц позвао је Олмерта да да оставку јер му ово,
како је рекао, није прва омашка која се односи на
одбрану земље. „Та ужасна изјава подрива 50 година израелске политике двосмислености и придружује се другим неодговорним лапсусима.
Премијер који не може да контролише изјаве о
осетљивим питањима безбедности мора дати оставку”, рекао је Штајниц.
Вођа левичарског Мереца Јоси Бејлин је оценио да су Олмертове речи одраз непажње и наводе на озбиљну сумњу да ли је он вредан функције премијера. Олмертов портпарол Мири
Ајзен тврди да премијер није мислио да каже
да Израел поседује или тежи нуклеарном
оружју.
Истовремено је израелски атомски шпијун
Мордехај Вануну, који је пуштен из затвора
2004. пошто је одслужио 18 година јер је обелоданио тајну о нуклеарном програму Израела,
тражио да му се да пуна слобода због Олмертове
изјаве.
Пошто себе до сада није прогласио нуклеарном силом, Израел није прекршио забрану САД
о финансирању земаља које развијају оружје за
масовно уништење. САД дају више од две милијарде долара за војну помоћ јеврејској држави.
Израелски главни атомски реактор Димона, на
југу земље, званично за цивилну употребу, постао је оперативан раних шездесетих година. Вануну, бивши техничар у Димони, дао је 1986. године британском „Сандеј тајмсу” фотографије и
информације на основу којих је закључено да Израел поседује атомску бомбу.

ТЕКУЋА

ТРАКА

Дајана није убијена
Званичном полицијском истрагом у Великој
Британији, чији су резултати прошле недеље
представљени, утврђено је да је британска принцеза Дајана погинула пре девет година у „трагичној саобраћајној несрећи” у Паризу и да су
тврдње о убиству неосноване. Бивши шеф Скотланд јарда лорд Џон Стивенс, који је био на челу
тима истраге када је покренута пре три године,
рекао је да су темељно анализиране све чињенице и да је утврђено да је принцеза погинула у саобраћајној несрећи, а не да је убијена, како су
многе теорије завере тврдиле.

Саслушање Тонија Блера
Британски премијер Тони Блер дуго је био
припреман за ситуацију без преседана, да се као
актуелни шеф владе нађе у позицији саслушаване особе, а прошле недеље се то и догодило. После састанка кабинета, Блер је у својој резиденцији у Даунинг стриту 10 примио полицијске
истражитеље и два сата одговарао на питања у
вези са афером „паре за титуле”, односно оптужбама да су поједини богати дародавци Лабуристичке странке заузврат чашћавани местом у Дому лордова. За Блера је ово и лични дебакл јер је
управо он, на почетку свог првог мандата пре
девет година, бирачима обећавао „беље од белог”, односно политику чистих руку и чистих
рачуна.

Телевизијска провокација
Белгијска телевизија изазвала је прошле недеље прави шок јер је, у ударном вечерњем програму, јавила да се одлуком фламанског парламента,
Фландрија, као федерална јединица, отцепила од
валонског дела Белгије и федералног региона
Брисела. Телевизија је пренела и да је белгијски
краљ сео у авион и отишао у „непознатом правцу”. После двочасовне телевизијске симулације
распада Белгије водитељ је саопштио да је било
много оних који су поверовали да се Фландрија
отцепила, „укључујући многе међународне политичке и дипломатске кругове”. Емисија је,
међутим, и даље трајала и разни стварни и „измишљени” белгијски политички прваци и парламентарци су говорили како виде могући расплет у белгијској држави, укључујући изјаве да
„шест милиона Фламанаца имају право да се отцепе, као што је допуштено и у случају република бивше Југославије”.

Хапшења у Америци
Америчка полиција је ухапсиле 26 бивших
припадника Војске Републике Српске због преваре имиграционих власти. Последњих осам
бивших војника ухапшено је у понедељак у Тампи на Флориди, док су остали ухапшени у Орланду, Детроиту и Чикагу. Ухапшени су осумњичени да су при доласку у САД слагали да нису
били припадници ВРС.
Према америчким медијма, сви ухапшени се
доводе у везу са масакром у Сребреници. Очекују се нова хапшења.

Рачун за струју
Србија ће измирити рачуне за струју коју током зиме утроши око 30.000 српских домаћинстава на Косову. Са УНМИК-ом је постигнут договор да Београд до краја априла 2007. исплати
око 10 милиона евра.

Српски пилоти у Авијану
Пилоти Војске Србије боравили су у посети
ваздухопловној бази НАТО-а у италијанском
граду Авијану, одакле су 1999. године вршени
напади на СР Југославију. Како је саопштила
Амбасада САД у Београду, четири војна пилота
из Србије бораве у бази Авијано како би се упознали с радом ваздухопловства САД. Српски пилоти имали су прилику и да лете с пилотима из
31. ловачког пука на авионима типа Ф16.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

политика pолитика политика политика политика Политика политика
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Оцена Европске банке за обнову и развој

Србија – регионални лидер
у реформама
Србија за собом има још једну успешну реформску годину, у којој је остварила највиши
раст бруто друштвеног производа у региону
(6,5 одсто) и, уз Румунију, највећа страна улагања (око четири милијарде евра), чиме се поново истакла као лидер у привредном расту у
југоисточној Европи, саопштили су прошле недеље у Београду представници Европске банке
за обнову и развој (ЕБРД) представљајући свој
најновији „Извештај о транзицији” за 2006. годину.
„Извештај о транзицији” који ЕБРД објављује
крајем сваке године, анализа је економских
перформанси у 29 земаља у транзицији, распоређених у три региона (први обухвата централну и источну Европу и балтичке земље, други
југоисточну Европу, а трећи Заједницу Независних Држава и Монголију) и поред осталог
садржи и „табелу напретка” сваке државе у неколико области, као што су отвореност тржишта, финансијске институције и инфраструктура. Србија је остварила напредак у приватизацији телекомуникација и путне привреде и у
политици тржишне конкуренције, али је добила мању оцену због државне контроле над ценама воде.
Стручњаци ЕБРД су указали и на то да овакав напредак наше матичне земље није неочекиван, с обзиром да је пре шест година кренула
са ниске стартне основе, као и да има још доста
тога да уради да би сустигла суседе. Питер Санфи, водећи економиста ЕБРД, навео је да ће нова влада Србије догодине морати да се суочи са
тешким задацима, као што су реструктурисање
и приватизација великих јавних предузећа, наставак преговора о стабилизацији и придружи-

СРПСКА ПОШТА
Канадска посла
Шесторица лудих Канађана српског порекла успешно су завршила по живот ризичну 17дневну експедицију кануима реком Худ до Арктика. Након три године планирања, тренинга, спасилачких курсева у леденој води, кондиционих припрема и куповине опреме, у веслачку авантуру дугу 300 километара упутили су
се из беспућа Нунавута, насред језера Тахикафалук, изворишта реке Худ, где их је довезао
хидроавион. Кренули су од тачке око које у
кругу од 1.000 километара нема живих људских бића тј. цивилизације, а до циља, Арктичког океана, стигли су у своја три кануа
веслајући, гурајући их преко стена или носећи
их дуж обале. Понекад је та борба са водом и
камењем трајала сатима, док се уморни и исцрпљени некако не би довукли до планираног
места за камп, где су их чекали ројеви комараца с којима су током целог пута водили беспоштедну битку.
Знали су да је веслање преко великог језера
далеко опасније него спуштање низ брзаке. Ветар може за трен ока да направи велике таласе према којима кану изгледа као орахова
љуска. Када би се којим несрећним случајем
преврнули насред језера, хипотермија би у тако хладној води наступила за пет-шест минута. Хипотермија илити смрзавање.
Да би се уопште нашли у Нанувуту, чланови
експедиције су морали да имају археолошку
дозволу од Министарства за културу Нунавута, коју су испословали наводећи да је један од

Будимпешта, 21. децембар 2006.

Опомена
српских економиста

КРИВО ОГЛЕДАЛО

Да би у 2007. одржала овогодишњи ниво
стабилности српске економије и остварила пожељни раст, будућа влада не сме да
претера са јавном потрошњом, основна је
порука српских економиста са прошлонедељног саветовања у организацији Научног друштва економиста и Економског
факултета у Београду. Међутим, предлог
буџета за наредну годину наговештава нешто већу инфлацију од овогодишње, упозорио је економиста Стојан Стаменковић. Његово реално повећање од десет процената премашује очекивани раст бруто
домаћег производа, који ће се, по Стаменковићевим речима, кретати између пет и
пет и по процената. Традиционално опрезни, српски економисти поручују старим и новим властодршцима да не претерују са предизборним обећањима, јер ће
она већ догодине бити плаћена повећањем
инфлације и успоравањем привредног раста.

Председник Србије Борис Тадић и председник
привремене владе Косова Агим Чеку случајно су
се срели на скопском аеродрому „Петровец”. Тадић је на повратку из Брисела због магле у
Београду слетео на аеродром у Скопљу, док је
Чеку на путу из САД из истог разлога уместо у
Приштину слетео такође у Скопље.
Тадић и Чеку, сплетом околности, нашли су се
у два суседна салона за високе званице на скопском аеродрому, да би на иницијативу Чекуа дошло и до кратког сусрета.
После поздрава, Тадић је, пошто је чуо да Чеку
долази из САД, приметио: „Ви се борите за независност, а ми смо против тога.” „И за вас би то
било боље, да се решите проблема”, узвратио је
Чеку. „Па, нисте ви за нас проблем”, одреаговао
је Тадић, на шта је Чеку рекао: „Када имате
проблем – одсеците га.” „Ви то говорите као
војник, а ја говорим као психолог”, констатовао
је Тадић на крају неформалног разговора.

вању са ЕУ и примена већ усвојених закона (пре
свега о стечају и о конкуренцији). Нови управљачи државе требало би, такође, да спусте
инфлацију на једноцифрену (тренутно је највиша у региону), да смање спољнотрговински дефицит, ограниче висок ниво државне потрошње и велики дефицит текућег платног биланса, који би могао да постане проблем када се
смањи прилив новца од приватизације и инвестиција.
Директорка ЕБРД за Србију Драгица Пилиповић-Чофи навела је да је у овој години ЕБРД инвестирао 273 милиона евра у Србију (као најважнији посао је истакла докапитализацију Комерцијалне банке са 70 милиона евра) и да би се међу
пројектима које би финансирала могли наћи изградња аутопута Хоргош – Пожега и опоравак
Рударско-топионичарског басена Бор.
чланова „главни археолог”, који иза себе има
„завидно искуство стечено на далеким обалама Дунава код Бездана”.
Захваљујући лепом времену, које их је све
време пратило, експедиција је на време, у заказаном термину, стигла на полазиште, где их је
чекао хидроавион и превезао до најближег аеродрома.
„Ми, који стижемо до Арктичког океана,
нисмо они које је оставио мали авион на средини језера. Триста километара је урезано у нас
као у дрворез урађен од снажних и финих потеза”, рекао је један од чланова експедиције.
Тако, уз моје мале корекције, гласи вест коју
сам нашао на интернету. Не знам само да ли
је реч о емигрантима који су спас из српских
90-тих потражили у далекој Канади, или се
можда ради о другој генерацији наших исељеника. Буни ме оно „Канађани”. Како су их већ
присвојили, мајка му стара…
А сигурно је реч о некој екипи која је збрисала од Милошевића и рата. Судећи по „главном
археологу”, за кога се поуздано зна да је из Бездана. Њега баш вуче завичај. Какви зависници
од адреналина… Значи, побегнеш од лудила,
али не можеш без лудила. Досадан је тај живот на трулом Западу. Ништа се не догађа.
Посао – кућа, посао – кућа. Кредит – плућа,
кредит – плућа. Док не пукнеш од муке и узмеш
весло у руке. И одеш у три лепе канадске чуке.
Мада је ово, видиш, била озбиљна акција, три
године су се они припремали, мој друже! И то
је оно што ми не иде у главу. Све-све, и авантура, и опасност, и храброст, и лудост, али тако висок степен организације – то ми не личи
на Србе. Зато и пише да су Канађани; то је
тај асимилаторски фактор у причи.
Братислав Вељић

„Политика”

Не располажем информацијама где се налази
Младић. Кад бих имао таква сазнања, ја бих решио тај проблем. Зар мислите да, кад би неко у
врху војске имао одговор на то питање, не би то
аутоматски решио? Ја бих.
Здравко Понош,
нови начелник Генералштаба Војске Србије

Десило се мени лично пар пута да сам морала
и новац да вратим, после свега. Да сам добијала
батине од клијената, да ми отме торбицу, исцепа гардеробу, малтене к’о силовање. А не смем да
пријавим, јер ако пријавим, њега нема нигде, а ја
идем у затвор. Мислим, много је тежак посао –
добијаш батине, а ћутиш.
Анонимна проститутка из Београда
са 15-огодишњим стажом

УГАО ЗА

СМЕХ

Одлуче Мујо и Хасо да у подруму тајно штампају евре, и то новчанице од 70 евра. Кад су их
одштампали, оде Мујо са једном новчаницом код
комшије да проба да је размени у ситније новчанице. Кад се вратио, упита га Хасо:
• Јеси ли успео?
• Јесам – одговори Мујо.
• По колико? – пита даље Хасо.
• Две од по 35 евра.
)
Примају се понуде за изградњу тунела кроз
Алпе. Каже Рус:
– Наша понуда је две милијарде еура, копаћемо са две стране и гарантујемо да ћемо се срести
на средини у пет метара разлике.
Американац:
– Наша понуда је такође две милијарде. И ми
ћемо копати са две стране, али гарантујемо да ћемо се срести на средини у два метра разлике.
Босанац:
– А наша понуда је две и по милијарде еура. И
ми ћемо копати са две стране, али не гарантујемо
да ћемо се икако срести на средини. Али шта вас
то брига, имаћете два тунела!
)
Пандур заустави возача и каже:
– Ја теби четврти пут вичем да ти нешто цури
из кола!
Возач ће на то:
– А ја теби опет кажем да је ово цистерна за
прање путева!
)
Мујо се напио и легао насред паркинга. Дође
полицајац и пита га:
– Шта радиш ту?
– Зар не видиш да сам се паркирао?
– Па ниси ти ауто!
– Па шта, ниси ни ти паук.
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Србији је у 2005. години рођено 72.180 деце, што у односу
на претходну 2004. годину
представља осетан пад – за око шест
хиљада живорођених беба. Истовремено, лане је број умрлих повећан
у односу на претходну годину. Наиме, у 2004. години је умрло 104.320
особа, док је у 2005. умрло 106.770
људи.
Природан прираштај, односно
разлика између броја живорођене
деце и умрлих лица, у 2005. години
је био негативан и износио је 34.591
лице. Дакле, у Србији се прошле године становништво смањило за
34.591 грађанина.
По речима Гордане Бјелобрк, начелника Одељења за виталну статистику Републичког завода за статистику, извештај о демографским
кретањима у 2005. години прављен
је по новој методологији и препоруци Европске уније и њеним стандардима. По овој методологији, кад
је реч о деци рођеној у иностранству
узимају се у обраду само подаци о
деци чији родитељи тамо бораве до
годину дана, а раније су обрађивани
подаци о свој деци без обзира на дужину боравка њихових родитеља у
иностранству. Применом нових метода долази се до податка да је живорођене деце прошле године, у односу на 2004, било мање за шест
хиљада.
Настављају се, по речима Гордане
Бјелобрк, негативни трендови у демографији. Дакле, број живорођене
деце опада, а број умрлих се повећава. Стопа природног прираштаја је
негативна. У централној Србији она
износи минус 4,6, док је у Војводини
чак минус 5,5.
У односу на 1994, у Србији је
2004, значи само после десет година, било 230.000 становника мање.

Динар за дете

Влада Србије је обећала да ће
до краја ове године предложити пронаталитетне мере које
би зауставиле опадање броја
становништва. Замисао је да
се у оквиру тих мера формира
фонд, под радним називом „динар за дете”. Од сваке финансијске трансакције у Србији у
тај фонд би ишао по један динар, одакле би се даље финансирала додатна материјална давања за родитеље. Идеја је да се
кроз те дечје додатке омогући
жени, односно мајци, релативна економска независност – да
висина тих додатака за четворо деце буде у нивоу просечне
плате у Србији. У том случају
та мајка не би морала да ради,
ако то неће. Из тог фонда би се,
такође, финансирали стамбени кредити за младе брачне парове. Са сваким следећим дететом би се смањивала рата, а
могуће је да би парови када добију четврто дете престајали
да отплаћују кредит. Остатак
тог кредита исплатила би
држава средствима из тог фонда. У влади кажу да тај динар
за оног од кога се узима не значи
ништа, док се са друге стране
ради о огромном броју трансакција, тако да се на крају добије
озбиљна сума.
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Најновији демографски показатељи

Опстанак у питању

Срби лагано одумиру

Рекло би се, читав један град. У
2004. години, у 1.100 села у Србији
није рођено ниједно дете. То су, како
каже наша саговорница, „празна села”. У њима нема ко да рађа, нити да
ради.
И, уопште, цела Србија се празни.
Жене су прихватиле наводно модерна схватања да не треба да рађају
више од једног детета. Људи одлазе
из села у градове. Број становника
градова је растао, али и тај раст је
полако заустављен. У Београду је
2005. године стопа природног прираштаја била негативна – минус 2,8.
По прорачунима и реалним предвиђањима, уколико стопа природног прираштаја остане на садашњем
нивоу, у Србији ће 2032. године бити само 6.800.000 становника.
Демографска ситуација је, по речима Гордане Бјелобрк, врло сложена појава. Има развијених земаља у
Европи у којима стопа природног
прираштаја није негативна. У Француској је, рецимо, стопа природног
прираштаја позитивна. Ова земља је
још пре Другог светског рата поставила стратегију демографске политике. Но, мора се узети у обзир и
чињеница да у Француској има доста емиграната муслиманске вероисповести.
У нашем окружењу је ситуација
слична као код нас. У Мађарској је
стопа природног прираштаја минус
3,8. У Бугарској чак минус 4,8. У
Хрватској је минус 2,4. У Словенији
минус 0,5. Занимљиво је да је у Црној Гори ова стопа позитивна и износи 3,5. На то, каже наша саговорница, има утицај албанско становништво на истоку и југу Црне Горе.
Један од разлога што се „Србија
празни” јесте и чињеница да је напуштају млади, школовани људи.
То слаби радни потенцијал Србије.

Одлазе млади људи и жене који су
способни за рађање, односно репродукцију. У иностранству се, рецимо, сваке године роди око пет хиљада малих Срба.
Просечна старост наших људи
који су у иностранству износи 33 године. У земљи матици, међутим,
просечна старост становника знатно је виша – 43,3 године. Нажалост,
подсећа Гордана Бјелобрк, приликом пописа становништва из 2002.
године, утврђено је да особа старијих од 65 година има више него
деце млађе од 15 година!
Још од 1989. године у Војводини
је број умрлих лица већи од броја
живорођене деце и природни прираштај је негативан. У централној
Србији је такво стање од 1992. године. У 2005. стопа природног прираштаја износила је минус 4,6.
Како се „празни Србија”? У Зајечарском округу природни прираштај такође има негативан предзнак
од минус 12,8. Највиша негативна
стопа је у општини Гаџин Хан – минус 24,1. Занимљиво је да једино
Пчињски округ има позитивну стопу природног прираштаја – 1,9. Највиша позитивна стопа је у општини
Прешево – 12,6. И у општини Бујановац је позитивна стопа која износи 3,8.
Међу етничким заједницама највећи природни прираштај у протеклих десет година забележен је код
Рома – у просеку се годишње рађало око 2.500 деце, а умирало око 800
лица годишње.
Демографска ситуација, како тврди Гордана Бјелобрк, јесте таква да
су „звона за узбуну почела да звоне”
још пре петнаест година. Сада је
„дванаест сати и пет минута” за дефинисање државне стратегије и политике у области демографије.
Приредио АБВ

У Србији се на једно рађање
изврше 22 абортуса, а свака
жена у Србији у просеку роди
мање од једног детета. Ове
алармантне податке недавно
је изнео проф. др Драган Батавељић, потпредседник покрета
„Опстанак”, који се бави проблемом беле куге у Србији
„Тенденција негативног природног прираштаја је вишедеценијски проблем, коме треба
приступити систематски, са
највиших нивоа власти”, каже
потпредседник покрета „Опстанак”. Управо из ових разлога
овај Покрет предлаже проглашење ванредног стања у области популационе политике, оснивање министарства за породицу и обнављање становништва, израду нацрта закона
о деци који ће бити предложен
Скупштини Србије, као и прихватање пројекта „четврто дете”. „Само четврто дете може
да обнови остарелу популацију
у Србији. Тек четврто дете би
за неких од 10 до 20 година постигло просту репродукцију
становништва у Србији. Постоје општине у којима у последње две деценије није рођено
ниједно дете и оне у којима на
16 сахрана дођу тек два рођења”,
каже Батавељић и додаје да се
„Опстанак” залаже и за признавање материнства као радног стажа за мајке са четворо и
више деце. „Опстанак” предлаже и увођење посебног пореза за
неожењене и неудате, као и
укидање пореза на дечју обућу и
одећу, храну, школске књиге и
прибор. Покрет настоји и да
сви брачни парови који не могу
да имају потомство од државе
добију могућност за бесплатно
лечење стерилитета. Таквих
брачних парова у Србији је око
20 процената.

Колико ће нас остати под храстом?

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Семинар о остваривању мањинских права

У

организацији Мањинског уреда
мађарске владе, затим Секретаријата Оквирног споразума Европског савета о заштити националних мањина, те Информативног и документационог центра Европског савета, у Будимпешти је 30-ог новембра
ове године организован семинар о
спровођењу Оквриног споразума у
Мађарској. Циљ семинара је био да се
провере оне промене које су настале
после другог извештаја Саветодавног
одбора Европског савета усвојеног децембра 2004. о напретку Мађарске у
спровођењу Оквирне конвенције. На
семинару су размотрене три области:
(1) правна регулатива у вези са мањинским самоуправама и други облици
делотворног учешћа мањина у политичком одлучивању, (2) борба против
дискриминације у друштву и привреди и положај Рома, (3) мањинска права
у образовању, култури и информисању.
Извештај саветодавног одбора о
спровођењу Оквирне конвенције у
Мађарској из 2004. године је у својим
завршним примедбама као позитивне
мере мађарске државе и напредак у положају мањина истакао: (1) Предузете
су бројне мере у периоду 2000-2004 у
интересу бољег спровођења Оквирне
конвенције, (2) усвојен је антидискриминациони закон (Закон бр. CXXV из
2003), (3) Мађарска је настојала да прошири мањинске емисије на радију и
телевизији, (4) уведена је настава језика неких мањина, односно неке мањине су преузеле разне школске установе
под своју управу. Као појаве које забрињавају наведене су следеће: (1) Било је систематских злоупотреба мањинских права при мањинским изборима
(пре усвајања измене закона 2005!), (2)
није на задовољавајући начин решено
финансирање преузетих установа, (3)
финансирање локалних мањинских
самоуправа није решено на задовољавајући начин, оне су подређене локалним самоуправама, властима што доводи до конфликата, (4) висок степен
дискриминације против Рома у друштву, (5) неповољно време емитовања
мањинских телевизијских емисија, (6)
сегрегација ромских ученика у школама, (7) није решено заступништво
мањина у парламенту упркос уставним обавезама. Извештај као позитивне промене наводи да предлог измене
мањинског закона предвиђа успостављање посебних бирачких спискова
за мањинске изборе, затим свестраније
упитнике за попис становништва преко којих су добијени реалнији подаци
(веће цифре) о бројчаном стању неких
мањинских заједница. У вези са српском мањином извештај на доста неочекивани начин истиче натпросечно
велик број узурпација на мањинским
изборима (2002/2003), нагли пад
државне дотације за мањинске самоуправе и нетолерантан однос извесних
група према Србима што извештај
описује као вероватну реакцију на дешавања на Балкану. Извештај је такође
предложио предузимање мера за спровођење антидискриминационог закона, за измену мањинског закона у погледу изборних правила, финансирања
преузетих установа, веће финансијске
аутономије. Поред тога предложено је
да се у одређеним географским областима уведе службена употреба мањин-

ских језика, да се са наставе мањинских језика пређе на двојезичну наставу
и да се појачају и убрзају напори за решавање проблема заступништва
мањина у парламенту с посебним обзиром на праксу околних земаља.
Највећу пажњу на семинару је изазвало разматрање питања мањинских
самоупорава и других облика учешћа
мањина у политичком одлучивању.
Бивши председник Мањинског уреда
Антал Хајзер је истакао да треба даље
радити на измени мањинског закона.
Пре свега регистрацију бирача треба
предати самим мањинама, а изборе
одржати само у насељима у којима су
мањине историјски присутне. Пошто
изборна процедура од локалног до земаљског нивоа траје предуго, треба
увести директне изборе. Бивши председник се углавном залагао за даљу
рестрикцију изборних правила. Мало
изненађење код дела присутних је
проузроковала његова изјава да је при
председнику парламента формиран
стални форум земаљских мањинских
самоуправа, вероватно као први корак
према решавању парламентарног заступништва мањина?! Он се такође заложио да се мањинама врати одузети
повлашћени мандат у самоуправама
насеља. Поред изборних правила бивши председник се највише бавио питањем финансирања мањинских установа и самоуправа. Он је истакао да
сматра великим успехом што се буџети мањинских установа јављају у
државном буџету код земаљских
мањинских самоуправа. Такође сматра огромним успехом да се данас налази под управом земаљских мањинских самоуправа око 30-ак установа,
што новооснованих, што преузетих.
Међутим према њему се због повезаности финансирања са средствима
која се добијају из Европске Уније,
очекује смањење средстава предвиђених за мањине уколико се не формулишу адекватни програми Уније. Као
напредак у положају мањинских самоуправа, бивши председник Мањинског уреда Антал Хајзер је споменуо и
чињеницу да ће од 1. јануара 2008. године земаљске самоуправе постати
централни буџетски органи, барем
што се тиче начина њиховог финансијског пословања. Како би се то на
одговарајући начин припремило, пре-
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ма њему треба да постоје довољно
спремни и јаки владини и регионални
управни органи чиме је подсетио присутне на супротне токове у влади где
се спрема укидане Мањинског уреда,
односно његово деградирање на ниво
једног главног одељења унутар министарства.
Други говорник по позиву на ову тему је био омбудсман за мањинска права Јене Калтенбах. И он се обрушио на
изборна правила мањинских и локалних избора. Према њему измена изборних правила није била успешна пошто
се број месних мањинских самоуправа
и даље драстично повећава. Његово
мишљење деле скоро сви посланици у
мађарском парламенту, који су иначе
сами – упркос упозорењима – донели
закон који сада сматрају погрешним.
Омбудсман је у вези са изборним правилима указао и на то да мањине нису
искључене само из састављања бирачког списка, него и из остале контроле
изборног процеса што је без преседана. Калтенбах је скренуо пажњу и на то
да локални избори по систему «мале
листе» онемугућују да локална мањина буде адекватно репрезентована у
представничком телу месне самоуправе, па су на тај начин Роми практично
искључени из локалних органа власти.
После ових уводних излагања под
управом председавајућег Кларе Фаркаш-Пап, директорке будимпештанског Информативног и документационог центра Европског савета развила
се жива дискусија. Председник словачке земаљске самоуправе Јан Фузик
је нагласио да није решено заступништво мањина у парламенту. Председник Немаца Ото Хајнек је говорио о
проблемима финансирања. Он је скренуо пажњу присутних да предлог
државног буџета за 2007. годину предвиђа смањење средстава Мањинске
фондације за 30% што је неодрживо.
Такође је укинуто финансирање културних манифестација и пројеката
мањина преко Министарства културе
где је укинуто мањинско главно
одељење. Мањински савет при овом
ресору се не сазива већ две године. Додатна мањинска норматива за мањинску наставу се троши неефикасно без
контроле од стране мањина. Док се код
Мађарског радија очекује побољшање

положаја мањинских емисија дотле
код Мађарске телевизије и надаље постоје бројни проблеми како у обезбеђењу елементарних услова за рад,
тако и у неповољном термину емитовања мањинских емисија. Представница Јермена Пирошка Крајчир-Џотјан је
истакла да би било важно да на мањинским изборима могу бити изабране само особе које говоре језик мањине и
познају њену културу. Председница
Украјинаца Јарослава Харћањи се и
надаље тужила на појаву тзв. „кукавичјих јаја” на мањинским изборима иза
које појаве она види локалне политичке манипулације а никако тзв. „етнобизнис” самих мањина. Она је нагласила да је мађарско друштво много толерантније и иде испред политичке
елите у Мађарској која је учинила више корака уназад и не жели да реши
проблеме мањина. Реагујући на све то
сарадник Министарства културе и
просвете Андраш Берталан Секељ је
нагласио да је број запослених у министарству смањен за 25% и да је он једини који је остао на мањинском пољу
у Министарству, али се залаже за сазивање мањинског савета и за обезбеђење неких 20 милиона форинти са
интерветне потребе мањинске културе. В.д. председника Мањинског уреда
Антон Паулик се – реагујући на оно
што су представници мањина рекли –
заложио за даље рестрикције у изборним правилима за мањинске изборе, а
у вези са финансирањем Мањинске
фондације је изразио наду да ће посланици у парламенту вратити оних 30%
буџета фондације које је влада планирала да одузме.
На крају ове сесије је реч узео потпредседник Српске самоуправе у Будимпешти Пера Ластић који је, детаљно и систематски анализирајући правне могућности и праксу учешћа мањина у процесу политичког одлучивања
од парламента до самоуправа појединих насеља, показао да је последњих
година, посебно изменом мањинског
закона дошло до негативног преокрета
и назадовања на овом пољу.
На поподневном програму семинара говорили су Ана Шимон, представник Министарства просвете и културе
о мањинском школству, Штефан
Фрећан, представник Мањинског уреда о положају мањинских медија и Јан
Фузик о искуствима словачке мањине
у остваривању културне аутономије.
Словачки председник је говорио о огромном напретку његове самоуправе
која је преузела у своју надлежност више школских установа и основала одређен број културних установа. Међутим изразио је забринутост због спорог решавања проблема у вези са
мањинским емсијима Мађарског радија.
Семинар су закључили представница Мањинског уреда госпођа Шољмоши која је рекла да је мађарска влада на
добром путу пуном успеха у извршавању својих обавеза према Оквирној
конвенцији, и представник Саветодавног одбора за Оквирну конвенцију при
Европском савету господин Здислав
Галицки који је говорио о томе да се
морају очувати постигнути резултати
и да нове системе треба уводити са великом опрезношћу. Посебно је нгласио
да се не смеју смањити средства из
којих се финансира мањинска култура.
Семинару је присуствовала и председница Самоуправе Срба у Мађарској
Милица Павлов.
С. И.
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„Што сам потрошио,
то сам имао, што сам
поклонио, то имам”

(Средњовековна мудрост)

Б

ожић за већину људи представља време љубави и даривања. Припреме за Божић,
међутим, изискују много времена и
стрпљења. Многи људи тај период
припрема сматрају врло напорним и
оптерећујућим. Нарочито током
последњих година у појединим срединама куповина поклона узима све
више маха и постаје велико оптерећење како за појединца тако и за
породични буџет.

Значај поклона
Психолози и социолози сматрају
да су поклони значајни јер причињавају радост, јачају узајамно поверење,
изглађују
неспоразуме,
оживљавају најлепше успомене.
Поклони помажу да веза између људи започне, да се оснажи. Поклањањем предмета особи коју волимо дајемо и део себе, не тражећи
ништа заузврат и откривајући јој
нешто што до тада можда и није
знала о нама. Тако јој допуштамо да
нас још боље упозна.
Давањем одређеног поклона говоримо много и о нашој перцепцији
везе са одређеном особом. Да ли ћемо поклонити књигу, парфем, одевни предмет или кухињско посуђе,
то није лако питање. Можемо обрадовати и разнежити или непажњом
повредити дотичну особу. Врло је
важно познавати њен укус и жеље, а
није неопходно да поклон буде скуп.
Најважније је запитати се да ли смо
заиста учинили највише што смо

Божићна куповина
могли да нечим обрадујемо оне које и долази до потпуног опуштања
волимо.
што се не може постићи читањем у
себи или гласним читањем другог
Божићни синдром
садржаја. Сматра се да смо програУ Италији се све више упозорава мирани да се у таквим тренуцима
на „божићни синдром”. Уочено је да осећамо смирено што се пореди са
је све већи број Италијана након откуцајима мајчиног срца који су
празника горе расположен него пре нас успављивали док смо били у утњих. Већина је у стресу због умора, роби.
нервне исцрпљености и финансијсДеца и поклони
ког оптерећења. Половина становника се унапред нервира што ће суСаставни део празничног расповише времена провести за трпезом ложења и радовања је и куповина
тако да се друге недеље јануара у дечјих поклона. Уколико немате
Италији највише људи уписује у обичај, ни стрпљена да купујете
фитнес клубове, што представља поклоне, врло је тешко то избећи и
прву сезону дијета. Друга сезона је сопственој деци објаснити, јер свуда
пред летње одморе.
око нас влада празнична атмосфера,
Све више стручњака упозорава сви се припреју за празнике и прида је већина људи, чак 70% у време чају о томе. Битно је малим знаком
празника под стресом. Већина људи пажње показати деци да нам је стасе у то време изјашњава тако да би ло до њих. Играчке не треба да буду
најрадије то време преспавала. При- скупе јер дете до седме године нема
мећен је и пораст пријава за развод представу шта значи скупо. Касније
бракова након божићних празника. одрастањем и контактом са вршњаВећина стручњака предлаже разне цима деца развијају однос према

Божићна грозница
у Мађарској
У Мађарској ће у току децембра месеца грађани потрошити у продавницима око 850 милијарди форинти што износи
50 милијарди форинти више
него претходне године. Грађани у просеку проведу дневно 4-5
сати у куповини у тржним центрима, иако већина њих, на основу истраживања ГФК института за тржиште не воли
да купује.
Овогодишња предвиђања указују да ће у току децембра месеца једна породица у просеку оставити 200 хиљада форинти у
продавницама. Само на божићне поклоне једно домаћинство
троши око 77 хиљада форинти.
Наравно, поједина домаћинства ће потрошити мање (поједина неколико хиљада форинти), а поједина много више, чак
преко неколико стотина хиљада форинти. Утврђено је да
потрошачи издвајају за храну
два пута више, за козметику
три пута више у време празника. Током претходних година
на слаткише без салон-шећера
потрошено је око 2 милијарде
форинти од чега је око 950 милиона потрошено на чоколадне
фигуре Деда мраза.
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методе и начине за савладавање
стресних празничних ситуација.
Чешће треба обрадовати ближње,
бити пажљивији са другима и
утврђено је проучавањем мапе мозга да и најмањи гест пажње активира центре задовољства. Др Дејвид
Нивен поручује да увек треба имати
на уму следеће: „Кад људима учините добро, дали сте подстрек срећи.
Због њихове радости и сами се боље
осећате”.

Рецепти за божићно
расположење
Утврђено је да мирис ваниле поправља расположење код људи, да
смирујуће делује на особе које су
под стресом. У једном истраживању
чак 85% становника Уније изјавило
је да мирис колача у њима буди
празнично расположење и као пример се наводе ванилице које садрже
маст која је по тумачењу стручњака
за исхрану одговорна за поправљање
расположења.
Као врло делотворно показало се
и гласно читање празничних песама
и прича. Гласним читањем оваквог
садржаја успорава се срчани ритам

стварима на основу њихове материјалне вредности.
Психолози сматрају да на дететов
однос према поклонима највећи
утицај има породично васпитање.
Деца која су добијала вредније поклоне сигурно ће и даље очекивати
да их добију и неће се задовољити
само слаткишима.
Веома је битно деци давати поклоне који су примерени њиховим
годинама и интересовањима. Мањој
деци више одговарају лутке бебе,
док старијим лутке које су високе,
витке и лепе. Психолози сматрају да
лутке чудовишта и супер хероја не
потенцирају агресивност, те уколико она постоји код деце треба тражити друге узроке. Игра са луткама
је врло корисна у откривању разних
непожељних особина, јер деца се
играју са луткама обично онако како се ви понашате према њима. Треба имати на уму да је лутка детету
најбољи друг као и начин за пражњење негативне енергије.
У школском узрасту су врло популарне видео касете, компјутерске
игрице, музички ЦД-ови што деца
често међусобно размењују и тиме
појачавају међусобну комуника-

Ситуација
у САД и ЕУ
Американци у просеку потроше 1300 долара на божићне
поклоне и током новембра и децембра у продавничке касе слије
се сума од 200 милијарди долара. У Америци је лансирана парола „куповина је доказ патриотизма” чиме се сугерише
грађанима да ће бити двоструко задовољни божићном куповином: обрадоваће најближе и
допринети бољем привредном
расту.
Истраживање које је спроведено међу грађанима Европске
уније током претходне године
показало је да је божићна куповина опала за око три процента од прошлогодишњег просека
што у еурима представља милионску цифру. Испитано је
6.800 потрошача из девет земаља Европске уније. Немци су
најмање трошили током децембра месеца што је за девет
процената умањило буџет домаћим трговинама. После Немаца су се нашли Португалци и
Италијани, који су у односу на
претходну годину мање трошили за шест процената. Исто као и претходне године а
можда и раскалашније су се понашали Британци, Шпанци и
Ирци пошто је потрошња у
тим земљама била већа за један, шест и девет процената.
Оцењује се да се оваква разлика
међу грађанима Уније рефлектује услед различитих економских образаца у којима живе.
Тако на пример потрошачи у
Ирској имају висок степен пословне сигурности и оптимисти су када је у питању њихова
лична економска перспектива.
Французи су трошили за три
процента мање него претходне
године.
цију. Уколико деца превише времена проводе испред телевизора, компјутера, са слушалицама, препоручују се сасвим супротни поклони
попут спортских реквизита.
Друштвене игре су добар поклон
и за децу и за одрасле. Имају едукативно дејство, развијају пажњу код
деце, уче их правилима којих се треба придржавати, начинима да контролишу своје емоције, разним ситуацијама. Креативне играчке су едукативне, забавне, подстичу дечју
машту, концентрацију, развијају моторику. Делују смирујуће како на
децу тако и на родитеље. Књиге
увек представљају добар поклон, за
млађи узраст бирајте од картона,
облих ивица, јарких боја са веселим
илустрацијама и прелиставајте заједно са дететом. За старији узраст
бирајте на основу интересовања или
заједно са дететом.
Врло је битно поклон лепо упаковати, изненадити дете и не заборавити заједно са њим учествовати у
његовим играма.
Приредила: Жаклина Богдановић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Нису добили право за повратак у своје куће

Интернирани Срби, такозвани „кулаци”
З

а време Ракошијеве диктатуре
посебно се радило на систематском малтертирању, шиканирању и интернирању српског живља
у Мађарској, нарочито оних који су
живели у близни мађарско-југословенске границе. Објавом Резолуције
Коминформа 1948. године, најпре су
ухапшени и криво оптужени српски
и хрватски мањински политичари,
учитељи, свештеници, те су 1949.
године дошли на ред и такозвани
„кулаци”. У околони Сегедина, према документацији Посланства Југославије нашло се је око 16-18 породица у логорима, које су ослобођене
тек 1953. године, након прогласа
Имре Нађа. Међутим, још ни 1956.
године нису се могли вратити својим
кућама.
У згради Посланства ФНР Југославије у Будимпешти дошло је до
посете припадника мањине, бивших интернираца из времена Коминформа а коју је примио амбасадор Далибор Солдатић и први секретар Милан Георгијевић.
У забиљешци Георгијевић наводи:
„26 марта 1956 године група од 11
припадника наше мањине посетила
је Посланство с молбом за интервенцију код мађарских власти да им се
врати одузета имовина, омогући повратак у своја села и да их се по свим
другим питањима изједначи са осталим грађанима. Ову групу сачињавали су: Деска: Туцаков Божа, Рус
Арсен, Радић Миленко, Старчевић
Лазар и Марковљев Марко. Из Новог
Сентивана: Веселинов Емил, Путник Радослав, Путник Теодор и Веселинов Ђура. Из Сирига: Мендебаба Обрад и Ђорђевић Вукосава.
Сва ова села налазе се у непосредној околини Сегедина.
Група која је посетила Посланство затражила је интервенцију и за
остале породице српске националне
мањине из њихових села које су такође након ослобођења из логора
онемогућене да се врате на своја
имања. Из ова три села укупно има
16 таквих породица.
Током разговора чланови ове делегације изнели су следеће:
Депортовање је уследило годину
дана после резолуције Коминформа. У логору где су били допремљени било је припадника мањине из
других крајева и нешто мало Мађара који су били депортовани као кулаци. Укупно је у том логору било
око 900 особа. Нико од депортованих није добио званичну пресуду.
Ослобођени су из логора 1953. године након прогласа Нађа, али им није
дозвољено да се врате у своја села.
Сада су настањени у Сегедину где
живе по подрумима. Мађари који су
скупа с њима били интернирани
враћени су на своја имања и стекли
сва права као остали грађани. Од
наших мањинаца нико још није добио право да се врати кући. Поред
тога што им се не дозвољава повратак на своја имања, ни у другим правима нису изједначени са осталим
грађанима. Деца бивших интернираца не могу да наставе школовање
а они који су већ завршили студије
не могу да добију одговарајућа за-

послења, већ им се дају
најслабије плаћени физички послови. Као конкретне
примере дискриминације
по овом питању навели су:
Веселинов Зорицу, ћерку Емила, која после основне школе не може да се
упише у гимназију.
Туцаков Мару која као
учитељица не може да
обавља свој позив.
Путник Теодора, који је
у време интернисања био
на другој години славистике. Професор Универзитета Бароти Деже рекао му је
да се партијска организација противи његовом повратку на Универзитет.”
Делегација поред својих
невоља није губила из вида
изнети проблем и својих
свештеника који су у затворима, као што и Велимир Гедош и Јовица Путник (овај други је био у затвору у Маријаностри).
Плакат против кулака
Југославенски дужносници су обећали своју помоћ, као и већ 1953. и 1954. године подносили
у низу других случајева, нарочито у разне захтеве (молбе) сврхом да се
периоду од 1944-1948. године, али могу вратити својим домовима и да
сада већ нешто у блажој форми, ка- им се врати одузета имовина, у
да се наиме нису директно уплита- оваквим случајевима „им је усмено
ли у послове својих мањинаца, тј. да речено да се њиховим молбама не
неће изостати „интервенција са на- може удовољити, јер су им имања
ше стране, и изражено је уверење да подржављена а њих сматрају кулаће се с обзиром на повољан развој цима”.
односа између наших земаља ускоАмбасадор Солдатић да би се
ро повољно решити ово њихово пи- окончало такво стање, како наводи
тање. Са наше стране саветовано им у свом извештају, жели да у овом
је да упуте молбе директно претсед- конкретном случају посети Шика и
нику Скупштине Ронаи Шандору.” постави захтев за враћање ових поДалибор Солдатић још истога да- родица у њихова села, као и поврана 26. марта 1956. године својим так одузете им имовине.
надлежнима, значи Државном секСолдатић је саветовао групи од
ретаријату за иностране послове 11 припадника српске мањине из сеФНРЈ у Београду шаље телеграм ла Деска, Сириг и Нови Сентиван да
следећег садржаја:
се обрате Ронаију, председнику
„Група од 11 припадника наше мађарског Парламента (Скупштимањине, већином старији људи, из не), који је 30. марта примио премањинских села Деска, Сириг и Но- ставку, па је уважена за 2 дана, пре
ви Сентиван (из околине Сегедина), његовог одласка у Дубровник. Једпосетили су данас Посланство и нако тако „да је надлежним органитражили нашу интервенцију код ма наређено да одмах предузму мемађарских власти, како би им се ис- ре да се ове породице врате у њихоправила неправда учињена у доба ва села и да им се врати одузета имоненормалних односа између наших вина”, стога је отпао предлог о преземаља. Према њиховим подацима даји захтева министру иностраних
из ова три села за 18 (скроз се ова послова Ендре Шику, јавља Солдацифра наводи – опаска аутора) по- тић својим надлежнима у Београд 2.
родица које су биле депортиране, а априла 1956 године.
након ослобођења из логора од јесеМеђутим, ствари су решене само
ни 1953. године још увек им нису на папиру, наиме ове породице и
враћена имања нити смеју да се на- надаље се потуцају по свету, те је
стане у својим селима. Највећи број Далибор Солдатић 16. маја своје
њих настанио се у Сегедину где жи- надлежне обевестио: „Сазнали смо
ве под врло тешким условима. Влас- од заинтересованих да су им од
ти их још увек третирају као кажње- стране месних и среских власти понике који нису потпуно рехабили- ново одбијене молбе за повратак у
товани”.
њихова села и за враћање имовине.
Невоља интернираних Срба је Заинтересовани мањинци имају
била тим већа, као што смо већ доз- утисак да су среске и месне власти
нали, да су мађарске власти кажња- добиле неке инструкције за њихову
вале и њихову децу, која нису могла рехабилитацију, али да са своје
наставити школовање те они који стране саботирају спровођење у
су имали школске квалификације живот истих.”
нису се могли на адекватан начин
Амбасадор Солдатић био је незазапослити. Уз то интернирани довољан спорим и аљкавим сређиимућнији људи, названи кулацима вањем датих проблема те „Иако се
иако су месним и среским властима ради о мађарским држављанима,
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намеравам да код Шика интервенишем по овом питању, позивајући се
на поменуто саопштење Ронаија да
су већ предузете мере за рехабилитацију ових породица, с тим што би
цело питање шире поставио истовремено интервенцијом и за друге
случајеве мањинаца који су у своје
време били депортовани, а још увек
нису рехабилитовани. О овом питању разговарао сам раније и са Гере-ом, који ме је убеђивао да ће се
ово позитивно решити. Молим сагласност”.
Упркос томе што је амбасадор
Солдатић имао разне обавезе, ипак
није заборавио ни за друге проблеме везане за народности па је 23. јуна интервенисао код Шика по питању:
„1. Припадника наше мањине
(мађарских држављана) који се још
налазе у затвору и 2. Породице које
су у своје време биле депортоване, а
сада им не дозвољавају да се врате у
њихова села нити им враћају одузету имовину. У вези с тим предао сам
му Про-Мемориа са подацима за 7
лица у затвору и за преко 50 породица из тачке 2, нагласивши да су ово
непотпуни подаци са којима Посланство располаже и да се односе
само на лица која су затражила нашу интервенцију, те да претпостављам да је број оваквих случајева
знатно већи. У свом излагању подвукао сам да је ово остатак жалосне
прошлости, јер се ради о случајевима из познате антијугословенске
кампање и да нажалост морамо констатовати да надлежне власти, сем у
ретким изузецима, нису ништа подузеле да се ово стање исправи”.
У даљем делу текста Солдатић
наставља да рехабилитација Срба у
околини Сегедина још увек није позитивно решена, и напомиње: „Скренуо сам Шику пажњу да овакви поступци наилазе на негодовање како у
нашој земљи, тако и у редовима наше мањине у Мађарској која са скепсом прима све изјаве о нормализацији односа, јер још увек сноси последице ранијих поступака. Додао
сам да би остајање код садашњег
става по овим питањима могло
представљати сметњу развоја наших односа, који су се управо почели развијати на задовољавајући начин. Шик ми је одговорио да нема
потребе да га убеђујем јер се он потпуно слаже са мном, да ће случај реферисати Ракошију и Хегедишу и
предложити да се затражи извештај
министра унутрашњих послова Пироша о овим и сличним случајевима, те да ће ме обавестити о резултату. Шик је покушао да кривицу за
ово стање баци на органе безбедности, али сам стекао утисак да га је
изненадио велики број изнетих случајева те да није очекивао да овај
проблем има толике размере.”
Но да је коначан исход решавања
овог проблема био позитиван о томе
говори и напис објављен у Српском
народном каледару од пре неколико
година који се темељи на меомарским саопштењима. Примарна југословенска архивска грађа дакле проширује познату слику о кулацима
но у вези наведене проблематике недостаје нам мађарска архивска
грађа, а на коју скрећем пажњу младих српских истраживача у Мађарској.
Ђуро Франковић
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П

озиција Милована Видаковића у српској књижевности
веома је симптоматична и
крајње необична. Нико или готово
нико га не чита, а ниједна историја
књижевности не може да га заобиђе.
Рекло би се како то и није неки посебан проблем: литерарно мртвим,
мртвим писцима, нико се не враћа,
нико их не ишчитава. Но, да ли је
Милован Видаковић мртав, дефинитивно мртав писац? Нама се чини
да није. Сматрамо како је крајње
време да се заборављени, полузаборављени и скрајнути давнашњи
писци сагледају из данашње читалачке перспективе. То се, најпре,
можда и једино, може учинити ако
се из њихова целокупна опуса издвоји све оно што није престало да
живи и пулсира. Тако – есенцијално
– приказани, имали би шта да понуде и нашем времену. Ниједна, ни
највећа књижевност не своди се само на класике. Уосталом, ми још
увек и немамо листу класичних писаца око чије вредности се не бисмо
спорили. Старији писци (и Јован Дошеновић, и Лукијан Мушицки, и Јован Пачић, и Јован Суботић, и Никанор Грујић, и Медо Пуцић) одавно нису прештампавани, а многима
од њих ни дела нису збрана. Крајње
је време да се, хитајући ка будућности, осврнемо на оно што је у прошлости живо. Милован Видаковић,
по нама, један је од првих писаца
који такво освртање изискује. (…)
Наш прилог третирамо као малу
прологомену за будуће читање –
есенцијалног – Милована Видаковића и зато смо наумни да набројимо неколике ставке које ћемо у опширној студији подастрети, бранити и, надамо се, одбранити:
1. Видаковић је један од кључних
представника српског предромантизма. По Милораду Павићу носиоци овог правца су Симеон Пишчевић и Доситеј Обрадовић и њима
посвећује посебна поглавља у
„Рађању нове српске књижевности”.
Исти аутор исправно запажа како су
наш предромантизам и сентиментализам ближи европском романтизму од нашег романтизма. Видаковић је у свом делу сабрао све добро,
али и све мањкаво, што је српски
предромантизам доносио. У извесном смислу, он је парадигматичан
писац овог правца.
2. Жанровски, Видаковић је поливалентан/разнолик писац. Успешно се огледао и у песништву и у роману. Написао је изврсну „Аутобиографију”. Преводио је. Хватао се у
полемички коштац са Вуком и Георгијем Магарашевићем. Писао источњачке приповетке и пригодне
текстове. Написао (лошу) граматику, боље (посебно се то односи на
аутобиографске пасаже) Успомене о
Димитрију Давидовићу, гломазну
(углавном по Јовану Рајићу, али не
само по њему, местимично и оригиналну) Историју.
3. Први је, исте године када и Јоаким Вујић, 1814, почео да употребљава термин „романтически”.
Послужиће се њиме и 1817. у
Објављенију на трећу част „Љубомира у Јелисијуму”. Не уводи он
само овај термин у нашу књижевност, о чему пише Милорад Павић;
елемената романтизма несумњиво
има и у његовом литерарном опусу.
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4. Његова поезија нипошто није
занемарљива. И у религиозним спевовима – „Историја о прекрасном
Јосифу” (1805), „Млади Товија”
(1825), „Путешествије у Јерусалим”
(1834) и „Песн ироическа о свјатом
великомученику Георгију” (1839), и
поред тога што су они, у целини
посматрано, слаба остварења, има
изврсних стихова. Сава Дамјанов је
скренуо пажњу на њихову ониричку компоненту. Уз Викентија Ракића, Видаковић је главни представник овакве врсте песништва у српској књижевности прве половине
XIX века. Поједини фрагменти ових
спевова заслужују помно ишчитавање, али најбоље Видаковићеве песме инкорпориране су у његове романе.
5. Видаковић је присутан и у антологијама српске поезије. С разлогом. Чини нам се, као и Доситеј, Мушицки, Пачић, Јован Суботић, незаобилазним у њима. Младен Лесковац у „Антологији старије српске
поезије” доноси четири Видаковићеве песме: „Надгробни стихови”, „У месту пријатном, тихој пустињи…”, „Багрјаношарна от востока зарја” и „Пјесн”. Миодраг Павловић се, у чувеној „Антологији српског песништва”, одлучује за „Видим небо отворено…” Перо Зубац
ће се, у „Слову љубве. Најлепше песме љубави од Светог Саве до Десанке Максимовић” определити за
другу песму Лесковчева избора, а
Злата Бојовић, у „Српској књижевности”, за „Пјесн”. Васко Попа у
зборнику песничких сновиђења –
„Поноћно сунце” бира прозни фрагмент, препун лирског – „Велимиров
сан”.
6. Милош Црњански – занимљиво је напоменути – штампа 1. јануара 1923, у часопису „Мисао”, „Надгробне стихове” с напоменом при
дну песме: „Из књиге Милована Видаковића, печатане 1810. године,
преписао радосно год. 1922. М.
Црњански”. Тања Поповић ће открити како је Црњански одабране
стихове, искошене и „разбацане”,
инкорпорирао у управни говор јунака „Сеоба”.
7. Једна од константи Видаковићеве прозе је ПОЕТИЧНОСТ.
Лирско је оно што се одупире дидактичном. Ма колико лирско дидактичном подређено било, управо

оно и омогућава и данашња читања Видаковићеве прозе, чинећи
њено вредносно језгро. Лирски
фрагменти прозног су, по нама,
мини „жанр” Видаковићеве прозе,
на корак од саме лирике, често и
она сама.
8. Романсијерски опус Милована
Видаковића је голем. Његов једини
прави конкурент у читавом XIX веку, када је о српској књижевности
реч, биће Јаков Игњатовић. Видаковић је написао седам романа
(последњи је, као и Игњатовићева
„Патница”, остао недовршен): „Усамљени јуноша, повест наравоучителна” (1810), „Благовони крин целомудренија љубве, либо страдителна повест Велимира и Босиљке”
(1811), „Љубомир у Јелисијуму” (I –
1814; II – 1817; III – 1823), „Касија
царица или траверсиран Октавијан” (1827), „Силоан и Милена,
Сербкиња у Енглеској” (1829), „Љубезна сцена у веселом двору Иве
Загорице” (1833) и „Селим и Мерима” (1839).
9. Видаковић зна да пише роман.
И поред свих дигресија, уметнутих
„историја”, споредних фабуларних
рукаваца, његови романи јесу романи. Погодио је у живац ондашњу читалачку публику и веома дуго био је
читалачка лектира и оне касније, везане за интригу и занимљивост
радње. Она је, под условом да их је
као такве и опажала, опраштала наивност и одсуство праве, флуидне,
мотивације, гутајући их као љубавне крими приче.
10. Композицији Видаковићевих
романа може се много тога замерити, али она се мора и похвалити. Велика је вештина склопити, заокружити, окончати оно што се размилело у свим правцима. Наш писац се
користио најразличитијим пазлама,
но био је у стању да их сложи. Синтагма „хаотични склад” би можда
најбоље оцртала композициону раван његових романсијерских остварења.
11. Био је фабрика романа. Нису
сви зделани на исти калуп. Опробао
је неколике моделе. Укрштао их.
Подређивао их основном свом науму: угодити читалачкој публици,
засладити им читање.
12. Написао је један од најдужих
српских романа уопште – „Љубомир у Јелисијуму”. Јесте он, оскаровски, прогутао много тога, можда
и неколике мање романе, али је Видаковић коначно показао/доказао да
романсијер јесте. Његово ткање
није, наравно, андрићевски збијено.
„Љубомир…” је широко заснована
фреска са лако препознатљивим
„формулама” које „производе” друге, такође лако препознатљиве,
„формуле”. Нико се од српских писаца, у читавом XIX веку, није усудио да одсања овако разбокорен сан.
Видаковић јесте.
13. Вук му је, поред, касније оспораваног, „слатког штила”, признао да је увео народна имена и тако „понародио” српски народ. Данас је то историјска, прошла, заслуга.
14. Павле Поповић је уочио лепе и
лирски интониране описе природе.
То остаје и може се сачинити антологијски избор пејсажа који би се

надовезивао на чувени Доситејев
одазив на лепоте Хопова и природе
која га окружује.
15. Јован Деретић је открио комичност у последњим Видаковићевим романима, те је као најбољи издвојио „Касију царицу”. Комика је,
понегде, нехотице несумњиво, прибављала пародичан призвук Видаковићевој прози. Испало би да писац сам себе пародира.
16. И то што је навело, касније,
Змаја да га пародира причом „Наш
Љубомир” и, посебно, Стерију да
срочи, стерновски, „Роман без романа”, један од најбољих романа
који свеколика српска књижевност
има, било би довољно оправдање за
Видаковићево огледање у романсијерској продукцији.
17. У Видаковићевом сукобу са
Вуком обојица противника били
су, делимице, у праву. Видаковић –
више. Вук се окомио на оно што
није пресудно када је о романима
реч. Видаковић је, истина прилично невешто, бранио оно без чега романа нема. Вук је хтео ИСТИНУ,
Видаковић се борио за ИЗМАШТАНО, ОДСАЊАНО, РОМАНТИЧЕСКО.
18. Иако се Вук посебно обрушио на Видаковићев језик (и граматичке неправилности), овај је (на
страну очите граматичке рогобатности) архаично патинизиран, местимице леп и функционалан. Његови ликови говоре невешто и неприродно, али то је хронична бољка
готово читаве српске прозе. Поједине синтагме, чак и оне које је
Павле Поповић означио као „језичке накараде”, делују данас наивно
симпатично. У Видаковићево доба
нема стандардног српског језика
(треба сачекати 1850. и Бечки књижевни договор) и наш писац се
обилно користи ничим ограниченом језичком слободом. Притом
често греши, али и грешке носе понеку чар.
19. Сукоб са Вуком нагнао је Видаковића да, „расејано”, изложи
прву поетику романа у нашој књижевности. Ма колико она данас деловала наивно, не може се заобићи.
Писац је имао (или био приморан да
је стекне) поетичку свест о томе како роман треба да изгледа и да се
гради.
20. „Аутобиографија”, иако тек
започета, показује како је Видаковић знао да пише. Она је његово језички, и композиционо, најчистије
дело. Екстракт његове прозе.
21. Павле Поповић је написао
књигу, најбољу нашу позитивистичку монографију, о писцу из Неменикућа да би показао оно што је унапред знао – да он велики писац није.
Изнео је обиље биографских података. Више је писао о ономе што је у
његовом делу мртво. Треба написати књигу која би била њен антипод
и која би показала шта је још увек
живо када је о Видаковићу реч. Она
ће, нужно, бити тања од Поповићеве.
22. Видаковић је писац који је
сањао сан о томе да буде романописац у средини која роман готово да
није имала. Он је свој сан одсањао, а
ми, читаоци, можемо и данас, макар
у крхотинама, да сањамо мале снове
расуте диљем његових литерарних
остварења.
Душан Стојковић
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Етнокореолошка подела Србије – пет зона, педесет образаца и хиљаду шесто игара

„Играле се делије, насред земље Србије”

А

ко погледамо српске игре свакако треба да уочимо да су веома шаролике и богате не само
у корациме већ и у ношњама. То је
зато што Србију у погледу народних
игара не можемо сматрати јединственом облашћу. То је зато што су се
њени поједини крајеви услед специфичних географских, историјских,
економских и културних услова
формирали као мање или веће етнокореолошке заједнице. Наравно да
оне нису изоловане, већ су се из регије у регију шириле, наравно преузевши и освежавајући играчку традицију. Захваљујући своме географском положају, историјској улози, те
снажном друштвеном развитку и
богатом кореографском наслеђу,
Шумадија је већ више од 150 година
прави расадник народних игара и
песама за све крајеве Србије, па и
шире за оне који гаје српску културу у расејању. Мада су тако популарне, чињеница је да о народним
играма у Шумадији не постоји ни
један посебан рад. А и Вук Караџић
је записао као првих 15 српских орских игара од којих је четири из Шумадије (две свадбене – шарено коло
и паун коло са певањем и драмским
елементима, као и четворку и поломку). Срећом сестре Јанковић су у
својој збирци «Народне игре I –
VIII» описале и игре из овог краја, а
и целе бивше Југославије па и других земаља где српски фолклор има
утицаја. Сестре Јанковић, Љубица
(1894- 1974) и Даница (1898-1960) –
тридесетих година прошлог века
почеле су да издају у заједничком
делу описе и све што се везује за народне игре захваљујући мукотрпном сакупљачком раду од 1934. до
1952. године, а издато је осам томова. Утемељивачи наше етнокореологије и етномузикологије сестре
Јанковић деценијама су сакупљале,
описивале и проучавале народне
игре, песме мелодије, обреде и обичаје. Збирка се састоји од деветсто
забележених и описаних игара, а по
данашњим подацима у Србији има
преко 1600 игара. То је веома богато
благо са тако малог простора, а он
се не односи на различите играчке
обрасце већ на различите називе
игара. На територији Србије по досадашњим сазнањима постоји педесет различитих играчких образаца
из којих је настало целокупно орско
наслеђе, које се током векова мењало, те допуњавало и преобликовало.
На основу орског наслеђа, по др
Оливери Васић ванредном професору ФМУ у Београду, Србију можемо поделити на пет етнокореолошких целина:

Централна Србија
Централна Србија је у протекла
два века (XIX и XX) имала доминантну историјску, политичку и економску улогу у односу на остале крајеве,
те се то одразило и на њено орско наслеђе. Њена историјска «предност»
која се огледала у обнављању српске
државе постаје узор за многе делатности, па и за специфичан развој игара које су спонтано прелазиле у дру-

Поседује највећи број основних играчких образаца, разноврсну музичку пратњу (од певања до инструменталних мелодија), има све облике игре (од соло играња до круга),
велики број обредних игара у годишњем циклусу обичаја (коледари, сировари, лазарице, краљице) и
свадбеном обреду. Не би требало заборавитида је у овој етнокореолошкој целини видан источни утицај у
свим областима материјалне и духовне културе, па и у народном стваралаштву, односно у игри и музици,
и то старији левантински из Грчке и
новији османлијски који је на наше
просторе дошао с турским освајањем.

Североисточна Србија
Североисточна Србија настањена
је двема етничким заједницама које
свака на свој начи кроз игру исказује
у своју особеност. У овој етнокореолошкој целини постоји заједнички
репертоар од неколико игара које изводе и Срби и Власи, затим један
мањи број игара које познају Срби и
велики број варијанти игре влаина
код влашког становништва, с безброј различитих назива и специфичним украсом – ропотом (удари слободне ноге о земљу). Сачувано је у
овој целини и обредних игара, и то у
посмртном ритуалу Влаха и свадбеном церемонијалу и Срба и Влаха.

Војводина

ге крајеве и на неки начин утицале
на репертоар других етнокореолошких целина, не само Србије већ и
других делова некадашње Југославије. Требало би напоменути да се за
централну Србију често чује синоним Шумадија и Поморавље (две
највеће области ове етнокореолошке) те се све игре које су долазиле из
те области називају шумадијске или
шумадинка, без обзира на то која се
игра налази иза тога назива.
Окосницу играчког репертоара
ове етнокореолошке целине чини 12
играчких образаца којих има у свим
њеним областима, а доминирају
два, и то шетња и коло «у три» (кукуњеш, моравац, жикино коло…) с
безброј играчких и музичких варијанти. Бројност варијанти не само
ових двеју већ и осталих игара произилази из специфичног стила играња становника ове области. Основни играчки образац се кити преплетима, заплетима, треперењем,
поскоцима, варалицама, оплитањем, уситњавањем и усложња-

Будимпешта, 21. децембар 2006.

вањем корака у оквиру једнох такта,
што играње чини лепршавим и сложеним.

Западна Србија
Западну Србију одликује сасвим
други начин играња. Синоним лепе
игре је снажно играње: стопала су
увек целом површином на тлу. Основни играчки образац се кити скоковима и снагом покрета, ретко поскоцима и треперењем, а преплети и
заплети скоро да не постоје. Играчки обрасци ове етнокореолошке целине су једноставнији, а игру веома
често прати вокално-инструментална пратња. У овој целини је до
наших дана сачуван и знатан број
обредних игара које су биле нераздвојни део свадбеног церемонијала,
посмртног ритуала и завршетка аграрне године (жетве).

Југоисточна Србија
Етнокореолошка југоисточносрбијанска целина представља једну
од најзанимљивијих целина Србије.

Пету етнокореолошку целину Србије чини Војводина. Целокупан играчки репертоар може се груписати у
две велике целине: на «кола» и «играње по двоје» (играње по паровима).
У Војводини, осим Срба, живе и бројне етничке заједнице (Румуни, Мађари, Словаци, Русини) и свима је заједничка одлика велика импровизација играча и смирено играње играчица. Не треба заборавити да је Војводина доста дуго била под утицајем
Средње Европе, што је оставило трага у облику војвођанских игара.
)
Овај кратак осврт на етнокореолошке целине Србије и представљање њихових најбитнијих облика важан је за све који прате српски фолклор а првенствено за оне
који га негују. И то зато да се настави тај рад који је почео 1980-тих година да се све стави на место и да
свака кореографија има само те мотиве, кораке, музику, песму и ношњу која је карактеристична за регију из које игра потиче. Важно је и
то да оне игре које су карактеристичне за крајеве у Мађарској где живе Срби исто буду у свему на месту.
Наравно да су наше игре донете из
матице из разних крајева и преузети
су многи елементи од Мађара и других народа, али свако место има
своје карактеристичне игре, песме,
музику и ношњу која је сада већ одлика тога места и Срба у њему. Зато
је важно да се опише и код нас све
што се везује за фолклор да би по
томе имали још чистију слику српских игара у Мађарској.
Боривој Рус
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рагомир Дујмов је написао роман о преласку Сантовчана из
католицизма у православље.
Тако су, са неколико штурих речи
фабулу романа „Раскршће” једни
другима преносили они који књигу
још нису имали у рукама, а понеки
то и данас чине. За такво „на бланко” поједностављење слојевитости
најновијег дела овог аутора, „крив”
је можда и он сам, јер на постављено
питање о теми за коју се определио,
најчешће одговара истим речима.
При томе, вођен пре свега својом
урођеном ненаметљивошћу, и не наговештава да ће нас, већ на првим
страницама своје књиге, пером
увући не само „међ’ јаву и међ’ сан”,
већ и међу неке незнане, давно упокојене, а опет, нама тако блиске људе. И међу оне знане, који су нам,
пак, увек били некако далеко. Неки
од очију, неки од срца, а неки свакојако.
Можда је Драгомиру Дујмову и
била намера да опише само сантовачки догађај на размеђу деветнаестог и двадесетог столећа, за који сам
каже да је јединствен у историји,
али је, опет с намером или без ње,
отишао много даље од тога: у свом,
по обиму невеликом делу, приближио нам је историју сантовачког
краја (романсирану, дакако), прилике у тадашњој Карловачкој митрополији, друштвена кретања тог времена, а преко својих јунака и њихов
језик, обичаје и особени менталитет.
Учинио је то користећи свој опробани и, показало се, успешни рецепт
из претходног романа „Воз савести”. И овога пута нас кроз историју
води неочекиваним, сладуњавим
путем препуним анегдота, разних
преписки, народних обичаја, али и
историјских докумената. У склапању свог мозаика послужио се,
очигледно, и сведочењима потомака
или познаника својих јунака, али не
тако што би укључио диктафон и
снимљену причу саговорника преточио у текст који бисмо могли назвати записничарском прозом. Таква врста штива може се опростити
млађим ауторима који још лутају у
потрази за својим путем до читалаца, али шта рећи када се, на пример,
оно омакне далеко искуснијим писцима од којих се с разлогом очекује
више доказа сопственог, ауторског
умећа. Читаоци се тешко дају заварати, па је крајњи утисак после читања таквих записа – осетно помањкање свежих идеја самог записничара, скривеног под плашт својих, за
диван расположених саговорника.
Код Дујмова то није случај. У роману „Раскршћа” се вешто преплићу стварно и досањано, документарност и фикција, без опасности да се и једног тренутка из једног
склизне у друго. Јер, овај аутор добро зна да, када се то догоди, крајњи
резултат може бити читаочева заблуда, па и фалсификовање историје. Дујмов, уосталом и сам истиче
да му није била намера да пише историју:
– Сви оригинални текстови које
сам користио из више извора, штампани су искошеним словима, курзивом. Дакле то су цитирани текстови
које ја нисам мењао, рачунајући и
патетичне текстове свештеника
приликом самог чина преласка из
једне вере у другу. Те делове сам ко-
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Нови роман из пера Драгомира Дујмова

Раскршћа као судбинe

Насловна страна романа „Раскршће”

ристио из листа Митрополије карловачке „Српски Сион”. Базирао
сам се на историјским чињеницама
али се сам роман у целини не сме
посматрати као историјски документ. То ми и није био циљ. Послужио сам се обимном књигом Тоше
Искруљева „О Србима у Мађарској”, објављеном у Новом Саду 1941.
године. У њој сам нашао веродостојне документе јер је он лично познавао људе који су памтили те догађаје. Дакле, то су информације из
прве руке. Његов стил је мало национално патетичан и не много објективан, али се ти текстови у деведесет посто случајева поклапају са написима у појединим новинама које
сам имао у рукама, на пример у листу „Застава”. Он се позива на поједине чланке у тадашњој мађарској
штампи, које сам такође проверио и
уверио се да је заиста тако било.
Сантово, његови садашњи и бивши житељи, њихов језик и обичаји
Драгомиру Дујмову нису непозна-

ти. Упознавао их је од малих ногу,
јер је његова мајка рођена Сантовчанка. Међутим, детаље о начину
на који су Сантовчани постали православци почео је да сазнаје нешто
касније. О томе се како каже, у селу
никада није радо говорило. То је
традиционално била табу тема:
– Пошто су увек били национално свесни Срби, сматрали су да није
неопходно подсећати се како су и
зашто прешли у православље. Покушавао сам да нађем теме које до
сада нису обрађене у књижевности.
Као ни о оптацији, ни о овом догађају није написано неко књижевно дело. Дешавало се да Срби прелазе у ислам или у католицизам, али
је незабележен прелазак католика у
православље, што је изненадило и
Српску православну цркву. Она је
чак била забринута, не знајући које
би то последице могло да има по њу.
У то време Мађари су, 1896. године,
славили хиљадугодишњицу свог
доласка на ове просторе и трудили

су се да што више мађаризују народности. То се одразило и на цркву,
јер је сантовачки свештеник радио
на томе да се тзв. шокачки језик што
мање користи на мисама. Револт
Сантовчана је, дакле, био национални покрет у циљу очувања језика, а
не верски покрет. Сматрали су да
вера може да се мења, а да је најважнији језик и национална припадност. За њих то није била велика
разлика јер су и католици и православци хришћани. Са детаљима из
свакодневног сеоског живота сретао сам се још као дете, док сам боравио код своје родбине у Сантову.
Још тада сам се упознао са њиховим
језиком и обичајима. Оно што је карактеристично за Сантовце је оптимизам. Чак и на најтеже ситуације у
животу они реагују не са очајем и
кукњавом, него оптимистички, па и
шаљиво. У сантовачком говору нема ни једног разговора да се не спомене по која анегдота из прошлости.
Тај говор се иначе издваја од свих
српских говора у Мађарској. Он је
оригинално био икавски, али има
јако пуно сличности са шумадијским, пре свега по акценту. Сматра
се да су Сантовчани дошли из централне Босне, а велико је питање да
ли су по доласку сви били католици
или је међу њима било и православних. Знамо да је почетком XVII века
долазио београдски бискуп који је
обављао кризмање, а у XVIII веку
имамо изворе да је кнез Јакшић из
Сантова одлазио у Сомбор, на народне зборове, и био је православац.
Тај прелазак вероватно није био тако стран Сантовчанима, пошто су
они увек имали живе контакте са
православцима јер их је повезивао
један језик.
Кроз читав роман „Раскршћа”
преплићу се судбине мноштва такозваних малих људи и њихове наизглед ситне бриге, у којима, међутим, јасно препознајемо тадашњу
ширу друштвену климу. О једном
таквом догађају у Сантову се и данас говори, мада се збио пре више
од осам деценија. Није га заобишао
ни Драгомир Дујмов у свом делу:
– Балада о Родољубу и Аници је
истинит догађај, али сам и у том
случају јунакињи променио презиме из Мандић у Стипанов, док је Родољуб остао Лукић. Због неслагања
њихових породица које су били различитих вероисповести њихова
младалачка љубав се завршила трагично. Зато их и зову сантовачким
Ромеом и Јулијом: Родољуб је најпре
убио девојку у кафани, а потом се и
сам убио. Дакле, догађај је истинит,
али сам себи дао књижевну слободу
када сам га обрађивао у роману. Тако ни њихови родитељи нису оригинални у овој књизи. Њихова забрањена љубав и сама трагедија
последица су нетрпељивости која је
тада владала између Срба и Шокаца.
Наравно, такви односи између
припадника две вере су у Сантову
само давна прошлост, а како нам рече сам писац, ни тема преласка Сантовчана из католицизма у православље одавно више није табу. Њени
детаљи су потомцима оних са „раскршћа”, али и нама, данас добро
познати. Између осталог и захваљујући мисији коју ово Дујмовљево дело несумњиво има.
Драган Јаковљевић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

култура култура култура култура култура култура култура Култура култура
Да се присетимо прегалника српске дечје књижевности!

Неоправдано заборављени чика Стева В. Поповић
Д

анас када говоримо о српској
дечјој књижевности 19. века,
обавезно нам на ум пада име
чика Јове Змаја. То је природна
ствар, пошто је он ненадмашни
познавалац и песник дечје душе.
Међутим, говорећи о литератури
намењеној најмлађима, нипошто се
не можемо помирити са чињеницом да се, по свему судећи, ненамерно, запоставља име Стевана В.
Поповића (Стари Бечеј, 1845 – Земун, 1918) о коме се у наше доба једино још памти и зна да је био дугогодишњи управник будимпештанског Текелијанума (1882-1918).
Сећање на чика Стеву одавно бледи и копни. О томе је, између осталог, давне 1938. године писао и
Младен Лесковац: „Стеван В. Поповић је данас и као књижевник
скоро потпуно и не сасвим оправдано непознат: у последње време
писао је о њему једино г. Вељко
Петровић (Станојевићева Народна
енциклопедија, III, 494-5) и први
дао дужно поштовање његовом
свестраном деловању, јер Стеван В.
Поповић је и занимљив као личност, и достојан исцрпније анализе
као књижевник, што је лепи чланак
г. В. Петровића јасно наговестио.”
Наравно, овај приказ није у могућности да пружи свеобухватни
преглед живота и делатности Стевана В. Поповића. Овде ћемо се подсетити да је чика Стева, међу првима,
писао дечје песме и приповетке за
наше најмлађе. Говорећи о чика
Стеви В. Поповићу, не смемо заборавити чињеницу да је био уредник
и издавач првог српског дечјег листа! Ваља истаћи, да је 1876. у Новом
Саду, пуне четири године пре
појављивања првог броја Змајевог
„Невена”, чика Стева већ штампао
своје новине за децу под насловом
„Радован”. На страницама „Радована” су, између осталог, објављени и
првенци Јована Јовановића Змаја.
Ваља истаћи да је чика Стева први у
српској књижевности приредио
збирку дечје поезије: „Венац песама” (1872, Пешта). Током свога живота уредио је и објавио 18 збирки
песама и приповедака за најмлађи
нараштај. Веома су популарне биле
његове књижице „Мали свет” које
су излазиле у Новом Саду од 1882.
године. Овом приликом, од објављених збирки Стевана В. Поповића,
издвојили бисмо следеће наслове:
„Слике и прилике” (1872), „Божићни дар” (1872), „Велики српски декламатор” (1879), „Мале гусле”
(1881), „Бадњак” (1891) и „Бисер
цвеће” (1905).
Поред дечје књижевности бавио
се и педагошким радом. Преко три
деценије био је управник пештанског Текелијанума, истовремено је
био и посланик мађарског Парламента и хрватског Сабора. Поред
свих ових обавеза Стеван В. Поповић је смогао снаге да уређује и издаје веома популарни, данас већ
потпуно заборављени, календар:
„Орао” и „Српске илустроване новине”.
Мало се зна о томе да је наш
Стеван В. Поповић био идејни тво-

рац преноса моштију Бранка Радичевића на Стражилово. Такође се
за његово име везује и замисао да
се створи Музеј српске православне цркве. Поред свега тога, Чика
Стева је зачетник и идеје да се у
Пешти отвори завод – данас бисмо

Будимпешта, 21. децембар 2006.

рекли колегијум – за српске девојке: „Света мајка Ангелина”, чије
здање у Вацкој улици и данас постоји.
О животу и делатности чика Стеве В. Поповића највише података
можете наћи у лепој и корисној књи-

Шта је звезда?

Услушате л’ ове гласе,
Благо нама, благо вама –
Тад вам тешко бити неће
Ко у зиму тичицама.

Сестрица и брата
Живини
Пи, пи, пи, пи, бири, бири,
Тука, тука, лили, лили!
Гуске, патке, голубићи
Коке, петли, и ћурићи!
Већ сте дошли вел’ки, мали,
Јесте ли се избројали?
Чекај мало… један… два… три
Лепо, лепо, скуписте се сви!
Ево јечма, жита, каше
Накљукајте гуше ваше,
Ал’ пустите и малене
Чујете ли? – Леле мене!
Доста сте се нагутале…
Па на гњезду свака да је
Да у подне нађем јаје!

Мрав
Мили, мили мали мравак
Па по ваздан ради,
Лети купи, вуче, слаже
А зими се слади.

Рајко и рибица

Спустила се кишица
Шиба, шиба, врата,
У собици засели
Сестрица и брата.
Њихна браћа трчкају,
Деца неваљана;
Лекцијице не знају,
Кара ће их нана;
А моја вам дечица
Књигу докопала,
Па сада се весело
На посао дала.
Ал боже вољани,
Ал им посо слади,
Начиниће читаву
Четицу солдати;
У том сунце грануће,
Нестаће облака –
Онда ће на пољу
Играти до мрака.
Ал’ пре свега још ће се
Књиге да прихвате –
Тако добра дечица
У кишици раде.

Погле тамо колико их –
Сваку мрву вуче,
Један другом с пута сврће,
Нико се не туче.
Та радња је мраву мила
Па ма како тешка била,
Лењо дете нек се стиди
Када вредна мрава види!

Чика Стевине песме

Помишљајте на то доба –
Покличу вам тице вите,
А ако вас јади стегну,
Не клоните, не клоните!

Шта је звезда, мила мати?
Можеш ли ми то казати?
Да л’ кандило вечна плама?
Да л’ то ватра гори сама?
Да л’ јањешце умиљато?
Да ли сјајно суво злато?
Да л’ рупица мала, бледа?
Да анђелче кроз њу гледа?
Рећи ћу ти, није тајна,
Она звезда, она сјајна,
Што се блиста и прелива,
То је око Бога жива.
Кроз њу Бого гледа доле
На онога, ко га воле –
Па то око чува, гледи
да те нико не повреди.

зи универзитетске професорке Маре Кнежевић са насловом: „Стеван
В. Поповић у српској култури”
(Сомбор, 2006) и у издању „Збирке
за децу Стевана В. Поповића” (Сомбор, 2006) од истог аутора.

Јунак
Тичице у зиму

Домовини и слободи
Ево мишце, ево крви,
Где се гине за слободу
Бићу увек, бићу први!

Чујте како тужно поје,
Цвркутом се моле вама –
Нахраните их, децо моја,
Мрвицама, мрвицама.

Ко погине за слободу
Није умро, још је жив,
Певају га, спомињу га
Да је био соко сив!

Па тубите, шта вам зборе:
Наићи ће тмори дани:
Не’те, да вам тешки буду,
Ко тичице сад на грани.

Њега воли старо, младо,
Поноси се њиме свак –
Деда вели унуцима:
„То је био, то јунак!”

Што је тици прамалеће,
То је вама младост чила;
Увенуће шарно цвеће
Доћ ће старост, децо мила!

Рајко: „Рибице, рибице
Не пливај по води!
Ево ти глистице
Да ти срцу годи!”

Тичица се теши мала,
Е ће љута зима проћи,
Заславиће сунце мајско,
Пролеће ће доћи, доћи;

Рибица: „Рајоле враголе
Добро је у води!
Залогај с удице,
Никад ми не годи!”

Ал кад младост једном мијне,
Старост теме кад позлати –
Те вам дневе нико више
Не поврати, не поврати.
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репортажа Репортажа репортажа репортажа репортажа репортажа
Од негдашњих Шкуљевића, Ковачевића и Гопчевића, до данашње Пожаревачке плаже

З

Срби у Трсту – некада и сада

ахваљујући географском положају Трст је одувек представљао
место природног додиривања
различитих култура и традиција,
како италијанске и немачке, тако и
шароликог словенског света. У његовој богатој историји забележено је
да нагли развој Трста започиње почетком XVIII века, када је као
саставни део Хабсбуршке монархије проглашен за слободну луку и
тиме у своје окриље привукао велики број способних и вредних странаца, трговаца, бродара из различитих делова Европе.
У том периоду овде долазе и први
морепловци српског порекла, капетани бродова из Боке и Херцег Новог, а значајнија досељавања забележена су тек 1736. године. Крајем
XVIII века град има 20-ак хиљада
становника, а у њему стално живи
стотинак српских породица, што
значи 400-500 особа.
Трагове нашег двовековног присуства у Трсту чува и брижљиво
одржавано српско гробље. У велелепним гробницама чувају се посмртни остаци чувених породица богатих трговаца и бродовласника,
племенитих илирских капиталиста.
Једна од тих фамилија били су Ковачевићи, који су своје огромно богатство поклањали цркви, црквеној
општини, прихватилиштима за сиромашне, болницама. Ништа мање
штедра није била ни породица
Шкуљевић, пореклом из Херцеговине о чијој великодушности и данданас у Трсту постоје бројна материјална сведочанства. На Тргу Понтеросо, поред Великог канала, преко пута велелепне цркве светог Спиридона, стоји некадашња кућа Јове
Куртовића, једног од највећих дародаваца за њену изградњу. Ово и још
много тога другог испричала нам је
приликом посете овом граду, наша
цењена домаћица, Ивана Голубовић, архитекта и професор српског
језика и књижевности:
– Са падом Аустроугарске и Трст
је некако пао у сенку. Тршћанска
лука за Италију више није имала толики значај. Вероватно и те наше
породице, као што Исидора Секулић каже, некако нису дугог века.
Трају две-три генерације, онда се
изгубе, распу и остану без потомака. Многе од тих кућа остављане су
српској црквеној општини, зато што
њихови власници нису имали својих
наследника. То је било питање престижа јер је црква у то време, као
што у својој књизи каже и Дејан Медаковић, за богате грађане представљала статусни симбол.
Онда су по својој смрти, ако нису
имали наследника и зато што су поседовали много тих палата, остављали нешто и општини. Ако погледате телефонски именик видећете
да је много тршћанских презимена
нашег порекла. Наравно, и словеначког и хрватског, дакле словенског уопште. Врло често су српска
презимена претварана у италијанска, као што се то вероватно дешавало и у другим земљама.
Скоро све куће српске властеле
грађене су у тада доминирајућем не-
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окласицистичком стилу. Некретнине су, када су породични успеси били већ на заласку, готово увек продаване у бесцење. Неке од њих дароване су црвеној општини у чијем се
власништву данас налази шест палата (задужбина Ристе Шкуљевића,
куће Теодоровића, Вучетића, Гопчевића…).
Најинтересантније стилско одступање тога времена представља
палата Спиридона Гопчевића, грађена под јаким романтичко-венецијанским утицајем. Њен власник,

Данашњи језички курсеви држе
се за мали број одабраних људи,
који желе да уче српски језик. То су
углавном особе високог образовања
које имају некакве посебне интересе
за наш језик и културу. Они су такође били и остали наши пријатељи
и то у оним најгорим тренуцима, када је Србија била одсечена од света.
У школи наравно постоји и допунска настава за децу и све је више
родитеља, који су заинтересовани
да малишане на ту допунску наставу доводе. У најживље тренутке сва-

Црква светог Спиридона у Трсту

чувени историчар и морепловац говорио је 13 језика и у периоду од
1847. до 1854. чак три пута био председник црквене општине. На прочељу палате налазе се статуе јунака
Косовске битке, цар Лазар и царица
Милица, Милош Обилић и Косовка
девојка. У згради је данас смештен
градски музеј.
У непосредној близини налази се
оставштина Сузане Петровић-Ризнић, а на скали вредности тога времена, после породице била је црква.
Колике су биле донације Јована Милетића за изградњу храма тачно се
не зна, али се зна да је за оснивање
српске школе 1787. године, која до
дана данашњег носи његово име,
тестаментом оставио 24 000 форинти. Да је школа направљена одмах
по установљењу црквене општине,
такође сазнајемо од госпође Голубовић, која је као сарадник на једном
међународном пројекту у Трст стигла пре отприлике три деценије и тамо остала све до данас:
– То је био још један центар
окупљања тршћанских Срба где су
долазили великани као што су Вук
Караџић, Петар Петровић Његош,
итд. Зна се да је, примера ради, Димитрије Владисављевић овде учитељевао 40 година током којих је
одржавао присне контакте са свим
угледним личностима тога доба. У
једном тренутку, преко Вука Караџића хтео је да посредује да кнез
Милош Обреновић дође у Трст и купи једну од палата, која иначе овде
још увек постоји.

како се убрајају велике прославе,
Дан Светог Саве и Видовдан, када
особе које су ангажоване за наставу,
припремају пригодни рецитал уз
учешће великог броја деце.
Храм светог Спиридона налази
се на месту старе цркве, грађене у
сарадњи са Грцима 1753. а порушене 1861. године због трошности. Грци су на обали потом подигли нову
цркву, а Срби, тј. Илири, остали су
на истом месту. Нови храм завршен
је 1869. и представља најлепшу српску богомољу ван православног
света.
Грађена је у источно-византијском стилу и иконографски гледано
представља грчки крст. Спољашни
зидови обложени су каменом из
Светог Крижа у Красу, са Бриона у
Истри и мермером из Караре. Израда свих спољашних мозаика поверена је чувеној венецијанској компанији Мурано. О храму се брине
црквена општина, а домаћинска
рука примећује се на сваком кораку.
Унутрашњост цркве је једноставна и богато украшена фрескама на
златној подлози, аутора професора
Бретинија из Милана. Све декоративне радове извео је сликар Антоније Кареми, такође из Милана. Велико богатство чува и ризница
тршћанског црквеног архива, по
својој садржини једна од најзначајнијих ван матичне земље. Богослужења већ годинама обавља архијерејски заменик, Рашко Радовић. У
овој средини о. Радовић важи за не-

заобилазну и опште омиљену личност без које је црквено-народни
живот у Трсту у последњих неколико деценија просто немогућ.
Богатом архитектуром црква осликава период великих историјских
превирања, трагања за могућностима ширења и укључивања у живи
културни и економски развој. Стога
је иако чува класичне облике, унутрашњост храма прожета западном
културом и концептуалним новинама тога времена. Храм, дакле, означава прелазно доба, што му у времену и простору даје још већу вредност.
Литургијама углавном присуствују нове генерације наших сународника, док оних староседелачких
има једва педесетак. Једној таквој
припада и господин Јован Ћук. Са
своје 92 године сигурно је најстарији Тршћански Србин:
– Завршио сам све овдашње школе и то одмах послије рата. Затим
сам се запослио у дрогерији и био
сам у ствари странац, јер сам по оцу
имао југословенско држављанство.
Он је био поријеклом из Херцеговине и 1941. године су га у Љубушком
убиле усташе. С обзиром да је моја
супруга италијанска држављанка,
словеначког поријекла, послије много година и ја сам успео да добијем
држављанство. То значи да сам сваке године морао да продужавам боравак, што је било веома ружно,
пошто сам овде рођен. Сад сам у
пензији, живим ван града, изградили смо једну кућицу и чекамо оно
што прије, или послије треба да
дође.
Црква иначе представља центар
окупљања староседелаца и нове српске колоније, која је овде почела да
се насељава шездесетих година
прошлог века и у зависности од историјских прилика на Балкану, то
чини све до данас. Недељом се на
богослужењу окупи 100-150 особа,
а за велике празнике црква је препуна. Велики део верника крсну
славу слави у Србији, а они, који са
породицом живе у Трсту и добили
су италијанско држављанство, славе у Трсту. Односи са другим верским заједницама и градским властима су коректни. У време нашег
боравка управо су у току били преговори о новим улагањима тршћанске општине у спољашњу обнову
цркве.
Шетњу Трстом свакако треба завршити на Пожаревачкој плажи,
смештеној на пар километара од
ужег градског језгра. Некадашњи
становници српске варошице, данас
су најбројнији чланови заједнице.
Имају чак и сопствени део морске
обале. Процењује се да укупан број
Срба овде варира од 10 до 15 хиљада. Међу њима има много и оних
који су у Трст доспели након последњег рата и још увек имају проблеме са радним дозволама и боравишним визама. И поред свега тога
Трст по својој друштвеној (и атмосферској клими), као и могућностима које пружа и данас представља
једну од веома пожељних и атрактивних дестинација за добровољне
и принудне српске селидбенике у
вечитој потрази за неким бољим
животом.
Снежана Миливојевић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Разговор са Стојанком Даниловић- Чанић

Живи сведок Другог светског рата

Стојанка Даниловић-Чанић

У

да… Понудили су ми да
кренем са њима и одмах ми
дали и пушку италијанске
производње. Дали су ми
чак и двије бомбе! Ја сам то
узела и кренули смо за Босну, пошто су нам Њемци
били за петама. Доспјели
смо до Сутјеске где смо у
пећинама пронашли спас.
Непријатељ нас је хтјео
похватати, уништити, међутим, пећине су нас штитиле. Стално смо се бранили и за то вријеме имала
сам утисак да су једино Тита хтјели ухватити. Али,
нису успјели. Највише сам
се плашила авиона, оних
„штукa”. Кад зазвижде, не
знаш одакле долазе…Нажалост, многи су наши тамо погинули а и глад је харала. Кад смо напустили
пећине, стигли смо до једног села. Видјела сам
кромпире, међутим, од Тита смо имали наређење да
ништа не смијемо да узмемо. Ипак, на крају сам дошла до њих. Сјећам се и сад ми је
пред очима како су само слатки били, док сам их јела. Незадуго, добила сам тифус. Пребацили су ме до
болнице и захваљујући ињекцијама, љековима, успјела сам да побједим ту болест. После сам доспјела и
на Неретву. Пуно њих је изгинуло
тамо.
Како сте пребродили погибију
својих другова?
Тешко, свашта је било… Не могу
да опишем ријечима. Још ни сад не
могу да вјерујем да је све то било истина. Као дијете сам видјела све:
страшно је било. А страшно је било
када су нас четници ћерали. Голи и
боси, промрзли, бјежали смо. У
међувремену, попалили су села,
одњели све што се могло: брашно,
стоку, ништа није остало.
Сигуран сам да је страшно било
чути вест да су Вашу су сестру
Немци убили…
Наша бригада ишла је кроз село

синовљевој породичној кући у
Ерду живи Стојанка Даниловић-Чанић. Живи сведок Другог светског рата, борац, учесник
многобројних љутих битака… Са
свега 13-14 година учествовала је у
борбама код Сутјеске и Неретве…
Видела је и преживела много штошта током најсуровијег рата у историји човечанства у којем је 59 милиона људи изгубило живот (31 милион цивила и 19 милиона војника;
12,5 милиона људи је убијено у концентрационим логорима и затворима). Југославија је у рату претрпела
тешке губитке: погинуло је око 1,7
милиона, 11,2% од целокупног становништва, више од пола милиона
људи било је принудно расељено,
320.000 интернирано а 270.000 упућено на принудни рад. Срушено је
или теже оштећено преко 500.000
зграда, уништено је око 40 одсто
индустрије, готово све железничке
пруге, постројења и мостови. Посебно су страдала културна добра.
Ваљало је, окончањем Другог светског рата, отпочети изградњу земље
у којој је такође учествовала Стојанка Даниловић-Чанић.
Мила старица са дубоким борама, зарезаним браздама на лицу, све
док нам није показала споменице
свога оца Милоша Даниловића,
првоборца који је 1942. године погинуо код Мојковца и сестре Дуње
коју су Немци убили 1945. године,
није отпочела своју ратну причу…
Споменице су окачене о зид предсобља: тамо висе и говоре о делићу
прошлости. Прошлости, у чијем
креирању је са својих 13-14 година
учествовала и госпођа Чанић, тада
још као Стојанка Даниловић, партизанка Прве пролетерске бригаде,
тачније, Пете црногорске бригаде. У
борбу је кренула након погибије оца
Милоша…
„Kренула сам у рат на прву позивну реч партизана, наиме, у наше
село наишла је партизанска брига- Стојанка са сином Александром

Будимпешта, 21. децембар 2006.

Мајсторовину, када је једна жена
изашла из куће и рекла ми је: „Стојо,
гдје си била до сада? Знам да си одступила са партизанима за Сутјеску
а да ли знаш да су ти Њемци Дуњу
убили?” Дуња је било име моје сестре. Онда, када сам сазнала за то,
одлучила сам да се вратим мајци, да
је видим. Тада сам сазнала да су се
Њемци приликом повлачења приближили кућама. Пошто су мислили да се у њима скривају партизани,
почели су пуцати. Моја мајка је викнула: „Лeгните, легните”. Дjеца су
сва легла, једино се моја сестра дигла. Моја мајка јој је рекла: „Дуњо,
немој да идеш напоље”. А она је рекла: „Хоћу да им викнем да не пуцају”. И кад је само главу провалила, они су је митраљезом пресекли.
Убили је у кући. Послије су дошли,
отворили врата и видјели шта је.
Видјели малу дјецу и моју мајку. И
сестру у крви. Сутрадан су Њемци
покупили старе жене, људе, довели
их и наредили да копају. На носилима су Дуњу одњели на гробље и они
су наоколо стражарили док су је
укопали у земљу… Њемци! Кад су
Дуњу загрнули, тада су рекли да су
зато поставили наоколо чуваре,
стражаре, како не би неко случајно
напао тужну колону. А у њој моја
мајка, на лицу малтене није имала
кожу – све је одрла. Ноктима је изгребала саму себе јер је изгубила
дијете. Видјела је своје дијете мртво, пресечено… Бол, која се не може
описати за изгубљеним дјететом…
Пошто је све изгорјело, ништа није
остало, мајка нас је дала у дом у
Београд и послије смо учествовали
и у радним акцијама. Градили смо
пруге, путеве. Радили смо као омладинци. Нисмо знали ко ко је, једноставно смо радили. За нашу будућност. Сјећам се да смо одржавали
састанке, како ћемо да радимо, куд
ћемо, гдје ћемо. Није било важно ко
је одакле, важно нам је било да градимо нову земљу, нашу државу.
Познавали сте и Тита… Где
сте га упознали и према Вашем
мишљењу, какав је човек био Јосип Броз?

Упознала сам га чим сам ступила
међу партизане… Придружио се нашој бригади, јахао је бијелог коња.
Неколико пута ме је подигао и посадио испред себе, па спустио и поново подигао. То је неколико пута урадио. А какав је човјек био? Тито је
био најбољи човјек. Био је политичар, вођа, човјек који се борио за
свој народ! Сличан њему није био,
нити ће икада бити! Њега су звали
касније и „láncos kutya” а све то зато
јер Русе није пустио. Касније, сви су
се хтјели и измирили с њиме. Ма он
је држао народ, ко је хтео да мрдне,
тога је одмах зауставио. Док је он
био, све је уједно било. Нико није
смио да мрдне. Он је држао све под
контролом. А данас? Како то да данас Србија и Црна Гора нису заједно, нису у једној држави? – питам ја
вас. Зашто је то тако? Па треба да су
уједно. Али видите шта се ради: то
није добро, није лијепо!”
Стојанка Даниловић-Чанић је

Партизанска споменица

приликом једне радне акције упознала свог сапутника, супруга Шандора, то јест Александра Чанића.
Потомак Чарнојевића, родом из
Кисега, пријавио се на радну акцију
где је, као пословођа, радио на таквим значајним пројектима као што
је изградња Маузолеја Његошу,
Гимназије на Цетињу. Био је вредан
и признат мајстор, зидар. Ту се упознао са госпођом Стојом којом се затим и оженио. Пошто није хтео да
прими југословенско држављанство, Шандор Чанић се вратио у
Мађарску, међутим, синовима је био
забрањен прелаз преко границе
пошто су рођени у Југославији! Помоћ и разумевање, како нам је испричала госпођа Чанић, нашла је
код Тита који ју је примио у Београду и обећао да ће најкасније до Нове
године добити потребан пасош. Дату реч је испоштовао те се породица
Чанић поново нашла на окупу.
Стојанка Даниловић-Чанић од 1958.
године живи у Мађарској. Своје старачке дане проводи у кући сина
Александра где чува документе из
Другог светског рата. Успомене,
које имају музејску вредност. И
представљају сведочанство о временима која су се, нажалост, збила, но,
надајмо се да се никада више неће
поновити. Ради човечанства. Мира
и љубави те права за живот.
Предраг Мандић
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Какву школу желим?

Какву школу желим?

Многи ђаци не воле школу и желели би да нешто мењају. Ја волим
школу, али има ствари које бих додао. Додао бих базен да би лети имали час пливања. Онда би деца била
сретна и волела би да скачу у воду,
да пливају и да се прскају. Базен бих
направио тако да може да се заледи
како би се зими деца сретно клизала
тамо-амо на леду. Деца би била сретна и много би више заволела школу.
Игор Ранђеловић

Школа какву желим
У целом свету има свакојаких
школа. Сада ћу вам написати какву
школу желим. Волела бих да учионице буду офарбане у плаво и зелено. Кад би једна учионица била зелена, унутра би биле плаве, гумене
фотеље и стаклени столови. Уместо
књига имали би свакојаке свеске у
које би цртали свакакве фигуре и не
би ништа писали већ само слушали
наставницу и памтили би градиво.
Сваки други дан би имали час када се само прича. За Божић би у учионици имали јелку и свако би тражио свој поклон. За Ускрс би фарбали јаја и играли би се. На часовима
бисмо имали звоно са којим кад зазвонимо конобар одмах стиже како
би наручили неко пиће.
Свака друга недеља би била недеља игре. Онда би имали свакојаке
задатке које би решавали и увек би
се нашао један победник. Маскенбал бисмо одржали годишње више
пута.
Овакву школу бих ја волела.
Милица Чичић

Маштање о школи
Била је субота. Сви су изашли да
шетају, а ја сам остао у кући јер сам
био болестан. Лежао сам у кревету и
размишљао, Пошто је био распуст
размишљао сам о школи. Маштао
сам каква би била школа какву ја
желим.
Ја бих желио да свака школа почиње у 9.30 сати да би сви мало дуже могли да спавају, а да краће траје
настава и да нема домаћег. Желио
бих још да има велико двориште и
да има много дрвећа и биљака. Такође бих желио да нема оцјена и да
се не учи толико много, а такође да
сви распусти трају дуже. И то да се
не мора ићи на сваки час, него само
на онај на који хоћемо.
Знам да је пола тога немогуће, али
у машти је све могуће.
Александар Богдановић

Какву бих желела
школу?
Моја школа је таква, какву отпрлике свако дете жели. Шарена је и
пуна је игара.
Она би била у једној згради која је
шарена. Учионице би биле разнобојне: жуте, плаве и црвене. У свакој
учионици би био један компјутер,
на којим би се играле игрице. Био би
један фрижидер са пуно пића и фине хране. Домаћи задатак би добили
само у среду, али веома мало. Један
час би трајао 30 минута, а један од-

22

Цртежи ђака из Будимпеште

мор 15 минута. Одговарање би било
у једној години два пута, а контролни никад. У школу би требало доћи
за девет сати. Лектира не би била
обавезна, само ако хоћеш. Сваки
трећи дан бисмо ишли на излет. Био
би и ускршњи вашар. Распусти би
минимум трајали четири недеље.
Сваки ученик би добио поклон за
Божић. Сваки дан би имали четири
часа. На часу информатике би задњих петнаест минута провели на
интернету. Двориште би било велико са пуно дрвећа и биљака. Сваке
недеље би ишли три пута на пливање и клизање.
Тако би изгледала моја школа.
Знам да се то не може остварити,
али је добро о томе маштати.
Мира Марјановић, 3. разред
Јована Вечић

Школа какву желим
Имам много идеја какву школу
желим, али од тих силних жеља мораћу да изаберем једну. Школа би
била на неком лепом месту. Она би
била велика и широка. Била би неке
светле и веселе боје. Споља би се видело пуно лепих прозора, дивно
окићених разним стварима што деца воле. Зграда би била на четири
спрата. На првом спрату би биле
учионице за учење. Свака учионица
би била предвиђена за различите
предмете. Све учионице би биле велике. У њој би се налазили: столови,
удобне столице, табла велика и негде розе, негде зелена, а понегде плаве боје. Ормари би такође били различите боје као и телевизор, двдплејер, звучници и компјутери. Свака лекција би се приказала на телевизору да се зна како се то ради, а
после се то вежба. На другом спрату
би се налазили: зборница, библиотека, тоалет, свечана сала и сала за
пробе, а понекад би се и тамо одржавале свечаности. Библиотека би била велика са пуно полица, неколико
редова би припадало књигама за
поједине разреде. У свечаној сали би
био један клавир, бина, а изнад бине
била би стављена завеса. На трећем
спрату био би ресторан и продавница. У ресторану би сваки ученик
имао своје место и сваки би имао
свог конобара, па би ученици поручили оно што желе да пију или да једу. У продавници би било све оно
што би деца хтела да једу и пију. На
четвртом спрату биле би играоне за
различит узраст деце. Поред школе
би била једна сала за физичко, за
пливање и за остале спортове. У свакој учионици било би једно сандуче
где би долазило писмо дневног задатка. Часови би трајали 35 минута.
Недељно једном или два пута би
ученици добили домаћи. Сваки дан
би деца имала по четири-пет часова.
Сваке недеље би се одржала нека недеља свечаности или седмица активности. На сваком спрату би било
постављено неколико плаката. У
школи би постојала правила, а прекршај правила би се такође стављао
на плакату. На плакату би била
стављена фотографија дотичног и
опис прекршаја који је починио.
Ово је школа какву желим.

Јована Богдановић, 3. разред

Милорад Ластић, 3. разред

Насмејте се!

– Па ти ништа не знаш! – каже наставник ђаку.
– А шта ви мислите, због чега су
ме послали у школу, ако не због тога?! – одговори ученик.
)
– Шта је, бре, ово? – рече отац сину са згражавањем. – Све саме јединице!
– А петицу из владања ниси приметио? – рече Стевица.
Соња Вишковић
– Приметио самм и чудим се, от-

куд теби пет из владања? – настави
отац.
– Па то ти је зато што на часу, ама
баш никада, ни реч нисам проговорио. – поносно закључи Стевица.
)
– Мама смем ли да се играм у дворишту? – пита Перица.
– С тим подераним панталонама?
– рече мати.
– Ма јок, са пријатељима! – узврати Перица.
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Седница Самоуправе Срба у Батањи

Седница Самоуправе Срба у Медини

У центру пажње положај
Српске основне школе

Овогодишњи учинак
и планови Мединчана

С

амоуправа Срба у Медини је,
новембарском и седницом одржаном средином децембра,
привела крају 2006. календарску годину.
Из аспекта Срба у једином српским живљем настањеном насељу у
Жупанији Толна, протекла година
није била лака, но, „кaда се братска
срца сложе, и олово пливат може”.
Тако је то било и у случају чланова
месне српске мањинске самоуправе
који су, сходно својим могућностима, реализовали све своје планове
које су зацртали почетком 2006. а
успешно су учествовали и на октобарским изборима. Наравно, трочлано бирано тело Срба проширено је
на пет чланова у којем саставу су се
нашли и нови активисти који до сада нису имали увид у мањинско-самоуправни живот. Баш зато, Наталија Сокић, председница Самоуправе Срба у Медини, уједно заменик
начелника села, сматрала је целисходним да Никола Рафајловић, Мито и Пајо Сокић детаљније упознају
Статут месне српске мањинске самоуправе а исто тако било је важно
да се сумирају овогодишњи резултати.
Мединчани су, као што смо то већ
поменули, све своје планове остварили! Достојно су прославили све
црквене празнике, организовано су

присуствовали манастирској слави
у Грабовцу, дуго ће се памтити мединска „Пудaрина” а сваку похвалу
заслужују због успешно спроведене
реконструкције месног српског православног храма. Обнова је трајала
три године и у њу је утрошено преко
10 милиона форинти.
Самоуправа Срба у Медини већ
сада има у виду планове које жели
да оствари током 2007. године. Будући да је Уред за националне и етничке мањине Мединчанима обезбедио и доставио милион форинти
ради покретања радова на обнови
клупских просторија, тачније, реконструкције зграде бивше вероисповедне школе, чланови месне српске мањинске самоуправе предвођени председницом Наталијом Сокић
одлучни су да се извођачки подухват покрене већ на пролеће. О осталим својим плановима, настојањима, бирано тело Срба опширније ће
говорити 27. јануара 2007. године
када ће се поред светосавске свечаности одржати и јавно саслушање
месне српске мањинске самоуправе.
Срби у овом толнанском насељу и
у будуће, достојно и одано, сложно
ће чувати и неговати српску материнску реч, културу и светосавску
српску православну веру.

С

ваке године, пред сам крај календарске године, Самоуправа
Срба у Батањи на дневни ред
ставља преглед, анализу положаја
месне Српске основне школе и забавишта. Тако је то било и крајем новембра, када су чланови бираног тела Срба у овом граду предвођени
председником Мирославом Роцковом на тапет ставили тренутачну
судбину наше образовне установе на
чијем се челу налази Вера Пејић-Сутор, директорица институције, потпредседник месне српске мањинске
самоуправе и члан већинске самоуправе града Батање. На основу директоричиног излагања, остали чланови
Самоуправе Срба у овом насељу
стекли су утисак да је моментални
број ученика и наставничког кадра
задовољавајући, поготово ако имамо
у виду да Српска основна школа и
ове године може да се дичи са 57 ученика. И персоналне потешкоће на
време су отклоњене те на тај начин
настава неометано тече. Једино, финансије представљају проблем, но,
то је данас уобичајено стање, карактеристична слика у целој Мађарској.
У другој тачци дневног реда, говорило се о буџету за 2007. годину. Град
на мађарско-румунској граници за
функционисање предвиђа буџет од
милијарде и 700 милиона форинти,
П. М. док је српска мањинска самоуправа у

Четири деценије братимљења Баје и Сомбора

С

арадња Баје и Сомбора ове године обележава 40 година, наиме, тачно 14. децембра 1966.
године потписана је повеља о братимљењу та два града.
Управе два града сматрале су
важним да достојно прославе ову
значајну годишњицу: празновање је
отпочело 12. децембра у Сомбору
где је у оквиру скупштинске седнице др Јован Славковић, председник
општине Сомбор подвукао да је
„oвим чином озваничена вишевековна блискост два добра суседа
које је кроз деценије и векове везивала судбинска, историјска и етничка сродност. Наша два града, слична по својој величини, архитектури,
поднебљу, људима и обичајима, вековима су била повезана а житељи
упућени на блиску сарадњу.”
Др Јован Славковић је подсетио
да су се „многе старе сомборске српске, буњевачке и мађарске породице
доселиле током 18. столећа у Сомбор, као што су се и неке сомборске
породице преселиле у Бају. Такав је
пример и знаменити српски књижевник, утемељивач позоришног
живота у Срба Јоаким Вујић, рођен
у Баји, школован у Сомбору, пореклом из породице која се у Бају преселила из Сомбора!”
У сваком случају културну повезаност су два града, након братимљења, проширила и на политичке везе, привреду, уметност, спорт,
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туризам, невладине цивилне организације. Процват је био уочљив све до
распада СФРЈ када је дошло до застоја, међутим, однедавно, поново се
продубљује међусобна сарадња која,
пре свега, до изражаја долази у оквиру еврорегионалне сарадње а како
рече др Золтан Ревфи, градоначелник Баје, „конкурси Европске уније
којима се подстиче прекогранична
сарадња дају озбиљне шансе нашим
институцијама, као и руководствима
два града да учвршћујући стручне и
људске везе, планирају значајне помаке у заштити животне средине,
туризму, ширењу броја граничних
прелаза, развијању путне мреже”.
Иначе, нов пут у побратимљеним
односима Баје и Сомбора може да значи и потписана нова изјава о унапређењу и интензивирању братских
односа. У томе значајно место заузима познавање и уважавање традиција, вредности једних и других а делић особене културне баштине двају
градова представљен је 14. децембра
у Баји где је у оквиру наставка прославе јубилеја одржан духовни концерт сомборских и бајских хорова. У
фрањевачкој цркви „Свeти Антун Падовански” великим успехом наступао
је Хор младих „Juventus cantat” из
Сомбора, вишеструки победник
међународних такмичења који се
сматра светлим стубом неговања традиција хорског певања а нису изостали ни ученици Музичке школе „Пe-

тар Коњовић”. Образовна установа,
стара преко осамдесет година, једна
је од најреномиранијих институција у
Војводини у којој су поникли врхунски музички ствараоци. Ова школа је
стожер готово свих музичких активности у Сомбору и околини.
Домаћине су представљали чланови Хора „Фeренц Лист”, односно
Уметничка установа основног степена „Фeренц Лист”.
Концерт у фрањевачкој цркви па
тако и свечана седница Градског
већа одржана 16. децембра остаће
дуго у памћењу Милошу Апићу,
председнику Самоуправе Срба у
Баји коме је приликом поменуте
свечаности уручено признање „Зa
град Бају”. О још једном вредном
признању овом неуморном активисти који свој рад, осим мањинског,
испољава и на пољу спортског и
друштвеног живота града на Шугавици, опширније ћемо говорити у
једном другом нашем чланку. Међутим, и овим путем користимо прилику да награђеном од срца честитамо и пожелимо му истрајност и
успех у многостраној делатности,
као што речи честитке, поводом 40.
рођендана побратимљења, упућујемо и градовима Баји и Сомбору у
нади да ће ову сарадњу два насеља
красити још много лепих успеха и
заједничких пројеката у интересу
житеља вишенационалне Бачке.
Предраг Мандић

Мирослав Роцков

проценама, прогнозама много опрезнија па је у своју калкулацију урачунала само ставку од 640.000,- форинти што ће јој бити обезбеђено из централног буџета. Наравно, поменута
средства су скромна па баш зато, батањски Срби ће и у будуће марљиво
конкурисати и на тај начин надокнадити материјалне потребе.
У наставку седнице пажња је посвећена Дану мањина. Прослава на
нивоу Жупаније Бекеш сваке године
у великом броју окупља представнике националних и етничких
мањина а она је важна и због тога
јер се на њој уручују признања
најактивнијима из редова народности. Бирано тело Срба је на свом заседању донело одлуку да се ове године не именује добитник награде а
такав свој став образложило је констатацијом да не жели такозвану „дeвалвацију одликовања”: српском активисти признање ће бити уручено
тада када он заиста и заслужује!
Иначе, Дан мањина у Жупанији
Бекеш одржан је 15. децембра у Кондорошу а у свечаном програму наступала су и деца батањске Српске
основне школе.
Пред сам крај заседања, чланови
месне српске мањинске самоуправе
дотакли су и прославе зимских црквених празника. Слично претходним годинама, на први дан Божића
поново се планира бал, међутим,
место одржавања традиционалне
приредбе је за сада несигурно, будући да месном Дому културе прети опасност затварања. У случају да
до тога дође, балско весеље може да
се приреди у Спортској хали или
пак у Српској сали.
Достојно ће се обележити и остали празници а што се тиче дочека
Српске нове године, њега ће бити
тек у том случају ако то житељи
града захтевају. Иначе, у Батањи
није било и није карактеристично
да се 13. јануара организује весео
провод, међутим, уколико се покаже воља и буде ли потражње, није
незамисливо да се још једна најлуђа
ноћ приреди. У том случају провод
би био у месном Српском клубу.
П. М.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Разговор са Милошем Апићем, добитником
признања „За град Бају”

Чувар Српске цркве
и Регионалног центра у Баји

П

рестижна награда „Зa град
Бају”, ове године, додељена је
Милошу Апићу, председнику
Самоуправе Срба у Баји, који поред
тога што одлучно управља српским
мањинским животом у граду на
Шугавици, од 1959. године неуморно ради на унапређењу спорта, пре
свега пливања и ватерпола.
На свечаној седници Градског
већа Баје, одржаној 16. децембра у
згради локалне самоуправе града,
поводом уручења другог по реду великог признања насеља, наведена је
дугачка листа друштвених делатности и заслуга Милоша Апића па
ћемо и ми само неке поменути: оснивач је и руководилац Бајског спортског круга, председник Спартака у

Милиш Апић

Баји, технички директор Кошаркашког клуба у Баји, главни референт
Дирекције за спорт Жупаније БачКишкун, покреће пливање деце у
Баји, а потом постаје и директор Бајског купалишта, реорганизатор је
поновног покретања ватерполо живота у граду на Шугавици, био је
надзорник спорта у граду, бројне патинантне фудбалске, кошаркашке и
ватерполо екипе је успео да доведе у
Бају на припреме (Ференцварош,
Партизан итд.), једно време обављао
је обавезе тренера ватерполо и кошаркашке екипе Баје. Изабран је и за
председника Малорибарског удружења „Геменц” у Баји, оснивач је и
покретач ватерполо турнира бајских
ветерана који је добио назив „Robbanó
Rozmárok”, од 1998. је председник
Самоуправе Срба у Баји и Културног
и верског удружења Срба у Баји.
Члан је и месне српске православне
црквене општине…
Дугачка листа активности која
датира од 1952. године када је почео
да плива и игра ватерполо а траје
све до дана данашњег!
Милоша Апића су за високу награду предложиле следеће организације: Ватерполо спортска заједни-

ца „Шугавица”, Ватерполо клуб ветерана „Robbanó Rozmárok”, Малорибарско удружење „Геменц” у Баји,
Самоуправа Срба у Баји и Културно
и верско удружење Срба у Баји.
Награђени је и након добијених
бројних признања био ганут новим
одликовањем па нам је изјавио следеће: „Почашћен сам признањем
»Зa град Бају« којим се признаје и
рад мојих сарадника. Та делатност у
граду траје од 1959. године, а од
многобројних обавеза, уколико ми
здравље и снага дозволе, задржаћу
само председничку функцију у Самоуправи Срба у Баји. Све остале
задатке, попут председништва и
стручног руководиоца ватерполо
клуба у Баји, предаћу младима и повући ћу се у позадину уз наговештај да ми се било када могу обратити за помоћ, савете
јер ћу им увек радо изаћи у
сусрет. Што се тиче српског
мањинског живота, пошто ми
је преокупација месна српска
православна црква и Регионални центар Срба у Бачкој, и
даље ћемо максимално радити на окончању спољашње обнове древне светиње, односно, оспособљавању нашег
центра како би он удовољио
што широј палети задатака.
Како црква, тако и зграда у
којој су седишне просторије
добили месна српска православна црквена општина, Културно и верско удружење Срба у Баји, Српска мањинска
самоуправа, представљају доказ древне српске културе наших предака у граду на Шугавици. Наша је дужна обавеза
да те знаменитости очувамо и
попунимо садржајем!” Милошу
Апићу честитамо на признању и желимо му и надаље успешан рад, истрајност и добро здравље.

Награда „Pro cultura minoritatum hungariae”

Међу лауреатима српска
редакција Мађарског радија

Миленко Радић

У

свечаној сали будимског „Вигадоа”, у недељу 17. децембра
приређен је мањински гала
програм поводом уручивања награде „Pro cultura minoritatum hungariae”, коју додељује Мађарски институт за просвету. У аули овог здања
пре почетка програма свечано је отворена фото-изложба на којој су излагачи обрадили различите теме из
живота мањинских заједница у
Мађарској.
У присуству председнице мађарског Парламента, Каталин Сили,
представника земаљских мањинских самоуправа, као и високих гостију из мађарског друштвено-политичког, културног и јавног живота,
престижно признање лауреатима је
уручила директорка Мађарског института за просвету, Ерика Борбат и
копредседник мањинског савета, Јосо Острогонац. Међу награђенима
била је и Српска редакција Мађарског радија, која је признање заслужила дугогодишњим истрајним,
преданим и професионалним радом
на информисању српске јавности у
Мађарској. Признање је преузео
шеф редакције Миленко Радић.
Овом приликом аудиторијуму се
Предраг Мандић обратила председница мађарског

Међународна каријера романа нашег колеге
Драгана Јаковљевића

„Џезвар” и на руском језику

П

осредством Руског дома у
Београду и издавачке куће
„Стубови културе”, која је
дистрибутер романа „Џезвар” у Србији, у септембру ове године преводилац из Москве, Михаил Јакупин у
договору са аутором, нашим колегом, Драганом Јаковљевићем, издавачу из Сент Петерсбурга препоручио је објављивање романа „Џезвар” на руском језику. Према садашњим информацијама Јакупин је
превод понудио издавачкој кући
„Дани”, која је изразила жељу да роман и објави.
Ових дана у току су консултације
око наслова књиге. Он ће вероватно

Будимпешта, 21. децембар 2006.

бити промењен, пошто је реч џезвар
ипак карактеристична за балканско
поднебље и у другим језицима нема
одговарајућу замену.
Руски издавач, који је током тридесет година свог постојања поред
осталог објавио преведена дела Иве
Андрића, Душана Матића, Бранка
Миљковића и других наших аутора,
књигама снабдева око 600 књижара
широм те земље. Роман „Џезвар” у
Русији ће почетком марта бити
штампан у почетном тиражу од 15
хиљада примерака, док је у Србији у
току штампање трећег издања овог
дела.
С. М.

Парламента, Каталин Сили. Честитајући предстојеће божићне празнике скренула је пажњу на то да су без
обзира на велике несугласице, политичке странке у Мађарској сагласне
у томе да је питање заступништва
мањина у Парламенту у наредном
периоду неопходно решити. Велики
корак напред представља успостављање мањинског самоуправног
система, који је, како је истакла, у
протеклом периоду ојачао и оправдао своју сврху. Пожелевши свима
бољу и успешнију 2007., Каталин
Сили је апеловала на већи степен толеранције и међусобног разумевања.
У свечаном програму учествовали су представници свих мањинских заједница, а српску мањину заступало је Културно-уметничко
друштво „Табан” из Будимпеште. У
краћем коментару поводом уручивања награде шеф српске редакције,
Миленко Радић између осталог је
рекао:
– Награду смо заслужили првенствено због тога што смо радили оно
што треба да радимо. Једноставно,
опслуживали смо и дан-данас опслужујемо наше слушаоце, који су жељни информација о српској заједници
у Мађарској. Награда није само подстицај за српску редакцију, већ и за
целу нашу установу. Мађарски радио доживљава нове тренутке, руководство настоји да коначно стабилизује унутрашње стање, има шта да се
ради. Надамо се да ће од првог фебруара наше емисије моћи да се слушају на новим радијским фреквенцијама и то у Будимпешти и Печују
на средњим таласима од 873 килохерца, а у јужној Мађарској на фреквенцији од 1163 килохерца. Програм
ћемо емитовати уживо, у термину од
12 до 2 поподне. О свему овоме наше
слушаоце благовремено ћемо информисати. Тренутно се оспособљавају
предајници и надамо се да ћемо успети да створимо нову структуру нашег програма. Размишљамо о новим
рубрикама, путем којих ћемо нашим
слушаоцима бити још ближи. Надамо се да ћемо имати материјалних
средстава да све ово реализујемо и да
евентуално проширимо кадар у нашој редакцији.
С. М.
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Отпочела предизборна кампања
за избор земаљске српске самоуправе

И

ако ће се избор земаљских
мањинских самоуправа одржати 4. марта 2007. године,
предизборна кампања код појединих националних и етничких мањина већ је отпочела, а међу тим народностима није изузетак ни српска
заједница.
То сведочи и предизборни форум
сазван 10. децембра у Сегедину,
чије одржавање је иницирало
Ловранско народносно удружење за
очување културе и традиција чијој
позивној речи су се одазвали и Сегединска српска заједница и Печујско-барањско српско удружење:
све три српске цивилне организације и појединачно би биле у могућности да покрену сопствену листу
пошто свака од њих има преко 20
изабраних чланова у месним српским мањинским самоуправама.
Ипак, руководиоци Ловранског народносног удружења за очување
културе и традиција, Сегединске
српске заједнице и Печујско-барањског српског удружења сматрали су целисходним да се састану и
размотре могућност спајања снага
у циљу што успешнијих избора
приликом одлучивања будућих
скупштинара Самоуправе Срба у
Мађарској, а њима су се придружили и представници Културног и
верског удружења Срба у Баји, односно, Српског удружења „Зoра” у
Будимпешти.
На самом почетку форума, одржаном у сегединском Српском клубу, представницима цивилних организација и разних српских мањинских самоуправа обратила се др

Милица Павлов, председница Самоуправе Срба у Мађарској која је
подсетила да ће се 4. марта бирати
земаљске самоуправе, жупанијска
самоуправа (ради се о Пештанској
жупанији) да би додала: „По новом
закону, одређен је и ограничени број
колико чланова може да има земаљска самоуправа. Пошто ми имамо 40 месних самоуправа, то значи
да ми можемо имати 25 чланова у
скупштини, то је максималан број.
Тога више нема да скупштина одлучује колико ће чланова имати, колико неће…”
Председница Павлов је у наставку говорила о изборном систему
који је мањине упутио ка једном политичком правцу према којем су на-

гласа!” – нагласила је актуелна
председница Самоуправе Срба у
Мађарској.
Два, три гласа у скупштини значе
пуно, међутим, како се то чуло и на
заседању, скупштинари у протеклом четворогодишњем циклусу често пута се нису истицали својом активношћу. Реална критичка примедба изнета је на рачун изабраних
људи највишег представничког тела
земаљске српске самоуправе, који
се у више наврата нису појавили на
скупштинским заседањима Самоуправе Срба у Мађарској а без кворума тешко је било донети пуноправне одлуке важне за српску заједницу у Мађарској.
За српство у Мађарској је и те ка-

Љубомир Алексов

Јованка Ластић

Договор у Баји

У Регионалном центру бачванских Срба са седиштем у
Баји, 14. децембра одржан је регионални форум на којем су
представници цивилних организација, пре свега, Печујскобарањског српског удружења и
Културног и верског удружења
бајских Срба, те појединих српских мањинских самоуправа донели одлуку у вези са именовањем потенцијалних скупштинара земаљске српске самоуправе.
Учесници скупа су релативно
брзо постигли договор по питању кандидата који би могли
да се нађу на заједничкој коалицијској листи: према томе Бачку, Барању и Толну заступали
би Милан Ђурић и Нада Бунчић-Ђурић из Сантова, Душица
Шокац из Баје, те др Милица
Павлов и Радован Горјанац из
Печуја.
Како домаћин форума, Милош Апић, председник Самоуправе Срба у Баји тако и остали
дискутанти изразили су наду
да ће следећа скупштина земаљске српске самоуправе бити ефикаснија, боља у интересу целе српске заједнице у
Мађарској.
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Регионални форум у Баји

родносне цивилне организације добиле својеврсну страначку улогу. У
политици пак, зна се: партије често
пута склапају коалицију. Она је могућа и у случају српских цивилних
организација ако се, наравно, сложе
и договоре: „Aко мислите да се направи коалиција и ако дисциплиновано будемо изашли на изборе, ми
електори који треба да идемо, онда
се евентуално може постићи једна
солидна већина са свега два до три

ко важно, од виталног интереса је да
се удруже снаге поготово када се ради о таквим значајним питањима
као што је култура, школство, политичко заступништво рекао је Љубомир Алесков, председник Ловранског народносног удружења за очување културе и традиција: „Мањевише, пет организација је заинтересовано за једну заједничку сарадњу.
Ја сам у једном приватном, полуприватном разговору потражио ак-

туелног председника Самоуправе
Срба у Будимпешти и затражио од
њега информације да ли су, евентуално, и они заинтересовани за сарадњу, међутим, добио сам одговор
да би они, свакако, желели сопствену листу формулисати, желе самостално кренути на изборима. После
тог разговора, по овом питању
нисмо наставили дијалог, међутим,
ипак сматрам важним да се пре нових озбора, у другом изборном кругу, на што ширем нивоу договарамо
и ако је могуће да постигнемо консензус у два питања: да ли желимо
заједнички да делујемо? Ако желимо заједнички, онда који су нам они
циљеви у вези са којима се можемо
сви сложити, удружити како би се
решили бројни проблеми српске заједнице који су се можда већ требали решити, а ми их још увек гурамо
пред собом. Свакако, ми треба да
имамо такве циљеве, задатке, на основу којих можемо мобилисати људе.”
Било како било, листа људи, потенцијалних скупштинара, треба да
се зготови до почетка фебруара
2007. године, упозорила је др Милица Павлов, председница Самоуправе Срба у Мађарској која је тражила
од присутних да уколико дође до
удруживања снага, нека разне регије у Мађарској буду сразмерно и
поштено заступљене. Баш зато, у
случају да се постигне договор,
нужно је отпочети преговоре ко ће
коме дати легитимитет.
У сваком случају, сви који су затражили реч на скупу, истакли су
важност слоге, формирање коалиције и заједничке листе, израду заједничких програма, елиминисање
међусобних супротности у циљу
лепше и мирније будућности српске
заједнице у Мађарској. Треба најзад
укинути подељеност, оно такозвано
„нaши и ваши”. Јер свим српским
групацијама подједнако треба да
буду важни српска култура, школство, српска издавачка делатност,
адаптација Културног и документационог центра Срба у Мађарској,
регинална заступљеност српске заједнице, очување језика, обичаја
итд.
Координирање, такође, не сме да
буде занемарено. Баш зато, присутни су се договорили да постављање
заједничке листе повере Сегединској српској заједници чији је председник Боривој Рус истакао следеће:
„Драго ми је што се одржао овај
скуп и што се толико људи сакупило. Осим тога, радује ме што су се
сви сложили да ваља заједнички
кренути а за то је неопходна слога,
удруживање снага. Сегединска српска заједница је почашћена што јој
је поверено да она поднесе заједничку листу коју ће претходно формулисати остале организације. Уједно,
надам се да ће поморишка регија у
новој скупштини можда још више
бити заступљена него до сада.”
Хоће ли тако бити, остаје да се види… Међутим, још током форума,
постигнут је договор да хитно следи
наставак предизборних разговора: у
Баји је за 14. децембар сазван регионални скуп, док ће Срби у Поморишју 22. децембра одлучивати о
именима потенцијалних скупштинара, кандидата за изборну листу
Самоуправе Срба у Мађарској.
Предраг Мандић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Ненад Анђелић, угоститељ

А

Пешта добила српску „Кафану”

ко будимпештанским Србима споменете кафић „Кастро”, већина ће рећи: „А, знамо, то је код Ненада”. Било, али више није. Не зато што „Кастра” више нема, већ зато што није онај
стари: Ненад Анђелић више није у
њему. Овај популарни кафеџија је
од недавно у својој кафани, заправо „КАФАNI”.
Али, кренимо редом. После пар
година проведених у Немачкој, овај
Новосађанин се скоро сасвим случајно обрео у Мађарској и исто тако
случајно у њој остао. Није зажалио,
јер је у Будимпешти засновао породицу и успешно наставио бављење
својим занатом – угоститељством,
најпре кроз такозвани парти сервис,
а убрзо је са пријатељем из Холандије отворио сада већ чувени кафић
„Кастро” у Радаи улици. Било је то
време када је у тој улици, која је данас позната управо по локалима
овог типа, било само пар угоститељских објеката.
– Испоставило се да је „Кастро”
био пун погодак, јер је и обичан пролазник могао да закључи да је то било убедљиво најпосећеније место у
том делу града. Тамо сам држао кухињу. Кренули смо са такозваном
домаћом кухињом, што се показало
као врло добра замисао. Трудили
смо се да то буде храна по рецепту
наших бака и гости су то волели.
Мислим да то још увек има прођу
јер све више људи тражи такву храну.
Колико Мађари познају балканске специјалитете?
– Они се са том кухињом све више упознају пошто одлазе на летовање у Хрватску и Црну Гору. Када
смо ми почели да припремамо роштиљ, нису били баш тако добро
упознати шта је то и требало је да
прође извесно време. Али када пробају, увек се враћају. Међутим, кувана јела познају, мада их ми мало
другачије спремамо. Није им баш
све са Балкана страно, јер су и они
дуго година били под Турцима и остало им је нешто из тог периода.
Шта се догодило после затварања „Кастра”?
– У фебруару ове године отворен
је нови „Кастро” на Мадач тргу, а ја
сам кафану отворио у априлу. Радио
сам паралелно у оба локала све до
недавно. Сада сам само у „Кафани”
јер тако могу да јој посветим много
више пажње. Кренула је у добром
правцу и надамо се да ће и даље тако ићи. По резултатима видимо да
се креће узлазном линијом.
Како сте дошли на идеју за назив овог ресторана?
– Та идеја се јавила пре пар година. Желео сам да имам ресторан
који ће се звати „Кафана”.
Ћирилично слово „Ф” у средини
назива асоцирало је двојицу ваших гостију на две језичке комбинације: једног на мађарскосрпску, а другог на грчку. Ко је у
праву?
– У праву је први. Сва слова у називу локала су препознатљива гостима, осим тог ћириличног „Ф” у
средини. Многи стану и посматрају,

питају се шта ли је то. Али
мислим да смо нашли право име, за оне који знају.
Да ли сте кроз назив
„Кафана” уједно желели да дате гостима до
знања каква их атмосфера очекује у локалу?
Јер, када се каже кафана, обично се не мисли
на елитни простор са
пет звездица.
– Код нас у Србији се зна
шта значи реч кафана, или
барем шта је раније значила. У кафани су се завршавали послови, рађеле су се
љубави, тамо су одлазили
сви, и политичари и уметници. Једноставно, кафана
је била институција. Мислим да овај ресторан иде у
том правцу: овде долазе и
бизнисмени, и дипломате,
и политичари без обзира
из које нације. Ту су и умет-

ници, глумци, сликари, музичари и
људи других профила.
Оваквих кафана нема много у Будимпешти. То је некада било елегантно место, а ми смо га намерно
мало „запрљали” и направили оваквим какво јесте. Жеља нам је да се
гости осећају опуштено, да их нико
не посматра како ће сести, шта ће
јести и радити. Овде никога не интересују гости за суседним столовима, сви су опуштени и то је најбитније за једну кафану: да се сви добро
осећају, да атмосфера буде домаћа.
Госте не дочекују униформисани и
извештачени конобари, него је све
опуштено.
Осим опуштености, гостима
који прекораче праг ове кафане
пада у очи пада и једна уметничка црта ентеријера?
– Ово место је уједно и својеврсна
ликовна галерија. Сваких месец дана смењују се изложбе слика, углавном младих уметника. Омогућили
смо им да излажу своје радове и да
при том можда нешто и продају. Од

Будимпешта, 21. децембар 2006.

те продаје ми не узимамо
ништа, али имамо другу
врсту користи: месечно освежавамо кафану новим
сликама, увек је нешто ново и не морамо да бринемо
о ентеријеру. Гости примећују сваку промену и то
је добро. Иначе, уметници
су веома заинтересовани
да излажу овде, па су и термини за изложбе попуњени по пола године унапред.
Културни аташе кафане је
Еде Шинкович, преко кога
уметници заказују своје
термине. Он прегледа радове и предлаже оне који
су по његовој оцени квалитетни, а такође и отвара
све изложбе.
Колику пажњу посвећујете одабиру музике? Има
ли и живе свирке?
– У нашој кафани могу
се чути сви жанрови: од
наших трубача до француских шансона, у зависности од
тога које је друштво присутно. Почели смо и са живом свирком. Сваке
две недеље нам гостује неки оркестар. „Шендерге” смо већ имали у
гостима, а сигурно ће нам доћи поново јер их публика воли.
Шта је по вама најбоља реклама за једну кафану, осим квалитетне хране и пића?
– Најбитније је да се гост добро
осећа, да осети једну топлину и пријатну атмосферу када прекорачи
праг. Вероватно сте много пута улазили у локале где сте установили да
вам нешто не одговара и нисте желели дуже да се задржавате. Нама се
гости враћају и то је најбоља реклама. Имали смо неколико група туриста који су ушли у два сата поподне, а изашли тек касно увече. Значи
седели су целог дана и није им било
досадно. Нама је то врло важно јер
када се људи пријатно осећају, а уз
то се враћају, значи да стичемо сталне госте. Ми не радимо специјално
за туристе и они нам нису циљна

група. Овај део града је мало специфичан: пошто је Ваци улица близу
сви би да придобију туристе, али ми
тражимо сталне госте.
Да ли то значи да после дужег
затишја традиција српских кафана у петом кварту наставља
да живи?
– Не знам да ли се традиција наставља, али мислим да смо ми тренутно једина српска кафана у Будимпешти. Драго ми је што смо у
петом кварту који је традиционално
важио као српски. Близу је Српска
улица, српска црква, Текелијанум, а
време ће показати да ли се традиција наставља.
Да ли се међу нашим сународницима у главном граду и околини
већ чуло за ово место?
– Да, долази нам доста Срба не само из Будимпеште него и из Ловре,
Чипа и осталих наших насеља. Долазе нам људи из разних српских самоуправа, организују вечере и врло
су задовољни. У тим приликама
пуштамо и нашу музику.
Каква је процедура за отварање
једног оваквог објекта?
– Јако дуга и компликована. Имам
среће што ми је супруга Мађарица
из Будимпеште, па је она била задужена за тај административни део,
иначе ко зна када бих све завршио
да сам сам то радио.
Да ли сте у новом ресторану задржали српски јеловник који
сте имали у „Кастру”?
– Неких седам или осам јела из
српске кухиње сам задржао, а остало је интернационална кухиња, углавном медитеранска. Доста су заступљени бифтеци, мало лососа,
мало пилетине… Углавном, јеловник није тако велики као што је био
у „Кастру”. Разлог је што покушавамо да одржимо добар квалитет, а то
је много теже ако је јеловник велики. У том случају се користи и замрзнута храна, а код нас је све свеже.
Мањи је јеловник, али је зато квалитет на одговарајућем нивоу. Ових
дана очекујемо кувара из Београда
који ће бити задужен за рибу, јер ћемо у јеловник убацити мало више
рибе.
Да ли и Ви кувате?
– Да, уколико су у питању неки
посебни специјалитети, а иначе то
раде двојица кувара. У „Кастру”
сам прве три године ја кувао, а касније сам имао пет кувара. Ја сам
углавном припремао партије које
смо организовали по амбасадама и
на другим елитним местима. Иначе, пре Мађарске сам кувао у Немачкој и тамо стекао драгоцено искуство.
Сербургер, који је већ познат у
Будимпешти, ваш је патент. О
чему је реч и да ли сте тај специјалитет задржали у овој кафани?
– Сербургер је пљескавица у лепињи са доста салате. Када напишем пљескавица многи не знају о
чему се ради, али када чују сербургер, онда претпостављају да је то то.
Име сам ја измислио, али ме не би
изненадило када би се сербургер
појавио у још некој кафани. То је био
случај са хушгомбоцима, који су
мој изум, али су их убрзо у своје јеловнике уврстили и други ресторани у Радаи улици. Наравно, то је
добро и треба да је тако.
Драган Јаковљевић
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Професор Јулијана Которчевић, шеф актива наставника српског језика у СОШИГ

Држимо корак са колегама из матице
А

ктив наставника српског језика у Српској основној школи и
гимназији у Будимпешти један је од оних на којима, слободно
се може рећи, почива највећи део
одговорности за испуњење основних циљева ове установе. О предностима и тешкоћама везаним за
специфичности у којима тече настава српског језика, професорка Јулијана Которчевић каже:
– У нашој школи настава се одвија на српском језику, значи сви
предмети се предају на српском. Наравно, имамо и ученике који не говоре добро српски језик и у том случају професори који су двојезични, а
већина то јесте, помогну ученику и
на мађарском му објасне дато градиво.
Присуство ученика из Србије је
срећна околност и хвала богу што
нам они долазе јер на тај начин у нашој школи живи српски језик. Значи, он се не говори само на часовима
него се може чути и по ходницима,
када ученици међусобно разговарају и друже се. Кроз то дружење
деце из Србије и из Мађарске, она
деца која не говоре добро српски језик принуђена су да га науче. Јер,
искрено речено, на часовима немамо тако много могућности да комуницирамо, да разговарамо и користимо говорни језик. У настави се више иде ка томе да деца усвоје градиво на датом језику. Али у неким невезаним ситуацијама они много
боље и успешније усвајају језик, поготово што разговарају о темама
које њих интересују.
Како се ви педагози сналазите у
раду са децом различитог нивоа
знања језика?
– Имали смо разне покушаје. Децу смо делили у групе, у зависности
од нивоа знања српског језика, али
се временом испоставило да то није
најсрећније решење. На тај начин
нисмо били довољно ефикасни у усвајању језика од стране наше овдашње деце, тако да у последње време
мешамо групе.
За наставнике је то тежи посао јер
морају диференцирано да раде са
ученицима, да имају посебан приступ према онима који слабије или
уопште не говоре српски језик, а и
према ученицима из Србије који од-

Јулијана Которчевић

лично говоре. Значи, потребно је
наћи средњи пут, не дозволити да се
било која група досађује на часу. Верујем да су све колеге у томе успешне, што потврђују и резултати на
матури. После матуре сви они углавном бивају примљени на факултете и више школе које су одабрали.
Колико вам у том послу помажу
или одмажу уџбеници који се користе у настави?
– Уџбеници су нам хронични проблем јер се наши програми разликују од оних у Србији. До недавно
смо се углавном ослањали на уџбенике из матице, дакле програми се
нису поклапали са уџбеницима. То
је био један од великих проблема.
У нижим разредима је он решен
јер смо за те ученике успели да
обезбедимо уџбенике према нашим програмима. У вишим разредима је то тренутно највећи проблем јер се програми у потпуности

Стиже Божић Бата…

– Обележавање Божића у нашој школи је традиција. Најмлађи
са својим учитељицама припремају божићни вашар, који је шаренило свега и свачега. Продају се колачи, чесница и разне дечје рукотворине, ситнице које су сами направили. Учитељице купе материјал и деца од њега сама направе многе допадљиве стварчице,
као што су на пример честитке које шаљемо за Божић и Нову годину. Доноси се слама, жито, ту је божићно кандило, колач, пећи
ће се чесница, биће постављена трпеза са божићном свећом. Наратори ће читати и успут објашњавати како тече читав обред,
шта је на столу, имаћемо дијалоге између домаћина, укућана и положајника, простире се слама, деца ће пијукати и купити орахе
које је побацано по слами… Одиграћемо оно што ће се десити у
свакој кући. Настојаћемо да то буде права божићна атмосфера са
пригодним песмама, у чему ће нам помоћи професорка Оливера
Мунишић са школским хором. Уочи Светог Саве такође имамо
програм који садржи рецитације, краћи говор, хорско певење, месе
се кољиво и колач, а тада нам обично долазе владика и свештена
лица.
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разликују од уџбеника из Србије, које
користимо. Сналазимо се како знамо и
умемо. Фотокопирамо, имамо богату
библиотеку из које
деца
изнајмљују
књиге и на тај начин
долазе до потребне
литературе. Професори Пера Милошевић и Предраг Степановић су за 9. и 10.
разред написали уџбенике, а за 11. и 12.
разред су у припреми.
Што се тиче језика, ту је проблем још
већи. Радити из уџбеника који је заправо скрипта на факултету, није ни добро
ни ефикасно. Нама је
за сваку годину потребан посебан уџбеник, радна свеска,
радни лист, а то немамо него сами морамо да припремамо.
Колико су ученици у
прилици да изван
редовне наставе усавршавају
или допуњују своје знање српског
језика?
– Они ученици који слабије говоре језик имају могућност да вежбају
и на допунским часовима, односно
да утврде градиво које евентуално
нису схватили или разумели. За оне,
пак, који су надарени, имамо додатне часове и кружоке: драмски кружок и лист „Гимназијалац”.
Пошто је уведен нови тип матуре,
на средњем и вишем степену, за
припремање тог вишег степена одржавамо факултативне часове не само из српског језика. Осим тога имамо народопис, који је релативно нов
предмет. Ученицима се јако допада
јер је у питању нешто слободнији
час на коме могу да испоље своје
креативне способности, а долази до
изражаја и њихов креативни дух.
Читамо, разговарамо, присећамо се
свега онога што је у вези са нашом
културом, традицијом, обичајима,
језиком, дијалектима и уопште
бићем српског народа. Ми све то дотичемо, у мери која је примерена узрасту ученика.
Да ли се у школском дворишту и
на ходницима чешће чује српски
или мађарски језик? Какве плодове доносе ваши напори да, барем док су у школи, деца говоре
српски?
– Језичко окружење је мађарско и
многа деца су у ситуацији да само у
школи говоре српски. Чим изађу на
улицу, комуникација се одвија на језику већине. Зато је многима лакше
да говоре мађарски и често се у школи аутоматски пребаце на тај језик,
иако би могли то исто да кажу и на
српском. Самим тим губе способност говора на српском језику. Пошто смо ми српска школа, сви треба
да се трудимо да у њој говоримо срп-

ски. Јер, када деца изађу из ове школе, многи од њих профитирају од тога што су овде научили српски језик
и сналазе се у животу помоћу тог језика.
Имамо и обрнуте случајеве. Деца
из Србије која се овде школују четири године и не науче добро мађарски језик, често касније жале због
тога и питају се шта су радили све
то време. Али то су те „луде” године, када се често не размишља рационално у своју корист, него деца раде оно што им је тренутно пријатно
и што не изискује од њих никакав
напор.
И ове године у Српској основној
школи и гимназији одржана је
Недеља српског језика. Да ли сте
задовољни резултатима које
она доноси?
– Недеља српског језика већ прераста у традицију. Идеја је јако корисна, поготово што се ради о школи са наставним српским језиком, у
којој се негују наша култура и традиција. Током једне недеље акценат је дат српском језику, у шта је
укључена цела школа, од првог разреда основне, до четвртог гимназије. Ове школске године имали
смо изложбу у вези са Јованом Стеријом Поповићем, затим предавање
др Предрага Степановића о дијалектима српског језика у Мађарској, гост нам је био Милован Витезовић са филмом „Где цвета лимун
жут”, имали смо малу изложбу о
Николи Тесли, такмичења из народописа, историје, изражајног читања и правописа. Последњег дана
смо вредновали резултате, прогласили победнике и поделили педесетак повеља. Наравно, њима су се
најмлађи највише радовали. Имали
смо и отворени дан, када су сами
родитељи могли да се увере како се
ради у овој школи.
У многе од активности које сте
споменули укључен је и актив
наставника српког језика, на
чијем сте челу.
– У организовање недеље српског
језика били смо углавном укључени
ми из актива наставника српског језика. Наш актив је бројчано највећи.
Састајемо се када састављамо програме за целу школску годину, када
вреднујемо те програме на полугодишту или ако се у ходу појаве проблеми које треба заједнички решити. Чешће комуницирамо индивидуално, помажемо се међусобно разним књигама које су нам потребне.
Међу српским просветарима се
полако устаљује још једна традиција: једнонедељно усавршавање знања у Србији.
– Од када идемо на усавршавања,
сви смо мирнији пошто смо схватили да, иако смо далеко од матице, не
само што не назадујемо, него држимо и корак са школама у Србији. Тамо је ситуација потпуно другачија и
у погледу језичког знања деце, снабдевености уџбеницима и свим осталим што им је потребно, али мислим да ни ми овде не треба да се
стидимо, јер на најбољи могући начин и савесно обављамо свој посао.
Током усавршавања купујемо и
књиге, допуњујемо и своје личне
библиотеке, као и школску библиотеку.
Драган Јаковљевић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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ИЗВЕСНОЈ
ПИСМА
На сва звона

Ратовања на источним границама
У исто време када је Стефан Немања сређивао односе са Дубровником
(уосталом и са Сплитом, чијим грађанима је такође обезбедио право слободног трговања у српским земљама), на источним границама његове државе је
дошло до крупних промена. После убиства последњег Комнина, у Византији
је на престо дошла нова династија. Њен први представник, Исак II Анђео
(1185-1195), како би смањио број непријатеља, потражио је споразум са Угарском. После успешних преговора, он се оженио кћерком краља Беле III што
му је донело и територијалне добити: Угарска му је уступила Београд и Поморавље, област коју више сам није могао да брани. Србија је, наиме, упорно
настојала да своја повремена освајања у Поморављу учини трајним.
У то време је у Бугарској – коју су, ако не рачунамо Самуилову привремену македонско-бугарску државу, Византници пре више од двесто година збрисали са политичке мапе света – букнуо устанак. На челу покрета,
који је захватио територију између Дунава и планине Балкана, стајала су
двојица вођа, Петар и Асен. После почетних неуспеха, они су 1186. обновили борбе, и Византија је, након пораза, 1187. године била принуђена да
призна постојање нове, такозване друге бугарске државе у пределима северно од планине Балкана, са престоницом у Трнову.
Стефан Немања је искористио догађаје у Бугарској и склопио савез са
бугарским вођама. Један немачки писац о томе говори у склопу догађаја из
1189. године, али да ли је савез склопљен баш те године или већ раније, из
тог записа се не види. Чињеница је, међутим, да је за време догађаја у Бугарској Немања освојио Ниш, продро у област око горњег тока реке Тимока и разорио византијске градове Сврљиг, Равни и Кожељ.
На Западу се припремао нови крсташки рат за ослобађање Јерусалима
који су муслимани освојили 1187. године. За поход су се спремали највећи
владари Западне Европе – енглески краљ Ричард I Лавово Срце, француски краљ Филип II Август и немачки цар Фридрих I Барбароса. Немања је
сазнао да једино немачка војска намерава да се до ратишта пребаци копненим путем преко Угарске и затим путем преко Београда, Браничева, Ниша
и Сердике (Софија) па је упутио посланике немачком цару. Српски посланици су на двор Фридриха I у Нирнбергу стигли децембра 1188. године.
Они су изразили велико задовољство Стефана Немање што ће немачки цар
проћи кроз његову земљу и предали писмо у којем Немања извештава цара да му припрема свечан дочек у најпознатијем од својих градова, у Нишу.
Ниш је, значи, тада био у његовим рукама.
Предраг Степановић

КУЛТУРА МАТИЦЕ
Регионално саветовање
уметника
У београдском хотелу „Интерконтинентал”
16. децембра ове године одржано је регионално
саветовање уметника о наслеђу прошлости. Саветовање је организовао Фонд за хуманитарно
право, а тема скупа је била „Уметничка истина и
одговорност за стварање историјског памћења”.
Скупу су присуствовали уметници из Федерације Босне и Херцеговине, Хрватске, са Косова и
Метохије и из Црне Горе. Mодератори разговора
били су Ненад Прокић, драматург, Харис Пашовић, редитељ и професор из Бих, и Наташа Кандић, извршни директор Фонда за хуманитарно
право. У разговору су учествовали и Бојан
Муњин, новинар „Ферал трибјуна”, Давор Коњикушић, редитељ из Хрватске, Дино Мустафић,
директор Међународног фестивала МЕСС (БиХ),
Нихад Хрешевљаковић, историчар и продуцент
театарског фестивала МЕСС, Ерзен Школоли,
кооснивач Exit Института за савремену уметност у Пећи, Пјер Жалица, редитељ и професор
(БиХ), Мароје Мрдуљаш, теоретичар дизајна из
Хрватске, архитекта Амир Вук Зец (БиХ) и други. Међу представницима из Србије били су ту и
Борка Павићевић, Филип Давид, Лазар Стојановић, Марко Видојковић.
Према речима Наташе Кандић, реч је о покушају давања одговора на питање колико уметници
својим делом могу да допринесу регионалним консултацијама о правди у постконфликтним друштвима бивше Југославије, колико је оно што уметници раде важно за историјско памћење и колико
је њима могућно да се супротставе прикривањима
злочина и лажима. Важан део разговора био је посвећен чињеници да постоји потреба редефинисања културног простора бивше Југославије.

Будимпешта, 21. децембар 2006.
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истajући нeкe стaрe нoвинe, нaишао сaм нa члaнaк o утицajу букe нa
људскo здрaвљe. Нaвoди сe ту дa „букa кoд чoвeкa изaзивa aгрeсиjу и
умoр, oнeмoгућaвa га дa сe скoнцeнтришe нa пoсao кojи oбaвљa”, дa je
букa „узрoк нeрвнoг рaстрojствa и прeрaнoг стaрeњa” и дa знaтнo
„скрaћуje живoт стaнoвникa вeликих грaдoвa”. Утврђeнo je дa пoслe
прaгa oд 55 дeцибeлa (нoрмaлaн рaзгoвoр = 40 дeцибeлa), кoнстaнтaн шум
двoструкo пoвeћaвa ризик oд хипeртeнзиje и сaмим тим oд инфaрктa.
Пoд утискoм члaнкa, jучe сaм спрoвeо eкспeримeнт и пoмнo прaтио
кojим сaм свe нeжeљeним звуцимa излoжeн тoкoм дaнa:
7.30 – рaдници нa oближњeм грaдилишту (a имa их бaр пeт у нeпoсрeднoм кoмшилуку) пoчињу дa бушe бeтoнскe плoчe; 8.00 – оближња црква
свим звoнимa oбaвeштaвa све вероисповести и њихове секте да је католичка црква увeк буднa, дa мoтри нa свojу пaству и дa стoгa мoрa дa je сваког сата oбрaдуje звoњaвoм; 8.10 – вoзaчи кojи збoг рeкoнструкциje неке
тамо улице вoзe бaш мojoм, пoкушaвajу дa прoбудe мртвe; 10.00 – исто чини и трaмвajџија, заглављен између два пешачка прелаза; 10.30 – jeднa
тинejџeркa свojoj другaрици и публици oд педесетак путиника градског
аутобуса урлajући пoкушaвa дa oбjaсни кaкo je неки тип „тoтaлни идиот
на којег нe врeди трoшити врeмe”; 11.00 – oпeт вoзaчи, oвога пута
зaглaвљeни нa Октогону; 13.00 – пoлициja кoja прaти нeку вaжну дeлeгaциjу oдлучилa je дa испрoбa свe рaспoлoживe сирeнe; негде око 14.00 – испробава их и хитна помоћ; 15.00 – приближaвaм сe истој оној цркви и опет
уживaм у oглaшaвaњу свих њених звoнa; 15.05 – вoзaчи су сaд зaглaвљeни
нa сeмaфoру кoд Њугатија; 15.06 – стaриja гoспoђa кoja збoг дoгaђaja oд
15.05 нe мoжe нa миру дa прeђe улицу, удaрa у шoфeршajбну jeднoг од учесника и притoм урлајући прети његовим дављењем; 16.00 – aутoмoбилскe
сирeнe, бушeњe бeтoнa и црква, oвога пута синхрoнизoвaнo!
Убитaчнa снaгa букe је, кажу, oд дaвнинa пoзнaтa људимa. У дрeвнoj
Кини је нajстрaшниjи мeтoд мучeњa пoдрaзумeвao дa сe кaжњeник лишaвa
снa и истoврeмeнo излoжи jaким звуцимa: „Кo врeђa цaрa, нeћe бити
oбeшeн; окупиће се фрулaши, дoбoшaри и тeлaли кojи ћe oкo њeгa дaнoнoћнo
прoизвoдити буку, дoк нe пaднe мртaв”.
Добро, тако је код Кинеза. Али шта ли је у мом случају: низ случајности
или клетва неког од увређених „царева”?
Твој Драган

Осам деценија од смрти
Николе Пашића
Пре осам деценија, 10. децембра 1926. године,
умро је један од највећих политичара које је Србија имала, Никола Пашић, у народу популарно
назван Баја. У знак сећања на овог великана за
чије су име везана најзначајнија збивања у историји Србије и Југославије с краја деветнаестог,
односно прве две деценије двадесетог века,
Танјуг и „Политика” објавили су књигу „Никола
Пашић: Моја политичка исповест” којом обележавају осамдесет година од смрти Пашића.
Књига која је опремљена и врло лепим фотографијама Николе Пашића, у породичном окружењу или на послу, садржи два дела. У првом је
објављена Пашићева политичка исповест, док се
у другом делу налази портрет Николе Пашића из
књиге „Моји савременици” Слободана Јовановића. У књизи постоји низ занимљивости не само
о Пашићевом животу већ, пре свега, о њему као
политичару и као човеку. Први део, „Моја политичка исповест”, садржи објашњење и анализе
Пашићевих ставова и изјава које је као првак Радикалне странке, чији је био један од оснивача
(1881) и први председник, дао пред Преким судом
као осумњичени за (неуспешни) атентат на краља
Милана Обреновића 1899. Тада је био осуђен на
пет година затвора, али је помилован и пуштен.
Многи су тада Пашићу пребацивали да се понашао као кукавица јер је, о чему у другом делу
књиге говори и Слободан Јовановић, под притиском краља Милана окривљавао не само себе него
и цело вођство Радикалне странке. На те клевете,
међутим, Пашић није одговарао, јер, каже у Исповести, „радио сам колико сам знао и умео, провео сам готово цели живот радећи за народне слободе и народно добро, па ако се ништа од свега тога не признаје, ако се ништа од тога не цени и не
поштује, онда зашто да се љутим што сам утрошио цео свој век у томе кад нисам успео ни толико да народ може ценити ко је био његов пријатељ
и борац, а који је био његов противник…”

…И

ТАЧКА

Стихови на поклон
Песник М. је – састављајући листу за божићну куповину, на којој је брижљиво записао имена свих својих рођака и пријатеља
који су поклоне заслужили – установио да
ти људи имају већ практично све потребне и
непотребне ствари у животу, па им је зато
веома тешко наћи прикладан божићни дар,
те је, након дужег размишљања, одлучио да
им за Божић поклони следећу песму:
Поклон-песма
Све вас
Драге знанце
што вас волим
За опроштај сад молим
Што вам песму ову
Приносим на дар
Уместо поклон-пакета
Ова песма-ракета
Нека вам осветли небо
Као источна звезда
Нека вас радује и боли
И нек у вама гори
Као спори пламен
Топлог камина
И нека вас кори
Огрезле у благостању
Све вас што једете
Пијете купујете
И ноћу и дању
Нека вас подсети
На давни Божић
На јасле и шталу
И на бебу малу
Са небеса палу
Милан Степанов
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МАТИЦА НА ДЛАНУ
Савет безбедности УН о Косову

На западу (и истоку)
ништа ново
На седници Савета безбедности УН разматрано је остваривање стандарда на Косову, а
представљен је и извештај о раду УНМИК-а.
Чланице СБ УН навеле су да су задовољне
применом стандарда у Покрајини и оцениле да
решење коначног статуса мора бити прихватљиво за већину и у складу с принципима
Контакт групе.
Осим што је Велика Британија отворено
поменула независност Косова као најбоље
решење. Американци и Французи су се уздржали, а Албанија је, наравно, једва дочекала.
Из Приштине је у Њујорк стигло и писмо
косовског премијера Агима Чекуа, које је прослеђено чланицама СБ УН уочи седнице. У
њему такође пише да је независност Косова
једино решење будућег статуса. „Сваки дан
који прође у одлагању и сумњи, у илузорној
нади да ће се остварити нека друга решења
или циничној жељи за личном политичком
коришћу, погоршава економску стагнацију и
политичку фрустрацију народа Косова”, наводи Чеку.
„Та намерно изазвана несигурност лишава
нас индентитета и инвестиција. Најгоре су
погођене мањине, у замци између државе која
не постоји и оне која тек треба да буде призната”, пише косовски премијер алудирајући на
косовске Србе и Србију. „У Европи у XXI веку постоји држава с два милиона људи који

ОКО

ПЛАНЕТЕ

Спорна изјава Ехуда Олмерта

Нуклеарни лапсус лингве
израелског премијера
Сарадници израелског премијера Ехуда Олмерта настојали су прошле недеље да стишају
политичку буру изазвану његовом изјавом за немачку телевизију која је протумачена као јавна
потврда да Израел поседује нуклеарно оружје.
Они тврде да је Олмерт погрешно схваћен и да
није нарушио традиционални став Израела да
нити признаје нити пориче да поседује атомску
бомбу. Израелски медији су, међутим, Олмертову изјаву означили „нуклеарним лапсусом лингве”.
Речи које су подстакле позиве на Олмертову
оставку уследиле су после недавног коментара
новог америчког секретара за одбрану Роберта
Гејтса. Он је поменуо Израел међу земљама у окружењу Ирана наоружаним таквим оружјем. Олмерт је за немачку телевизију казао: „Ми никада
нисмо претили ни једној нацији уништењем.
Иран отворено, директно и јавно прети да ће
збрисати Израел с мапе. Можете ли рећи да је то
на истом нивоу, када они теже нуклеарном
оружју, као Америка, Француска, Израел, Русија?”
У почетку је било недоумица да ли је Олмерт
намеравао најзад да призна да Израел има нуклеарно оружје. Независни стручњаци су одавно
проценили да та земља располаже са 200 нуклеарних бојевих глава. У Олмертовој канцеларији
брзо је издато саопштење у којем се наглашава
да је погрешно схваћен. „Премијер је Израел
ставио на листу одговорних нација, а не на листу земаља које имају нуклеарно оружје”, наведено је у саопштењу, у коме је поновљен став о не-
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немају глас у свету. Тражимо од вас да нас
саслушате. Молим вас, без деструктивних
одлагања, немогућих полумера. Јасном, једноставном и коначном одлуком понудите Косову летигимитет и светлост УН и покажите
нам будућност”, поручио је Чеку. Неки мисле
да ће му се догодити управо оно од чега страхује. Ахтисаријев предлог, пише словеначко
„Дело”, садржи управо те „немогуће полумере” од којих се Албанцима диже коса на глави. Према наводима овог љубљанског недељника управу над Косовом ће преузети ЕУ, али
Покрајина неће постати независна држава у
2007.
„Дело” пише да је Ахтисаријев план до сада био строго чувана тајна, али да су неки детаљи из њега, „процурели” у јавност, захваљујући британским и руским медијима, на
које се овај лист позива. Словенци кажу да ће
на Косову бити задржани председник државе,
влада и парламент, али да ће главну реч у
свим одлукама, ипак имати представник
међународне заједнице, који ће се бринути да
потези локалних власти не буду у супротности са интересима ЕУ. Нешто слично као у
Босни и Херцеговини. Нова међународна управа, са седиштем у Приштини, имаће два
представничка полу-уреда, од којих ће један
бити у Митровици, где живи већина косовских Срба, а други ће бити у Београду. Ако се
ово заиста догоди биће занимљиво посматрати судар европске администрације и албанског екстремизма.
„Ахтисари се за такво компромисно решење, које Албанцима сигурно неће бити по
вољи, одлучио пре свега зато да би његов план
у савету безбедности подржала и Русија и да,
наравно, не би наљутио Београд, који све време преговора одлучно понавља, да независност Косова не намерава да призна”, пише словеначко „Дело”.
признавању и непорицању постојања таквог
оружја.
Олмертови саветници су истакли да је „премијер рекао да Израел неће бити прва нација у
региону која ће се наоружати нуклеарним
оружјем”. Израелски званичници годинама су
понављали нешто слично, истичући да Израел
неће први употребити такво оружје на Блиском
истоку.
Посланик из десничарског Ликуда Јувал Штајниц позвао је Олмерта да да оставку јер му ово,
како је рекао, није прва омашка која се односи на
одбрану земље. „Та ужасна изјава подрива 50 година израелске политике двосмислености и придружује се другим неодговорним лапсусима.
Премијер који не може да контролише изјаве о
осетљивим питањима безбедности мора дати оставку”, рекао је Штајниц.
Вођа левичарског Мереца Јоси Бејлин је оценио да су Олмертове речи одраз непажње и наводе на озбиљну сумњу да ли је он вредан функције премијера. Олмертов портпарол Мири
Ајзен тврди да премијер није мислио да каже
да Израел поседује или тежи нуклеарном
оружју.
Истовремено је израелски атомски шпијун
Мордехај Вануну, који је пуштен из затвора
2004. пошто је одслужио 18 година јер је обелоданио тајну о нуклеарном програму Израела,
тражио да му се да пуна слобода због Олмертове
изјаве.
Пошто себе до сада није прогласио нуклеарном силом, Израел није прекршио забрану САД
о финансирању земаља које развијају оружје за
масовно уништење. САД дају више од две милијарде долара за војну помоћ јеврејској држави.
Израелски главни атомски реактор Димона, на
југу земље, званично за цивилну употребу, постао је оперативан раних шездесетих година. Вануну, бивши техничар у Димони, дао је 1986. године британском „Сандеј тајмсу” фотографије и
информације на основу којих је закључено да Израел поседује атомску бомбу.

ТЕКУЋА

ТРАКА

Дајана није убијена
Званичном полицијском истрагом у Великој
Британији, чији су резултати прошле недеље
представљени, утврђено је да је британска принцеза Дајана погинула пре девет година у „трагичној саобраћајној несрећи” у Паризу и да су
тврдње о убиству неосноване. Бивши шеф Скотланд јарда лорд Џон Стивенс, који је био на челу
тима истраге када је покренута пре три године,
рекао је да су темељно анализиране све чињенице и да је утврђено да је принцеза погинула у саобраћајној несрећи, а не да је убијена, како су
многе теорије завере тврдиле.

Саслушање Тонија Блера
Британски премијер Тони Блер дуго је био
припреман за ситуацију без преседана, да се као
актуелни шеф владе нађе у позицији саслушаване особе, а прошле недеље се то и догодило. После састанка кабинета, Блер је у својој резиденцији у Даунинг стриту 10 примио полицијске
истражитеље и два сата одговарао на питања у
вези са афером „паре за титуле”, односно оптужбама да су поједини богати дародавци Лабуристичке странке заузврат чашћавани местом у Дому лордова. За Блера је ово и лични дебакл јер је
управо он, на почетку свог првог мандата пре
девет година, бирачима обећавао „беље од белог”, односно политику чистих руку и чистих
рачуна.

Телевизијска провокација
Белгијска телевизија изазвала је прошле недеље прави шок јер је, у ударном вечерњем програму, јавила да се одлуком фламанског парламента,
Фландрија, као федерална јединица, отцепила од
валонског дела Белгије и федералног региона
Брисела. Телевизија је пренела и да је белгијски
краљ сео у авион и отишао у „непознатом правцу”. После двочасовне телевизијске симулације
распада Белгије водитељ је саопштио да је било
много оних који су поверовали да се Фландрија
отцепила, „укључујући многе међународне политичке и дипломатске кругове”. Емисија је,
међутим, и даље трајала и разни стварни и „измишљени” белгијски политички прваци и парламентарци су говорили како виде могући расплет у белгијској држави, укључујући изјаве да
„шест милиона Фламанаца имају право да се отцепе, као што је допуштено и у случају република бивше Југославије”.

Хапшења у Америци
Америчка полиција је ухапсиле 26 бивших
припадника Војске Републике Српске због преваре имиграционих власти. Последњих осам
бивших војника ухапшено је у понедељак у Тампи на Флориди, док су остали ухапшени у Орланду, Детроиту и Чикагу. Ухапшени су осумњичени да су при доласку у САД слагали да нису
били припадници ВРС.
Према америчким медијма, сви ухапшени се
доводе у везу са масакром у Сребреници. Очекују се нова хапшења.

Рачун за струју
Србија ће измирити рачуне за струју коју током зиме утроши око 30.000 српских домаћинстава на Косову. Са УНМИК-ом је постигнут договор да Београд до краја априла 2007. исплати
око 10 милиона евра.

Српски пилоти у Авијану
Пилоти Војске Србије боравили су у посети
ваздухопловној бази НАТО-а у италијанском
граду Авијану, одакле су 1999. године вршени
напади на СР Југославију. Како је саопштила
Амбасада САД у Београду, четири војна пилота
из Србије бораве у бази Авијано како би се упознали с радом ваздухопловства САД. Српски пилоти имали су прилику и да лете с пилотима из
31. ловачког пука на авионима типа Ф16.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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НОМИЈА

Оцена Европске банке за обнову и развој

Србија – регионални лидер
у реформама
Србија за собом има још једну успешну реформску годину, у којој је остварила највиши
раст бруто друштвеног производа у региону
(6,5 одсто) и, уз Румунију, највећа страна улагања (око четири милијарде евра), чиме се поново истакла као лидер у привредном расту у
југоисточној Европи, саопштили су прошле недеље у Београду представници Европске банке
за обнову и развој (ЕБРД) представљајући свој
најновији „Извештај о транзицији” за 2006. годину.
„Извештај о транзицији” који ЕБРД објављује
крајем сваке године, анализа је економских
перформанси у 29 земаља у транзицији, распоређених у три региона (први обухвата централну и источну Европу и балтичке земље, други
југоисточну Европу, а трећи Заједницу Независних Држава и Монголију) и поред осталог
садржи и „табелу напретка” сваке државе у неколико области, као што су отвореност тржишта, финансијске институције и инфраструктура. Србија је остварила напредак у приватизацији телекомуникација и путне привреде и у
политици тржишне конкуренције, али је добила мању оцену због државне контроле над ценама воде.
Стручњаци ЕБРД су указали и на то да овакав напредак наше матичне земље није неочекиван, с обзиром да је пре шест година кренула
са ниске стартне основе, као и да има још доста
тога да уради да би сустигла суседе. Питер Санфи, водећи економиста ЕБРД, навео је да ће нова влада Србије догодине морати да се суочи са
тешким задацима, као што су реструктурисање
и приватизација великих јавних предузећа, наставак преговора о стабилизацији и придружи-

СРПСКА ПОШТА
Канадска посла
Шесторица лудих Канађана српског порекла успешно су завршила по живот ризичну 17дневну експедицију кануима реком Худ до Арктика. Након три године планирања, тренинга, спасилачких курсева у леденој води, кондиционих припрема и куповине опреме, у веслачку авантуру дугу 300 километара упутили су
се из беспућа Нунавута, насред језера Тахикафалук, изворишта реке Худ, где их је довезао
хидроавион. Кренули су од тачке око које у
кругу од 1.000 километара нема живих људских бића тј. цивилизације, а до циља, Арктичког океана, стигли су у своја три кануа
веслајући, гурајући их преко стена или носећи
их дуж обале. Понекад је та борба са водом и
камењем трајала сатима, док се уморни и исцрпљени некако не би довукли до планираног
места за камп, где су их чекали ројеви комараца с којима су током целог пута водили беспоштедну битку.
Знали су да је веслање преко великог језера
далеко опасније него спуштање низ брзаке. Ветар може за трен ока да направи велике таласе према којима кану изгледа као орахова
љуска. Када би се којим несрећним случајем
преврнули насред језера, хипотермија би у тако хладној води наступила за пет-шест минута. Хипотермија илити смрзавање.
Да би се уопште нашли у Нанувуту, чланови
експедиције су морали да имају археолошку
дозволу од Министарства за културу Нунавута, коју су испословали наводећи да је један од

Будимпешта, 21. децембар 2006.

Опомена
српских економиста

КРИВО ОГЛЕДАЛО

Да би у 2007. одржала овогодишњи ниво
стабилности српске економије и остварила пожељни раст, будућа влада не сме да
претера са јавном потрошњом, основна је
порука српских економиста са прошлонедељног саветовања у организацији Научног друштва економиста и Економског
факултета у Београду. Међутим, предлог
буџета за наредну годину наговештава нешто већу инфлацију од овогодишње, упозорио је економиста Стојан Стаменковић. Његово реално повећање од десет процената премашује очекивани раст бруто
домаћег производа, који ће се, по Стаменковићевим речима, кретати између пет и
пет и по процената. Традиционално опрезни, српски економисти поручују старим и новим властодршцима да не претерују са предизборним обећањима, јер ће
она већ догодине бити плаћена повећањем
инфлације и успоравањем привредног раста.

Председник Србије Борис Тадић и председник
привремене владе Косова Агим Чеку случајно су
се срели на скопском аеродрому „Петровец”. Тадић је на повратку из Брисела због магле у
Београду слетео на аеродром у Скопљу, док је
Чеку на путу из САД из истог разлога уместо у
Приштину слетео такође у Скопље.
Тадић и Чеку, сплетом околности, нашли су се
у два суседна салона за високе званице на скопском аеродрому, да би на иницијативу Чекуа дошло и до кратког сусрета.
После поздрава, Тадић је, пошто је чуо да Чеку
долази из САД, приметио: „Ви се борите за независност, а ми смо против тога.” „И за вас би то
било боље, да се решите проблема”, узвратио је
Чеку. „Па, нисте ви за нас проблем”, одреаговао
је Тадић, на шта је Чеку рекао: „Када имате
проблем – одсеците га.” „Ви то говорите као
војник, а ја говорим као психолог”, констатовао
је Тадић на крају неформалног разговора.

вању са ЕУ и примена већ усвојених закона (пре
свега о стечају и о конкуренцији). Нови управљачи државе требало би, такође, да спусте
инфлацију на једноцифрену (тренутно је највиша у региону), да смање спољнотрговински дефицит, ограниче висок ниво државне потрошње и велики дефицит текућег платног биланса, који би могао да постане проблем када се
смањи прилив новца од приватизације и инвестиција.
Директорка ЕБРД за Србију Драгица Пилиповић-Чофи навела је да је у овој години ЕБРД инвестирао 273 милиона евра у Србију (као најважнији посао је истакла докапитализацију Комерцијалне банке са 70 милиона евра) и да би се међу
пројектима које би финансирала могли наћи изградња аутопута Хоргош – Пожега и опоравак
Рударско-топионичарског басена Бор.
чланова „главни археолог”, који иза себе има
„завидно искуство стечено на далеким обалама Дунава код Бездана”.
Захваљујући лепом времену, које их је све
време пратило, експедиција је на време, у заказаном термину, стигла на полазиште, где их је
чекао хидроавион и превезао до најближег аеродрома.
„Ми, који стижемо до Арктичког океана,
нисмо они које је оставио мали авион на средини језера. Триста километара је урезано у нас
као у дрворез урађен од снажних и финих потеза”, рекао је један од чланова експедиције.
Тако, уз моје мале корекције, гласи вест коју
сам нашао на интернету. Не знам само да ли
је реч о емигрантима који су спас из српских
90-тих потражили у далекој Канади, или се
можда ради о другој генерацији наших исељеника. Буни ме оно „Канађани”. Како су их већ
присвојили, мајка му стара…
А сигурно је реч о некој екипи која је збрисала од Милошевића и рата. Судећи по „главном
археологу”, за кога се поуздано зна да је из Бездана. Њега баш вуче завичај. Какви зависници
од адреналина… Значи, побегнеш од лудила,
али не можеш без лудила. Досадан је тај живот на трулом Западу. Ништа се не догађа.
Посао – кућа, посао – кућа. Кредит – плућа,
кредит – плућа. Док не пукнеш од муке и узмеш
весло у руке. И одеш у три лепе канадске чуке.
Мада је ово, видиш, била озбиљна акција, три
године су се они припремали, мој друже! И то
је оно што ми не иде у главу. Све-све, и авантура, и опасност, и храброст, и лудост, али тако висок степен организације – то ми не личи
на Србе. Зато и пише да су Канађани; то је
тај асимилаторски фактор у причи.
Братислав Вељић

„Политика”

Не располажем информацијама где се налази
Младић. Кад бих имао таква сазнања, ја бих решио тај проблем. Зар мислите да, кад би неко у
врху војске имао одговор на то питање, не би то
аутоматски решио? Ја бих.
Здравко Понош,
нови начелник Генералштаба Војске Србије

Десило се мени лично пар пута да сам морала
и новац да вратим, после свега. Да сам добијала
батине од клијената, да ми отме торбицу, исцепа гардеробу, малтене к’о силовање. А не смем да
пријавим, јер ако пријавим, њега нема нигде, а ја
идем у затвор. Мислим, много је тежак посао –
добијаш батине, а ћутиш.
Анонимна проститутка из Београда
са 15-огодишњим стажом

УГАО ЗА

СМЕХ

Одлуче Мујо и Хасо да у подруму тајно штампају евре, и то новчанице од 70 евра. Кад су их
одштампали, оде Мујо са једном новчаницом код
комшије да проба да је размени у ситније новчанице. Кад се вратио, упита га Хасо:
• Јеси ли успео?
• Јесам – одговори Мујо.
• По колико? – пита даље Хасо.
• Две од по 35 евра.
)
Примају се понуде за изградњу тунела кроз
Алпе. Каже Рус:
– Наша понуда је две милијарде еура, копаћемо са две стране и гарантујемо да ћемо се срести
на средини у пет метара разлике.
Американац:
– Наша понуда је такође две милијарде. И ми
ћемо копати са две стране, али гарантујемо да ћемо се срести на средини у два метра разлике.
Босанац:
– А наша понуда је две и по милијарде еура. И
ми ћемо копати са две стране, али не гарантујемо
да ћемо се икако срести на средини. Али шта вас
то брига, имаћете два тунела!
)
Пандур заустави возача и каже:
– Ја теби четврти пут вичем да ти нешто цури
из кола!
Возач ће на то:
– А ја теби опет кажем да је ово цистерна за
прање путева!
)
Мујо се напио и легао насред паркинга. Дође
полицајац и пита га:
– Шта радиш ту?
– Зар не видиш да сам се паркирао?
– Па ниси ти ауто!
– Па шта, ниси ни ти паук.
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Србији је у 2005. години рођено 72.180 деце, што у односу
на претходну 2004. годину
представља осетан пад – за око шест
хиљада живорођених беба. Истовремено, лане је број умрлих повећан
у односу на претходну годину. Наиме, у 2004. години је умрло 104.320
особа, док је у 2005. умрло 106.770
људи.
Природан прираштај, односно
разлика између броја живорођене
деце и умрлих лица, у 2005. години
је био негативан и износио је 34.591
лице. Дакле, у Србији се прошле године становништво смањило за
34.591 грађанина.
По речима Гордане Бјелобрк, начелника Одељења за виталну статистику Републичког завода за статистику, извештај о демографским
кретањима у 2005. години прављен
је по новој методологији и препоруци Европске уније и њеним стандардима. По овој методологији, кад
је реч о деци рођеној у иностранству
узимају се у обраду само подаци о
деци чији родитељи тамо бораве до
годину дана, а раније су обрађивани
подаци о свој деци без обзира на дужину боравка њихових родитеља у
иностранству. Применом нових метода долази се до податка да је живорођене деце прошле године, у односу на 2004, било мање за шест
хиљада.
Настављају се, по речима Гордане
Бјелобрк, негативни трендови у демографији. Дакле, број живорођене
деце опада, а број умрлих се повећава. Стопа природног прираштаја је
негативна. У централној Србији она
износи минус 4,6, док је у Војводини
чак минус 5,5.
У односу на 1994, у Србији је
2004, значи само после десет година, било 230.000 становника мање.

Динар за дете

Влада Србије је обећала да ће
до краја ове године предложити пронаталитетне мере које
би зауставиле опадање броја
становништва. Замисао је да
се у оквиру тих мера формира
фонд, под радним називом „динар за дете”. Од сваке финансијске трансакције у Србији у
тај фонд би ишао по један динар, одакле би се даље финансирала додатна материјална давања за родитеље. Идеја је да се
кроз те дечје додатке омогући
жени, односно мајци, релативна економска независност – да
висина тих додатака за четворо деце буде у нивоу просечне
плате у Србији. У том случају
та мајка не би морала да ради,
ако то неће. Из тог фонда би се,
такође, финансирали стамбени кредити за младе брачне парове. Са сваким следећим дететом би се смањивала рата, а
могуће је да би парови када добију четврто дете престајали
да отплаћују кредит. Остатак
тог кредита исплатила би
држава средствима из тог фонда. У влади кажу да тај динар
за оног од кога се узима не значи
ништа, док се са друге стране
ради о огромном броју трансакција, тако да се на крају добије
озбиљна сума.
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Опстанак у питању

Срби лагано одумиру

Рекло би се, читав један град. У
2004. години, у 1.100 села у Србији
није рођено ниједно дете. То су, како
каже наша саговорница, „празна села”. У њима нема ко да рађа, нити да
ради.
И, уопште, цела Србија се празни.
Жене су прихватиле наводно модерна схватања да не треба да рађају
више од једног детета. Људи одлазе
из села у градове. Број становника
градова је растао, али и тај раст је
полако заустављен. У Београду је
2005. године стопа природног прираштаја била негативна – минус 2,8.
По прорачунима и реалним предвиђањима, уколико стопа природног прираштаја остане на садашњем
нивоу, у Србији ће 2032. године бити само 6.800.000 становника.
Демографска ситуација је, по речима Гордане Бјелобрк, врло сложена појава. Има развијених земаља у
Европи у којима стопа природног
прираштаја није негативна. У Француској је, рецимо, стопа природног
прираштаја позитивна. Ова земља је
још пре Другог светског рата поставила стратегију демографске политике. Но, мора се узети у обзир и
чињеница да у Француској има доста емиграната муслиманске вероисповести.
У нашем окружењу је ситуација
слична као код нас. У Мађарској је
стопа природног прираштаја минус
3,8. У Бугарској чак минус 4,8. У
Хрватској је минус 2,4. У Словенији
минус 0,5. Занимљиво је да је у Црној Гори ова стопа позитивна и износи 3,5. На то, каже наша саговорница, има утицај албанско становништво на истоку и југу Црне Горе.
Један од разлога што се „Србија
празни” јесте и чињеница да је напуштају млади, школовани људи.
То слаби радни потенцијал Србије.

Одлазе млади људи и жене који су
способни за рађање, односно репродукцију. У иностранству се, рецимо, сваке године роди око пет хиљада малих Срба.
Просечна старост наших људи
који су у иностранству износи 33 године. У земљи матици, међутим,
просечна старост становника знатно је виша – 43,3 године. Нажалост,
подсећа Гордана Бјелобрк, приликом пописа становништва из 2002.
године, утврђено је да особа старијих од 65 година има више него
деце млађе од 15 година!
Још од 1989. године у Војводини
је број умрлих лица већи од броја
живорођене деце и природни прираштај је негативан. У централној
Србији је такво стање од 1992. године. У 2005. стопа природног прираштаја износила је минус 4,6.
Како се „празни Србија”? У Зајечарском округу природни прираштај такође има негативан предзнак
од минус 12,8. Највиша негативна
стопа је у општини Гаџин Хан – минус 24,1. Занимљиво је да једино
Пчињски округ има позитивну стопу природног прираштаја – 1,9. Највиша позитивна стопа је у општини
Прешево – 12,6. И у општини Бујановац је позитивна стопа која износи 3,8.
Међу етничким заједницама највећи природни прираштај у протеклих десет година забележен је код
Рома – у просеку се годишње рађало око 2.500 деце, а умирало око 800
лица годишње.
Демографска ситуација, како тврди Гордана Бјелобрк, јесте таква да
су „звона за узбуну почела да звоне”
још пре петнаест година. Сада је
„дванаест сати и пет минута” за дефинисање државне стратегије и политике у области демографије.
Приредио АБВ

У Србији се на једно рађање
изврше 22 абортуса, а свака
жена у Србији у просеку роди
мање од једног детета. Ове
алармантне податке недавно
је изнео проф. др Драган Батавељић, потпредседник покрета
„Опстанак”, који се бави проблемом беле куге у Србији
„Тенденција негативног природног прираштаја је вишедеценијски проблем, коме треба
приступити систематски, са
највиших нивоа власти”, каже
потпредседник покрета „Опстанак”. Управо из ових разлога
овај Покрет предлаже проглашење ванредног стања у области популационе политике, оснивање министарства за породицу и обнављање становништва, израду нацрта закона
о деци који ће бити предложен
Скупштини Србије, као и прихватање пројекта „четврто дете”. „Само четврто дете може
да обнови остарелу популацију
у Србији. Тек четврто дете би
за неких од 10 до 20 година постигло просту репродукцију
становништва у Србији. Постоје општине у којима у последње две деценије није рођено
ниједно дете и оне у којима на
16 сахрана дођу тек два рођења”,
каже Батавељић и додаје да се
„Опстанак” залаже и за признавање материнства као радног стажа за мајке са четворо и
више деце. „Опстанак” предлаже и увођење посебног пореза за
неожењене и неудате, као и
укидање пореза на дечју обућу и
одећу, храну, школске књиге и
прибор. Покрет настоји и да
сви брачни парови који не могу
да имају потомство од државе
добију могућност за бесплатно
лечење стерилитета. Таквих
брачних парова у Србији је око
20 процената.

Колико ће нас остати под храстом?
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Семинар о остваривању мањинских права

У

организацији Мањинског уреда
мађарске владе, затим Секретаријата Оквирног споразума Европског савета о заштити националних мањина, те Информативног и документационог центра Европског савета, у Будимпешти је 30-ог новембра
ове године организован семинар о
спровођењу Оквриног споразума у
Мађарској. Циљ семинара је био да се
провере оне промене које су настале
после другог извештаја Саветодавног
одбора Европског савета усвојеног децембра 2004. о напретку Мађарске у
спровођењу Оквирне конвенције. На
семинару су размотрене три области:
(1) правна регулатива у вези са мањинским самоуправама и други облици
делотворног учешћа мањина у политичком одлучивању, (2) борба против
дискриминације у друштву и привреди и положај Рома, (3) мањинска права
у образовању, култури и информисању.
Извештај саветодавног одбора о
спровођењу Оквирне конвенције у
Мађарској из 2004. године је у својим
завршним примедбама као позитивне
мере мађарске државе и напредак у положају мањина истакао: (1) Предузете
су бројне мере у периоду 2000-2004 у
интересу бољег спровођења Оквирне
конвенције, (2) усвојен је антидискриминациони закон (Закон бр. CXXV из
2003), (3) Мађарска је настојала да прошири мањинске емисије на радију и
телевизији, (4) уведена је настава језика неких мањина, односно неке мањине су преузеле разне школске установе
под своју управу. Као појаве које забрињавају наведене су следеће: (1) Било је систематских злоупотреба мањинских права при мањинским изборима
(пре усвајања измене закона 2005!), (2)
није на задовољавајући начин решено
финансирање преузетих установа, (3)
финансирање локалних мањинских
самоуправа није решено на задовољавајући начин, оне су подређене локалним самоуправама, властима што доводи до конфликата, (4) висок степен
дискриминације против Рома у друштву, (5) неповољно време емитовања
мањинских телевизијских емисија, (6)
сегрегација ромских ученика у школама, (7) није решено заступништво
мањина у парламенту упркос уставним обавезама. Извештај као позитивне промене наводи да предлог измене
мањинског закона предвиђа успостављање посебних бирачких спискова
за мањинске изборе, затим свестраније
упитнике за попис становништва преко којих су добијени реалнији подаци
(веће цифре) о бројчаном стању неких
мањинских заједница. У вези са српском мањином извештај на доста неочекивани начин истиче натпросечно
велик број узурпација на мањинским
изборима (2002/2003), нагли пад
државне дотације за мањинске самоуправе и нетолерантан однос извесних
група према Србима што извештај
описује као вероватну реакцију на дешавања на Балкану. Извештај је такође
предложио предузимање мера за спровођење антидискриминационог закона, за измену мањинског закона у погледу изборних правила, финансирања
преузетих установа, веће финансијске
аутономије. Поред тога предложено је
да се у одређеним географским областима уведе службена употреба мањин-

ских језика, да се са наставе мањинских језика пређе на двојезичну наставу
и да се појачају и убрзају напори за решавање проблема заступништва
мањина у парламенту с посебним обзиром на праксу околних земаља.
Највећу пажњу на семинару је изазвало разматрање питања мањинских
самоупорава и других облика учешћа
мањина у политичком одлучивању.
Бивши председник Мањинског уреда
Антал Хајзер је истакао да треба даље
радити на измени мањинског закона.
Пре свега регистрацију бирача треба
предати самим мањинама, а изборе
одржати само у насељима у којима су
мањине историјски присутне. Пошто
изборна процедура од локалног до земаљског нивоа траје предуго, треба
увести директне изборе. Бивши председник се углавном залагао за даљу
рестрикцију изборних правила. Мало
изненађење код дела присутних је
проузроковала његова изјава да је при
председнику парламента формиран
стални форум земаљских мањинских
самоуправа, вероватно као први корак
према решавању парламентарног заступништва мањина?! Он се такође заложио да се мањинама врати одузети
повлашћени мандат у самоуправама
насеља. Поред изборних правила бивши председник се највише бавио питањем финансирања мањинских установа и самоуправа. Он је истакао да
сматра великим успехом што се буџети мањинских установа јављају у
државном буџету код земаљских
мањинских самоуправа. Такође сматра огромним успехом да се данас налази под управом земаљских мањинских самоуправа око 30-ак установа,
што новооснованих, што преузетих.
Међутим према њему се због повезаности финансирања са средствима
која се добијају из Европске Уније,
очекује смањење средстава предвиђених за мањине уколико се не формулишу адекватни програми Уније. Као
напредак у положају мањинских самоуправа, бивши председник Мањинског уреда Антал Хајзер је споменуо и
чињеницу да ће од 1. јануара 2008. године земаљске самоуправе постати
централни буџетски органи, барем
што се тиче начина њиховог финансијског пословања. Како би се то на
одговарајући начин припремило, пре-
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ма њему треба да постоје довољно
спремни и јаки владини и регионални
управни органи чиме је подсетио присутне на супротне токове у влади где
се спрема укидане Мањинског уреда,
односно његово деградирање на ниво
једног главног одељења унутар министарства.
Други говорник по позиву на ову тему је био омбудсман за мањинска права Јене Калтенбах. И он се обрушио на
изборна правила мањинских и локалних избора. Према њему измена изборних правила није била успешна пошто
се број месних мањинских самоуправа
и даље драстично повећава. Његово
мишљење деле скоро сви посланици у
мађарском парламенту, који су иначе
сами – упркос упозорењима – донели
закон који сада сматрају погрешним.
Омбудсман је у вези са изборним правилима указао и на то да мањине нису
искључене само из састављања бирачког списка, него и из остале контроле
изборног процеса што је без преседана. Калтенбах је скренуо пажњу и на то
да локални избори по систему «мале
листе» онемугућују да локална мањина буде адекватно репрезентована у
представничком телу месне самоуправе, па су на тај начин Роми практично
искључени из локалних органа власти.
После ових уводних излагања под
управом председавајућег Кларе Фаркаш-Пап, директорке будимпештанског Информативног и документационог центра Европског савета развила
се жива дискусија. Председник словачке земаљске самоуправе Јан Фузик
је нагласио да није решено заступништво мањина у парламенту. Председник Немаца Ото Хајнек је говорио о
проблемима финансирања. Он је скренуо пажњу присутних да предлог
државног буџета за 2007. годину предвиђа смањење средстава Мањинске
фондације за 30% што је неодрживо.
Такође је укинуто финансирање културних манифестација и пројеката
мањина преко Министарства културе
где је укинуто мањинско главно
одељење. Мањински савет при овом
ресору се не сазива већ две године. Додатна мањинска норматива за мањинску наставу се троши неефикасно без
контроле од стране мањина. Док се код
Мађарског радија очекује побољшање

положаја мањинских емисија дотле
код Мађарске телевизије и надаље постоје бројни проблеми како у обезбеђењу елементарних услова за рад,
тако и у неповољном термину емитовања мањинских емисија. Представница Јермена Пирошка Крајчир-Џотјан је
истакла да би било важно да на мањинским изборима могу бити изабране само особе које говоре језик мањине и
познају њену културу. Председница
Украјинаца Јарослава Харћањи се и
надаље тужила на појаву тзв. „кукавичјих јаја” на мањинским изборима иза
које појаве она види локалне политичке манипулације а никако тзв. „етнобизнис” самих мањина. Она је нагласила да је мађарско друштво много толерантније и иде испред политичке
елите у Мађарској која је учинила више корака уназад и не жели да реши
проблеме мањина. Реагујући на све то
сарадник Министарства културе и
просвете Андраш Берталан Секељ је
нагласио да је број запослених у министарству смањен за 25% и да је он једини који је остао на мањинском пољу
у Министарству, али се залаже за сазивање мањинског савета и за обезбеђење неких 20 милиона форинти са
интерветне потребе мањинске културе. В.д. председника Мањинског уреда
Антон Паулик се – реагујући на оно
што су представници мањина рекли –
заложио за даље рестрикције у изборним правилима за мањинске изборе, а
у вези са финансирањем Мањинске
фондације је изразио наду да ће посланици у парламенту вратити оних 30%
буџета фондације које је влада планирала да одузме.
На крају ове сесије је реч узео потпредседник Српске самоуправе у Будимпешти Пера Ластић који је, детаљно и систематски анализирајући правне могућности и праксу учешћа мањина у процесу политичког одлучивања
од парламента до самоуправа појединих насеља, показао да је последњих
година, посебно изменом мањинског
закона дошло до негативног преокрета
и назадовања на овом пољу.
На поподневном програму семинара говорили су Ана Шимон, представник Министарства просвете и културе
о мањинском школству, Штефан
Фрећан, представник Мањинског уреда о положају мањинских медија и Јан
Фузик о искуствима словачке мањине
у остваривању културне аутономије.
Словачки председник је говорио о огромном напретку његове самоуправе
која је преузела у своју надлежност више школских установа и основала одређен број културних установа. Међутим изразио је забринутост због спорог решавања проблема у вези са
мањинским емсијима Мађарског радија.
Семинар су закључили представница Мањинског уреда госпођа Шољмоши која је рекла да је мађарска влада на
добром путу пуном успеха у извршавању својих обавеза према Оквирној
конвенцији, и представник Саветодавног одбора за Оквирну конвенцију при
Европском савету господин Здислав
Галицки који је говорио о томе да се
морају очувати постигнути резултати
и да нове системе треба уводити са великом опрезношћу. Посебно је нгласио
да се не смеју смањити средства из
којих се финансира мањинска култура.
Семинару је присуствовала и председница Самоуправе Срба у Мађарској
Милица Павлов.
С. И.
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култура Култура култура култура култура култура култура култура култура
„Што сам потрошио,
то сам имао, што сам
поклонио, то имам”

(Средњовековна мудрост)

Б

ожић за већину људи представља време љубави и даривања. Припреме за Божић,
међутим, изискују много времена и
стрпљења. Многи људи тај период
припрема сматрају врло напорним и
оптерећујућим. Нарочито током
последњих година у појединим срединама куповина поклона узима све
више маха и постаје велико оптерећење како за појединца тако и за
породични буџет.

Значај поклона
Психолози и социолози сматрају
да су поклони значајни јер причињавају радост, јачају узајамно поверење,
изглађују
неспоразуме,
оживљавају најлепше успомене.
Поклони помажу да веза између људи започне, да се оснажи. Поклањањем предмета особи коју волимо дајемо и део себе, не тражећи
ништа заузврат и откривајући јој
нешто што до тада можда и није
знала о нама. Тако јој допуштамо да
нас још боље упозна.
Давањем одређеног поклона говоримо много и о нашој перцепцији
везе са одређеном особом. Да ли ћемо поклонити књигу, парфем, одевни предмет или кухињско посуђе,
то није лако питање. Можемо обрадовати и разнежити или непажњом
повредити дотичну особу. Врло је
важно познавати њен укус и жеље, а
није неопходно да поклон буде скуп.
Најважније је запитати се да ли смо
заиста учинили највише што смо

Божићна куповина
могли да нечим обрадујемо оне које и долази до потпуног опуштања
волимо.
што се не може постићи читањем у
себи или гласним читањем другог
Божићни синдром
садржаја. Сматра се да смо програУ Италији се све више упозорава мирани да се у таквим тренуцима
на „божићни синдром”. Уочено је да осећамо смирено што се пореди са
је све већи број Италијана након откуцајима мајчиног срца који су
празника горе расположен него пре нас успављивали док смо били у утњих. Већина је у стресу због умора, роби.
нервне исцрпљености и финансијсДеца и поклони
ког оптерећења. Половина становника се унапред нервира што ће суСаставни део празничног расповише времена провести за трпезом ложења и радовања је и куповина
тако да се друге недеље јануара у дечјих поклона. Уколико немате
Италији највише људи уписује у обичај, ни стрпљена да купујете
фитнес клубове, што представља поклоне, врло је тешко то избећи и
прву сезону дијета. Друга сезона је сопственој деци објаснити, јер свуда
пред летње одморе.
око нас влада празнична атмосфера,
Све више стручњака упозорава сви се припреју за празнике и прида је већина људи, чак 70% у време чају о томе. Битно је малим знаком
празника под стресом. Већина људи пажње показати деци да нам је стасе у то време изјашњава тако да би ло до њих. Играчке не треба да буду
најрадије то време преспавала. При- скупе јер дете до седме године нема
мећен је и пораст пријава за развод представу шта значи скупо. Касније
бракова након божићних празника. одрастањем и контактом са вршњаВећина стручњака предлаже разне цима деца развијају однос према

Божићна грозница
у Мађарској
У Мађарској ће у току децембра месеца грађани потрошити у продавницима око 850 милијарди форинти што износи
50 милијарди форинти више
него претходне године. Грађани у просеку проведу дневно 4-5
сати у куповини у тржним центрима, иако већина њих, на основу истраживања ГФК института за тржиште не воли
да купује.
Овогодишња предвиђања указују да ће у току децембра месеца једна породица у просеку оставити 200 хиљада форинти у
продавницама. Само на божићне поклоне једно домаћинство
троши око 77 хиљада форинти.
Наравно, поједина домаћинства ће потрошити мање (поједина неколико хиљада форинти), а поједина много више, чак
преко неколико стотина хиљада форинти. Утврђено је да
потрошачи издвајају за храну
два пута више, за козметику
три пута више у време празника. Током претходних година
на слаткише без салон-шећера
потрошено је око 2 милијарде
форинти од чега је око 950 милиона потрошено на чоколадне
фигуре Деда мраза.
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методе и начине за савладавање
стресних празничних ситуација.
Чешће треба обрадовати ближње,
бити пажљивији са другима и
утврђено је проучавањем мапе мозга да и најмањи гест пажње активира центре задовољства. Др Дејвид
Нивен поручује да увек треба имати
на уму следеће: „Кад људима учините добро, дали сте подстрек срећи.
Због њихове радости и сами се боље
осећате”.

Рецепти за божићно
расположење
Утврђено је да мирис ваниле поправља расположење код људи, да
смирујуће делује на особе које су
под стресом. У једном истраживању
чак 85% становника Уније изјавило
је да мирис колача у њима буди
празнично расположење и као пример се наводе ванилице које садрже
маст која је по тумачењу стручњака
за исхрану одговорна за поправљање
расположења.
Као врло делотворно показало се
и гласно читање празничних песама
и прича. Гласним читањем оваквог
садржаја успорава се срчани ритам

стварима на основу њихове материјалне вредности.
Психолози сматрају да на дететов
однос према поклонима највећи
утицај има породично васпитање.
Деца која су добијала вредније поклоне сигурно ће и даље очекивати
да их добију и неће се задовољити
само слаткишима.
Веома је битно деци давати поклоне који су примерени њиховим
годинама и интересовањима. Мањој
деци више одговарају лутке бебе,
док старијим лутке које су високе,
витке и лепе. Психолози сматрају да
лутке чудовишта и супер хероја не
потенцирају агресивност, те уколико она постоји код деце треба тражити друге узроке. Игра са луткама
је врло корисна у откривању разних
непожељних особина, јер деца се
играју са луткама обично онако како се ви понашате према њима. Треба имати на уму да је лутка детету
најбољи друг као и начин за пражњење негативне енергије.
У школском узрасту су врло популарне видео касете, компјутерске
игрице, музички ЦД-ови што деца
често међусобно размењују и тиме
појачавају међусобну комуника-

Ситуација
у САД и ЕУ
Американци у просеку потроше 1300 долара на божићне
поклоне и током новембра и децембра у продавничке касе слије
се сума од 200 милијарди долара. У Америци је лансирана парола „куповина је доказ патриотизма” чиме се сугерише
грађанима да ће бити двоструко задовољни божићном куповином: обрадоваће најближе и
допринети бољем привредном
расту.
Истраживање које је спроведено међу грађанима Европске
уније током претходне године
показало је да је божићна куповина опала за око три процента од прошлогодишњег просека
што у еурима представља милионску цифру. Испитано је
6.800 потрошача из девет земаља Европске уније. Немци су
најмање трошили током децембра месеца што је за девет
процената умањило буџет домаћим трговинама. После Немаца су се нашли Португалци и
Италијани, који су у односу на
претходну годину мање трошили за шест процената. Исто као и претходне године а
можда и раскалашније су се понашали Британци, Шпанци и
Ирци пошто је потрошња у
тим земљама била већа за један, шест и девет процената.
Оцењује се да се оваква разлика
међу грађанима Уније рефлектује услед различитих економских образаца у којима живе.
Тако на пример потрошачи у
Ирској имају висок степен пословне сигурности и оптимисти су када је у питању њихова
лична економска перспектива.
Французи су трошили за три
процента мање него претходне
године.
цију. Уколико деца превише времена проводе испред телевизора, компјутера, са слушалицама, препоручују се сасвим супротни поклони
попут спортских реквизита.
Друштвене игре су добар поклон
и за децу и за одрасле. Имају едукативно дејство, развијају пажњу код
деце, уче их правилима којих се треба придржавати, начинима да контролишу своје емоције, разним ситуацијама. Креативне играчке су едукативне, забавне, подстичу дечју
машту, концентрацију, развијају моторику. Делују смирујуће како на
децу тако и на родитеље. Књиге
увек представљају добар поклон, за
млађи узраст бирајте од картона,
облих ивица, јарких боја са веселим
илустрацијама и прелиставајте заједно са дететом. За старији узраст
бирајте на основу интересовања или
заједно са дететом.
Врло је битно поклон лепо упаковати, изненадити дете и не заборавити заједно са њим учествовати у
његовим играма.
Приредила: Жаклина Богдановић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Нису добили право за повратак у своје куће

Интернирани Срби, такозвани „кулаци”
З

а време Ракошијеве диктатуре
посебно се радило на систематском малтертирању, шиканирању и интернирању српског живља
у Мађарској, нарочито оних који су
живели у близни мађарско-југословенске границе. Објавом Резолуције
Коминформа 1948. године, најпре су
ухапшени и криво оптужени српски
и хрватски мањински политичари,
учитељи, свештеници, те су 1949.
године дошли на ред и такозвани
„кулаци”. У околони Сегедина, према документацији Посланства Југославије нашло се је око 16-18 породица у логорима, које су ослобођене
тек 1953. године, након прогласа
Имре Нађа. Међутим, још ни 1956.
године нису се могли вратити својим
кућама.
У згради Посланства ФНР Југославије у Будимпешти дошло је до
посете припадника мањине, бивших интернираца из времена Коминформа а коју је примио амбасадор Далибор Солдатић и први секретар Милан Георгијевић.
У забиљешци Георгијевић наводи:
„26 марта 1956 године група од 11
припадника наше мањине посетила
је Посланство с молбом за интервенцију код мађарских власти да им се
врати одузета имовина, омогући повратак у своја села и да их се по свим
другим питањима изједначи са осталим грађанима. Ову групу сачињавали су: Деска: Туцаков Божа, Рус
Арсен, Радић Миленко, Старчевић
Лазар и Марковљев Марко. Из Новог
Сентивана: Веселинов Емил, Путник Радослав, Путник Теодор и Веселинов Ђура. Из Сирига: Мендебаба Обрад и Ђорђевић Вукосава.
Сва ова села налазе се у непосредној околини Сегедина.
Група која је посетила Посланство затражила је интервенцију и за
остале породице српске националне
мањине из њихових села које су такође након ослобођења из логора
онемогућене да се врате на своја
имања. Из ова три села укупно има
16 таквих породица.
Током разговора чланови ове делегације изнели су следеће:
Депортовање је уследило годину
дана после резолуције Коминформа. У логору где су били допремљени било је припадника мањине из
других крајева и нешто мало Мађара који су били депортовани као кулаци. Укупно је у том логору било
око 900 особа. Нико од депортованих није добио званичну пресуду.
Ослобођени су из логора 1953. године након прогласа Нађа, али им није
дозвољено да се врате у своја села.
Сада су настањени у Сегедину где
живе по подрумима. Мађари који су
скупа с њима били интернирани
враћени су на своја имања и стекли
сва права као остали грађани. Од
наших мањинаца нико још није добио право да се врати кући. Поред
тога што им се не дозвољава повратак на своја имања, ни у другим правима нису изједначени са осталим
грађанима. Деца бивших интернираца не могу да наставе школовање
а они који су већ завршили студије
не могу да добију одговарајућа за-

послења, већ им се дају
најслабије плаћени физички послови. Као конкретне
примере дискриминације
по овом питању навели су:
Веселинов Зорицу, ћерку Емила, која после основне школе не може да се
упише у гимназију.
Туцаков Мару која као
учитељица не може да
обавља свој позив.
Путник Теодора, који је
у време интернисања био
на другој години славистике. Професор Универзитета Бароти Деже рекао му је
да се партијска организација противи његовом повратку на Универзитет.”
Делегација поред својих
невоља није губила из вида
изнети проблем и својих
свештеника који су у затворима, као што и Велимир Гедош и Јовица Путник (овај други је био у затвору у Маријаностри).
Плакат против кулака
Југославенски дужносници су обећали своју помоћ, као и већ 1953. и 1954. године подносили
у низу других случајева, нарочито у разне захтеве (молбе) сврхом да се
периоду од 1944-1948. године, али могу вратити својим домовима и да
сада већ нешто у блажој форми, ка- им се врати одузета имовина, у
да се наиме нису директно уплита- оваквим случајевима „им је усмено
ли у послове својих мањинаца, тј. да речено да се њиховим молбама не
неће изостати „интервенција са на- може удовољити, јер су им имања
ше стране, и изражено је уверење да подржављена а њих сматрају кулаће се с обзиром на повољан развој цима”.
односа између наших земаља ускоАмбасадор Солдатић да би се
ро повољно решити ово њихово пи- окончало такво стање, како наводи
тање. Са наше стране саветовано им у свом извештају, жели да у овом
је да упуте молбе директно претсед- конкретном случају посети Шика и
нику Скупштине Ронаи Шандору.” постави захтев за враћање ових поДалибор Солдатић још истога да- родица у њихова села, као и поврана 26. марта 1956. године својим так одузете им имовине.
надлежнима, значи Државном секСолдатић је саветовао групи од
ретаријату за иностране послове 11 припадника српске мањине из сеФНРЈ у Београду шаље телеграм ла Деска, Сириг и Нови Сентиван да
следећег садржаја:
се обрате Ронаију, председнику
„Група од 11 припадника наше мађарског Парламента (Скупштимањине, већином старији људи, из не), који је 30. марта примио премањинских села Деска, Сириг и Но- ставку, па је уважена за 2 дана, пре
ви Сентиван (из околине Сегедина), његовог одласка у Дубровник. Једпосетили су данас Посланство и нако тако „да је надлежним органитражили нашу интервенцију код ма наређено да одмах предузму мемађарских власти, како би им се ис- ре да се ове породице врате у њихоправила неправда учињена у доба ва села и да им се врати одузета имоненормалних односа између наших вина”, стога је отпао предлог о преземаља. Према њиховим подацима даји захтева министру иностраних
из ова три села за 18 (скроз се ова послова Ендре Шику, јавља Солдацифра наводи – опаска аутора) по- тић својим надлежнима у Београд 2.
родица које су биле депортиране, а априла 1956 године.
након ослобођења из логора од јесеМеђутим, ствари су решене само
ни 1953. године још увек им нису на папиру, наиме ове породице и
враћена имања нити смеју да се на- надаље се потуцају по свету, те је
стане у својим селима. Највећи број Далибор Солдатић 16. маја своје
њих настанио се у Сегедину где жи- надлежне обевестио: „Сазнали смо
ве под врло тешким условима. Влас- од заинтересованих да су им од
ти их још увек третирају као кажње- стране месних и среских власти понике који нису потпуно рехабили- ново одбијене молбе за повратак у
товани”.
њихова села и за враћање имовине.
Невоља интернираних Срба је Заинтересовани мањинци имају
била тим већа, као што смо већ доз- утисак да су среске и месне власти
нали, да су мађарске власти кажња- добиле неке инструкције за њихову
вале и њихову децу, која нису могла рехабилитацију, али да са своје
наставити школовање те они који стране саботирају спровођење у
су имали школске квалификације живот истих.”
нису се могли на адекватан начин
Амбасадор Солдатић био је незазапослити. Уз то интернирани довољан спорим и аљкавим сређиимућнији људи, названи кулацима вањем датих проблема те „Иако се
иако су месним и среским властима ради о мађарским држављанима,
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намеравам да код Шика интервенишем по овом питању, позивајући се
на поменуто саопштење Ронаија да
су већ предузете мере за рехабилитацију ових породица, с тим што би
цело питање шире поставио истовремено интервенцијом и за друге
случајеве мањинаца који су у своје
време били депортовани, а још увек
нису рехабилитовани. О овом питању разговарао сам раније и са Гере-ом, који ме је убеђивао да ће се
ово позитивно решити. Молим сагласност”.
Упркос томе што је амбасадор
Солдатић имао разне обавезе, ипак
није заборавио ни за друге проблеме везане за народности па је 23. јуна интервенисао код Шика по питању:
„1. Припадника наше мањине
(мађарских држављана) који се још
налазе у затвору и 2. Породице које
су у своје време биле депортоване, а
сада им не дозвољавају да се врате у
њихова села нити им враћају одузету имовину. У вези с тим предао сам
му Про-Мемориа са подацима за 7
лица у затвору и за преко 50 породица из тачке 2, нагласивши да су ово
непотпуни подаци са којима Посланство располаже и да се односе
само на лица која су затражила нашу интервенцију, те да претпостављам да је број оваквих случајева
знатно већи. У свом излагању подвукао сам да је ово остатак жалосне
прошлости, јер се ради о случајевима из познате антијугословенске
кампање и да нажалост морамо констатовати да надлежне власти, сем у
ретким изузецима, нису ништа подузеле да се ово стање исправи”.
У даљем делу текста Солдатић
наставља да рехабилитација Срба у
околини Сегедина још увек није позитивно решена, и напомиње: „Скренуо сам Шику пажњу да овакви поступци наилазе на негодовање како у
нашој земљи, тако и у редовима наше мањине у Мађарској која са скепсом прима све изјаве о нормализацији односа, јер још увек сноси последице ранијих поступака. Додао
сам да би остајање код садашњег
става по овим питањима могло
представљати сметњу развоја наших односа, који су се управо почели развијати на задовољавајући начин. Шик ми је одговорио да нема
потребе да га убеђујем јер се он потпуно слаже са мном, да ће случај реферисати Ракошију и Хегедишу и
предложити да се затражи извештај
министра унутрашњих послова Пироша о овим и сличним случајевима, те да ће ме обавестити о резултату. Шик је покушао да кривицу за
ово стање баци на органе безбедности, али сам стекао утисак да га је
изненадио велики број изнетих случајева те да није очекивао да овај
проблем има толике размере.”
Но да је коначан исход решавања
овог проблема био позитиван о томе
говори и напис објављен у Српском
народном каледару од пре неколико
година који се темељи на меомарским саопштењима. Примарна југословенска архивска грађа дакле проширује познату слику о кулацима
но у вези наведене проблематике недостаје нам мађарска архивска
грађа, а на коју скрећем пажњу младих српских истраживача у Мађарској.
Ђуро Франковић
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П

озиција Милована Видаковића у српској књижевности
веома је симптоматична и
крајње необична. Нико или готово
нико га не чита, а ниједна историја
књижевности не може да га заобиђе.
Рекло би се како то и није неки посебан проблем: литерарно мртвим,
мртвим писцима, нико се не враћа,
нико их не ишчитава. Но, да ли је
Милован Видаковић мртав, дефинитивно мртав писац? Нама се чини
да није. Сматрамо како је крајње
време да се заборављени, полузаборављени и скрајнути давнашњи
писци сагледају из данашње читалачке перспективе. То се, најпре,
можда и једино, може учинити ако
се из њихова целокупна опуса издвоји све оно што није престало да
живи и пулсира. Тако – есенцијално
– приказани, имали би шта да понуде и нашем времену. Ниједна, ни
највећа књижевност не своди се само на класике. Уосталом, ми још
увек и немамо листу класичних писаца око чије вредности се не бисмо
спорили. Старији писци (и Јован Дошеновић, и Лукијан Мушицки, и Јован Пачић, и Јован Суботић, и Никанор Грујић, и Медо Пуцић) одавно нису прештампавани, а многима
од њих ни дела нису збрана. Крајње
је време да се, хитајући ка будућности, осврнемо на оно што је у прошлости живо. Милован Видаковић,
по нама, један је од првих писаца
који такво освртање изискује. (…)
Наш прилог третирамо као малу
прологомену за будуће читање –
есенцијалног – Милована Видаковића и зато смо наумни да набројимо неколике ставке које ћемо у опширној студији подастрети, бранити и, надамо се, одбранити:
1. Видаковић је један од кључних
представника српског предромантизма. По Милораду Павићу носиоци овог правца су Симеон Пишчевић и Доситеј Обрадовић и њима
посвећује посебна поглавља у
„Рађању нове српске књижевности”.
Исти аутор исправно запажа како су
наш предромантизам и сентиментализам ближи европском романтизму од нашег романтизма. Видаковић је у свом делу сабрао све добро,
али и све мањкаво, што је српски
предромантизам доносио. У извесном смислу, он је парадигматичан
писац овог правца.
2. Жанровски, Видаковић је поливалентан/разнолик писац. Успешно се огледао и у песништву и у роману. Написао је изврсну „Аутобиографију”. Преводио је. Хватао се у
полемички коштац са Вуком и Георгијем Магарашевићем. Писао источњачке приповетке и пригодне
текстове. Написао (лошу) граматику, боље (посебно се то односи на
аутобиографске пасаже) Успомене о
Димитрију Давидовићу, гломазну
(углавном по Јовану Рајићу, али не
само по њему, местимично и оригиналну) Историју.
3. Први је, исте године када и Јоаким Вујић, 1814, почео да употребљава термин „романтически”.
Послужиће се њиме и 1817. у
Објављенију на трећу част „Љубомира у Јелисијуму”. Не уводи он
само овај термин у нашу књижевност, о чему пише Милорад Павић;
елемената романтизма несумњиво
има и у његовом литерарном опусу.
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4. Његова поезија нипошто није
занемарљива. И у религиозним спевовима – „Историја о прекрасном
Јосифу” (1805), „Млади Товија”
(1825), „Путешествије у Јерусалим”
(1834) и „Песн ироическа о свјатом
великомученику Георгију” (1839), и
поред тога што су они, у целини
посматрано, слаба остварења, има
изврсних стихова. Сава Дамјанов је
скренуо пажњу на њихову ониричку компоненту. Уз Викентија Ракића, Видаковић је главни представник овакве врсте песништва у српској књижевности прве половине
XIX века. Поједини фрагменти ових
спевова заслужују помно ишчитавање, али најбоље Видаковићеве песме инкорпориране су у његове романе.
5. Видаковић је присутан и у антологијама српске поезије. С разлогом. Чини нам се, као и Доситеј, Мушицки, Пачић, Јован Суботић, незаобилазним у њима. Младен Лесковац у „Антологији старије српске
поезије” доноси четири Видаковићеве песме: „Надгробни стихови”, „У месту пријатном, тихој пустињи…”, „Багрјаношарна от востока зарја” и „Пјесн”. Миодраг Павловић се, у чувеној „Антологији српског песништва”, одлучује за „Видим небо отворено…” Перо Зубац
ће се, у „Слову љубве. Најлепше песме љубави од Светог Саве до Десанке Максимовић” определити за
другу песму Лесковчева избора, а
Злата Бојовић, у „Српској књижевности”, за „Пјесн”. Васко Попа у
зборнику песничких сновиђења –
„Поноћно сунце” бира прозни фрагмент, препун лирског – „Велимиров
сан”.
6. Милош Црњански – занимљиво је напоменути – штампа 1. јануара 1923, у часопису „Мисао”, „Надгробне стихове” с напоменом при
дну песме: „Из књиге Милована Видаковића, печатане 1810. године,
преписао радосно год. 1922. М.
Црњански”. Тања Поповић ће открити како је Црњански одабране
стихове, искошене и „разбацане”,
инкорпорирао у управни говор јунака „Сеоба”.
7. Једна од константи Видаковићеве прозе је ПОЕТИЧНОСТ.
Лирско је оно што се одупире дидактичном. Ма колико лирско дидактичном подређено било, управо

оно и омогућава и данашња читања Видаковићеве прозе, чинећи
њено вредносно језгро. Лирски
фрагменти прозног су, по нама,
мини „жанр” Видаковићеве прозе,
на корак од саме лирике, често и
она сама.
8. Романсијерски опус Милована
Видаковића је голем. Његов једини
прави конкурент у читавом XIX веку, када је о српској књижевности
реч, биће Јаков Игњатовић. Видаковић је написао седам романа
(последњи је, као и Игњатовићева
„Патница”, остао недовршен): „Усамљени јуноша, повест наравоучителна” (1810), „Благовони крин целомудренија љубве, либо страдителна повест Велимира и Босиљке”
(1811), „Љубомир у Јелисијуму” (I –
1814; II – 1817; III – 1823), „Касија
царица или траверсиран Октавијан” (1827), „Силоан и Милена,
Сербкиња у Енглеској” (1829), „Љубезна сцена у веселом двору Иве
Загорице” (1833) и „Селим и Мерима” (1839).
9. Видаковић зна да пише роман.
И поред свих дигресија, уметнутих
„историја”, споредних фабуларних
рукаваца, његови романи јесу романи. Погодио је у живац ондашњу читалачку публику и веома дуго био је
читалачка лектира и оне касније, везане за интригу и занимљивост
радње. Она је, под условом да их је
као такве и опажала, опраштала наивност и одсуство праве, флуидне,
мотивације, гутајући их као љубавне крими приче.
10. Композицији Видаковићевих
романа може се много тога замерити, али она се мора и похвалити. Велика је вештина склопити, заокружити, окончати оно што се размилело у свим правцима. Наш писац се
користио најразличитијим пазлама,
но био је у стању да их сложи. Синтагма „хаотични склад” би можда
најбоље оцртала композициону раван његових романсијерских остварења.
11. Био је фабрика романа. Нису
сви зделани на исти калуп. Опробао
је неколике моделе. Укрштао их.
Подређивао их основном свом науму: угодити читалачкој публици,
засладити им читање.
12. Написао је један од најдужих
српских романа уопште – „Љубомир у Јелисијуму”. Јесте он, оскаровски, прогутао много тога, можда
и неколике мање романе, али је Видаковић коначно показао/доказао да
романсијер јесте. Његово ткање
није, наравно, андрићевски збијено.
„Љубомир…” је широко заснована
фреска са лако препознатљивим
„формулама” које „производе” друге, такође лако препознатљиве,
„формуле”. Нико се од српских писаца, у читавом XIX веку, није усудио да одсања овако разбокорен сан.
Видаковић јесте.
13. Вук му је, поред, касније оспораваног, „слатког штила”, признао да је увео народна имена и тако „понародио” српски народ. Данас је то историјска, прошла, заслуга.
14. Павле Поповић је уочио лепе и
лирски интониране описе природе.
То остаје и може се сачинити антологијски избор пејсажа који би се

надовезивао на чувени Доситејев
одазив на лепоте Хопова и природе
која га окружује.
15. Јован Деретић је открио комичност у последњим Видаковићевим романима, те је као најбољи издвојио „Касију царицу”. Комика је,
понегде, нехотице несумњиво, прибављала пародичан призвук Видаковићевој прози. Испало би да писац сам себе пародира.
16. И то што је навело, касније,
Змаја да га пародира причом „Наш
Љубомир” и, посебно, Стерију да
срочи, стерновски, „Роман без романа”, један од најбољих романа
који свеколика српска књижевност
има, било би довољно оправдање за
Видаковићево огледање у романсијерској продукцији.
17. У Видаковићевом сукобу са
Вуком обојица противника били
су, делимице, у праву. Видаковић –
више. Вук се окомио на оно што
није пресудно када је о романима
реч. Видаковић је, истина прилично невешто, бранио оно без чега романа нема. Вук је хтео ИСТИНУ,
Видаковић се борио за ИЗМАШТАНО, ОДСАЊАНО, РОМАНТИЧЕСКО.
18. Иако се Вук посебно обрушио на Видаковићев језик (и граматичке неправилности), овај је (на
страну очите граматичке рогобатности) архаично патинизиран, местимице леп и функционалан. Његови ликови говоре невешто и неприродно, али то је хронична бољка
готово читаве српске прозе. Поједине синтагме, чак и оне које је
Павле Поповић означио као „језичке накараде”, делују данас наивно
симпатично. У Видаковићево доба
нема стандардног српског језика
(треба сачекати 1850. и Бечки књижевни договор) и наш писац се
обилно користи ничим ограниченом језичком слободом. Притом
често греши, али и грешке носе понеку чар.
19. Сукоб са Вуком нагнао је Видаковића да, „расејано”, изложи
прву поетику романа у нашој књижевности. Ма колико она данас деловала наивно, не може се заобићи.
Писац је имао (или био приморан да
је стекне) поетичку свест о томе како роман треба да изгледа и да се
гради.
20. „Аутобиографија”, иако тек
започета, показује како је Видаковић знао да пише. Она је његово језички, и композиционо, најчистије
дело. Екстракт његове прозе.
21. Павле Поповић је написао
књигу, најбољу нашу позитивистичку монографију, о писцу из Неменикућа да би показао оно што је унапред знао – да он велики писац није.
Изнео је обиље биографских података. Више је писао о ономе што је у
његовом делу мртво. Треба написати књигу која би била њен антипод
и која би показала шта је још увек
живо када је о Видаковићу реч. Она
ће, нужно, бити тања од Поповићеве.
22. Видаковић је писац који је
сањао сан о томе да буде романописац у средини која роман готово да
није имала. Он је свој сан одсањао, а
ми, читаоци, можемо и данас, макар
у крхотинама, да сањамо мале снове
расуте диљем његових литерарних
остварења.
Душан Стојковић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Етнокореолошка подела Србије – пет зона, педесет образаца и хиљаду шесто игара

„Играле се делије, насред земље Србије”

А

ко погледамо српске игре свакако треба да уочимо да су веома шаролике и богате не само
у корациме већ и у ношњама. То је
зато што Србију у погледу народних
игара не можемо сматрати јединственом облашћу. То је зато што су се
њени поједини крајеви услед специфичних географских, историјских,
економских и културних услова
формирали као мање или веће етнокореолошке заједнице. Наравно да
оне нису изоловане, већ су се из регије у регију шириле, наравно преузевши и освежавајући играчку традицију. Захваљујући своме географском положају, историјској улози, те
снажном друштвеном развитку и
богатом кореографском наслеђу,
Шумадија је већ више од 150 година
прави расадник народних игара и
песама за све крајеве Србије, па и
шире за оне који гаје српску културу у расејању. Мада су тако популарне, чињеница је да о народним
играма у Шумадији не постоји ни
један посебан рад. А и Вук Караџић
је записао као првих 15 српских орских игара од којих је четири из Шумадије (две свадбене – шарено коло
и паун коло са певањем и драмским
елементима, као и четворку и поломку). Срећом сестре Јанковић су у
својој збирци «Народне игре I –
VIII» описале и игре из овог краја, а
и целе бивше Југославије па и других земаља где српски фолклор има
утицаја. Сестре Јанковић, Љубица
(1894- 1974) и Даница (1898-1960) –
тридесетих година прошлог века
почеле су да издају у заједничком
делу описе и све што се везује за народне игре захваљујући мукотрпном сакупљачком раду од 1934. до
1952. године, а издато је осам томова. Утемељивачи наше етнокореологије и етномузикологије сестре
Јанковић деценијама су сакупљале,
описивале и проучавале народне
игре, песме мелодије, обреде и обичаје. Збирка се састоји од деветсто
забележених и описаних игара, а по
данашњим подацима у Србији има
преко 1600 игара. То је веома богато
благо са тако малог простора, а он
се не односи на различите играчке
обрасце већ на различите називе
игара. На територији Србије по досадашњим сазнањима постоји педесет различитих играчких образаца
из којих је настало целокупно орско
наслеђе, које се током векова мењало, те допуњавало и преобликовало.
На основу орског наслеђа, по др
Оливери Васић ванредном професору ФМУ у Београду, Србију можемо поделити на пет етнокореолошких целина:

Централна Србија
Централна Србија је у протекла
два века (XIX и XX) имала доминантну историјску, политичку и економску улогу у односу на остале крајеве,
те се то одразило и на њено орско наслеђе. Њена историјска «предност»
која се огледала у обнављању српске
државе постаје узор за многе делатности, па и за специфичан развој игара које су спонтано прелазиле у дру-

Поседује највећи број основних играчких образаца, разноврсну музичку пратњу (од певања до инструменталних мелодија), има све облике игре (од соло играња до круга),
велики број обредних игара у годишњем циклусу обичаја (коледари, сировари, лазарице, краљице) и
свадбеном обреду. Не би требало заборавитида је у овој етнокореолошкој целини видан источни утицај у
свим областима материјалне и духовне културе, па и у народном стваралаштву, односно у игри и музици,
и то старији левантински из Грчке и
новији османлијски који је на наше
просторе дошао с турским освајањем.

Североисточна Србија
Североисточна Србија настањена
је двема етничким заједницама које
свака на свој начи кроз игру исказује
у своју особеност. У овој етнокореолошкој целини постоји заједнички
репертоар од неколико игара које изводе и Срби и Власи, затим један
мањи број игара које познају Срби и
велики број варијанти игре влаина
код влашког становништва, с безброј различитих назива и специфичним украсом – ропотом (удари слободне ноге о земљу). Сачувано је у
овој целини и обредних игара, и то у
посмртном ритуалу Влаха и свадбеном церемонијалу и Срба и Влаха.

Војводина

ге крајеве и на неки начин утицале
на репертоар других етнокореолошких целина, не само Србије већ и
других делова некадашње Југославије. Требало би напоменути да се за
централну Србију често чује синоним Шумадија и Поморавље (две
највеће области ове етнокореолошке) те се све игре које су долазиле из
те области називају шумадијске или
шумадинка, без обзира на то која се
игра налази иза тога назива.
Окосницу играчког репертоара
ове етнокореолошке целине чини 12
играчких образаца којих има у свим
њеним областима, а доминирају
два, и то шетња и коло «у три» (кукуњеш, моравац, жикино коло…) с
безброј играчких и музичких варијанти. Бројност варијанти не само
ових двеју већ и осталих игара произилази из специфичног стила играња становника ове области. Основни играчки образац се кити преплетима, заплетима, треперењем,
поскоцима, варалицама, оплитањем, уситњавањем и усложња-

Будимпешта, 21. децембар 2006.

вањем корака у оквиру једнох такта,
што играње чини лепршавим и сложеним.

Западна Србија
Западну Србију одликује сасвим
други начин играња. Синоним лепе
игре је снажно играње: стопала су
увек целом површином на тлу. Основни играчки образац се кити скоковима и снагом покрета, ретко поскоцима и треперењем, а преплети и
заплети скоро да не постоје. Играчки обрасци ове етнокореолошке целине су једноставнији, а игру веома
често прати вокално-инструментална пратња. У овој целини је до
наших дана сачуван и знатан број
обредних игара које су биле нераздвојни део свадбеног церемонијала,
посмртног ритуала и завршетка аграрне године (жетве).

Југоисточна Србија
Етнокореолошка југоисточносрбијанска целина представља једну
од најзанимљивијих целина Србије.

Пету етнокореолошку целину Србије чини Војводина. Целокупан играчки репертоар може се груписати у
две велике целине: на «кола» и «играње по двоје» (играње по паровима).
У Војводини, осим Срба, живе и бројне етничке заједнице (Румуни, Мађари, Словаци, Русини) и свима је заједничка одлика велика импровизација играча и смирено играње играчица. Не треба заборавити да је Војводина доста дуго била под утицајем
Средње Европе, што је оставило трага у облику војвођанских игара.
)
Овај кратак осврт на етнокореолошке целине Србије и представљање њихових најбитнијих облика важан је за све који прате српски фолклор а првенствено за оне
који га негују. И то зато да се настави тај рад који је почео 1980-тих година да се све стави на место и да
свака кореографија има само те мотиве, кораке, музику, песму и ношњу која је карактеристична за регију из које игра потиче. Важно је и
то да оне игре које су карактеристичне за крајеве у Мађарској где живе Срби исто буду у свему на месту.
Наравно да су наше игре донете из
матице из разних крајева и преузети
су многи елементи од Мађара и других народа, али свако место има
своје карактеристичне игре, песме,
музику и ношњу која је сада већ одлика тога места и Срба у њему. Зато
је важно да се опише и код нас све
што се везује за фолклор да би по
томе имали још чистију слику српских игара у Мађарској.
Боривој Рус
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рагомир Дујмов је написао роман о преласку Сантовчана из
католицизма у православље.
Тако су, са неколико штурих речи
фабулу романа „Раскршће” једни
другима преносили они који књигу
још нису имали у рукама, а понеки
то и данас чине. За такво „на бланко” поједностављење слојевитости
најновијег дела овог аутора, „крив”
је можда и он сам, јер на постављено
питање о теми за коју се определио,
најчешће одговара истим речима.
При томе, вођен пре свега својом
урођеном ненаметљивошћу, и не наговештава да ће нас, већ на првим
страницама своје књиге, пером
увући не само „међ’ јаву и међ’ сан”,
већ и међу неке незнане, давно упокојене, а опет, нама тако блиске људе. И међу оне знане, који су нам,
пак, увек били некако далеко. Неки
од очију, неки од срца, а неки свакојако.
Можда је Драгомиру Дујмову и
била намера да опише само сантовачки догађај на размеђу деветнаестог и двадесетог столећа, за који сам
каже да је јединствен у историји,
али је, опет с намером или без ње,
отишао много даље од тога: у свом,
по обиму невеликом делу, приближио нам је историју сантовачког
краја (романсирану, дакако), прилике у тадашњој Карловачкој митрополији, друштвена кретања тог времена, а преко својих јунака и њихов
језик, обичаје и особени менталитет.
Учинио је то користећи свој опробани и, показало се, успешни рецепт
из претходног романа „Воз савести”. И овога пута нас кроз историју
води неочекиваним, сладуњавим
путем препуним анегдота, разних
преписки, народних обичаја, али и
историјских докумената. У склапању свог мозаика послужио се,
очигледно, и сведочењима потомака
или познаника својих јунака, али не
тако што би укључио диктафон и
снимљену причу саговорника преточио у текст који бисмо могли назвати записничарском прозом. Таква врста штива може се опростити
млађим ауторима који још лутају у
потрази за својим путем до читалаца, али шта рећи када се, на пример,
оно омакне далеко искуснијим писцима од којих се с разлогом очекује
више доказа сопственог, ауторског
умећа. Читаоци се тешко дају заварати, па је крајњи утисак после читања таквих записа – осетно помањкање свежих идеја самог записничара, скривеног под плашт својих, за
диван расположених саговорника.
Код Дујмова то није случај. У роману „Раскршћа” се вешто преплићу стварно и досањано, документарност и фикција, без опасности да се и једног тренутка из једног
склизне у друго. Јер, овај аутор добро зна да, када се то догоди, крајњи
резултат може бити читаочева заблуда, па и фалсификовање историје. Дујмов, уосталом и сам истиче
да му није била намера да пише историју:
– Сви оригинални текстови које
сам користио из више извора, штампани су искошеним словима, курзивом. Дакле то су цитирани текстови
које ја нисам мењао, рачунајући и
патетичне текстове свештеника
приликом самог чина преласка из
једне вере у другу. Те делове сам ко-
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Нови роман из пера Драгомира Дујмова

Раскршћа као судбинe

Насловна страна романа „Раскршће”

ристио из листа Митрополије карловачке „Српски Сион”. Базирао
сам се на историјским чињеницама
али се сам роман у целини не сме
посматрати као историјски документ. То ми и није био циљ. Послужио сам се обимном књигом Тоше
Искруљева „О Србима у Мађарској”, објављеном у Новом Саду 1941.
године. У њој сам нашао веродостојне документе јер је он лично познавао људе који су памтили те догађаје. Дакле, то су информације из
прве руке. Његов стил је мало национално патетичан и не много објективан, али се ти текстови у деведесет посто случајева поклапају са написима у појединим новинама које
сам имао у рукама, на пример у листу „Застава”. Он се позива на поједине чланке у тадашњој мађарској
штампи, које сам такође проверио и
уверио се да је заиста тако било.
Сантово, његови садашњи и бивши житељи, њихов језик и обичаји
Драгомиру Дујмову нису непозна-

ти. Упознавао их је од малих ногу,
јер је његова мајка рођена Сантовчанка. Међутим, детаље о начину
на који су Сантовчани постали православци почео је да сазнаје нешто
касније. О томе се како каже, у селу
никада није радо говорило. То је
традиционално била табу тема:
– Пошто су увек били национално свесни Срби, сматрали су да није
неопходно подсећати се како су и
зашто прешли у православље. Покушавао сам да нађем теме које до
сада нису обрађене у књижевности.
Као ни о оптацији, ни о овом догађају није написано неко књижевно дело. Дешавало се да Срби прелазе у ислам или у католицизам, али
је незабележен прелазак католика у
православље, што је изненадило и
Српску православну цркву. Она је
чак била забринута, не знајући које
би то последице могло да има по њу.
У то време Мађари су, 1896. године,
славили хиљадугодишњицу свог
доласка на ове просторе и трудили

су се да што више мађаризују народности. То се одразило и на цркву,
јер је сантовачки свештеник радио
на томе да се тзв. шокачки језик што
мање користи на мисама. Револт
Сантовчана је, дакле, био национални покрет у циљу очувања језика, а
не верски покрет. Сматрали су да
вера може да се мења, а да је најважнији језик и национална припадност. За њих то није била велика
разлика јер су и католици и православци хришћани. Са детаљима из
свакодневног сеоског живота сретао сам се још као дете, док сам боравио код своје родбине у Сантову.
Још тада сам се упознао са њиховим
језиком и обичајима. Оно што је карактеристично за Сантовце је оптимизам. Чак и на најтеже ситуације у
животу они реагују не са очајем и
кукњавом, него оптимистички, па и
шаљиво. У сантовачком говору нема ни једног разговора да се не спомене по која анегдота из прошлости.
Тај говор се иначе издваја од свих
српских говора у Мађарској. Он је
оригинално био икавски, али има
јако пуно сличности са шумадијским, пре свега по акценту. Сматра
се да су Сантовчани дошли из централне Босне, а велико је питање да
ли су по доласку сви били католици
или је међу њима било и православних. Знамо да је почетком XVII века
долазио београдски бискуп који је
обављао кризмање, а у XVIII веку
имамо изворе да је кнез Јакшић из
Сантова одлазио у Сомбор, на народне зборове, и био је православац.
Тај прелазак вероватно није био тако стран Сантовчанима, пошто су
они увек имали живе контакте са
православцима јер их је повезивао
један језик.
Кроз читав роман „Раскршћа”
преплићу се судбине мноштва такозваних малих људи и њихове наизглед ситне бриге, у којима, међутим, јасно препознајемо тадашњу
ширу друштвену климу. О једном
таквом догађају у Сантову се и данас говори, мада се збио пре више
од осам деценија. Није га заобишао
ни Драгомир Дујмов у свом делу:
– Балада о Родољубу и Аници је
истинит догађај, али сам и у том
случају јунакињи променио презиме из Мандић у Стипанов, док је Родољуб остао Лукић. Због неслагања
њихових породица које су били различитих вероисповести њихова
младалачка љубав се завршила трагично. Зато их и зову сантовачким
Ромеом и Јулијом: Родољуб је најпре
убио девојку у кафани, а потом се и
сам убио. Дакле, догађај је истинит,
али сам себи дао књижевну слободу
када сам га обрађивао у роману. Тако ни њихови родитељи нису оригинални у овој књизи. Њихова забрањена љубав и сама трагедија
последица су нетрпељивости која је
тада владала између Срба и Шокаца.
Наравно, такви односи између
припадника две вере су у Сантову
само давна прошлост, а како нам рече сам писац, ни тема преласка Сантовчана из католицизма у православље одавно више није табу. Њени
детаљи су потомцима оних са „раскршћа”, али и нама, данас добро
познати. Између осталог и захваљујући мисији коју ово Дујмовљево дело несумњиво има.
Драган Јаковљевић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

култура култура култура култура култура култура култура Култура култура
Да се присетимо прегалника српске дечје књижевности!

Неоправдано заборављени чика Стева В. Поповић
Д

анас када говоримо о српској
дечјој књижевности 19. века,
обавезно нам на ум пада име
чика Јове Змаја. То је природна
ствар, пошто је он ненадмашни
познавалац и песник дечје душе.
Међутим, говорећи о литератури
намењеној најмлађима, нипошто се
не можемо помирити са чињеницом да се, по свему судећи, ненамерно, запоставља име Стевана В.
Поповића (Стари Бечеј, 1845 – Земун, 1918) о коме се у наше доба једино још памти и зна да је био дугогодишњи управник будимпештанског Текелијанума (1882-1918).
Сећање на чика Стеву одавно бледи и копни. О томе је, између осталог, давне 1938. године писао и
Младен Лесковац: „Стеван В. Поповић је данас и као књижевник
скоро потпуно и не сасвим оправдано непознат: у последње време
писао је о њему једино г. Вељко
Петровић (Станојевићева Народна
енциклопедија, III, 494-5) и први
дао дужно поштовање његовом
свестраном деловању, јер Стеван В.
Поповић је и занимљив као личност, и достојан исцрпније анализе
као књижевник, што је лепи чланак
г. В. Петровића јасно наговестио.”
Наравно, овај приказ није у могућности да пружи свеобухватни
преглед живота и делатности Стевана В. Поповића. Овде ћемо се подсетити да је чика Стева, међу првима,
писао дечје песме и приповетке за
наше најмлађе. Говорећи о чика
Стеви В. Поповићу, не смемо заборавити чињеницу да је био уредник
и издавач првог српског дечјег листа! Ваља истаћи, да је 1876. у Новом
Саду, пуне четири године пре
појављивања првог броја Змајевог
„Невена”, чика Стева већ штампао
своје новине за децу под насловом
„Радован”. На страницама „Радована” су, између осталог, објављени и
првенци Јована Јовановића Змаја.
Ваља истаћи да је чика Стева први у
српској књижевности приредио
збирку дечје поезије: „Венац песама” (1872, Пешта). Током свога живота уредио је и објавио 18 збирки
песама и приповедака за најмлађи
нараштај. Веома су популарне биле
његове књижице „Мали свет” које
су излазиле у Новом Саду од 1882.
године. Овом приликом, од објављених збирки Стевана В. Поповића,
издвојили бисмо следеће наслове:
„Слике и прилике” (1872), „Божићни дар” (1872), „Велики српски декламатор” (1879), „Мале гусле”
(1881), „Бадњак” (1891) и „Бисер
цвеће” (1905).
Поред дечје књижевности бавио
се и педагошким радом. Преко три
деценије био је управник пештанског Текелијанума, истовремено је
био и посланик мађарског Парламента и хрватског Сабора. Поред
свих ових обавеза Стеван В. Поповић је смогао снаге да уређује и издаје веома популарни, данас већ
потпуно заборављени, календар:
„Орао” и „Српске илустроване новине”.
Мало се зна о томе да је наш
Стеван В. Поповић био идејни тво-

рац преноса моштију Бранка Радичевића на Стражилово. Такође се
за његово име везује и замисао да
се створи Музеј српске православне цркве. Поред свега тога, Чика
Стева је зачетник и идеје да се у
Пешти отвори завод – данас бисмо

Будимпешта, 21. децембар 2006.

рекли колегијум – за српске девојке: „Света мајка Ангелина”, чије
здање у Вацкој улици и данас постоји.
О животу и делатности чика Стеве В. Поповића највише података
можете наћи у лепој и корисној књи-

Шта је звезда?

Услушате л’ ове гласе,
Благо нама, благо вама –
Тад вам тешко бити неће
Ко у зиму тичицама.

Сестрица и брата
Живини
Пи, пи, пи, пи, бири, бири,
Тука, тука, лили, лили!
Гуске, патке, голубићи
Коке, петли, и ћурићи!
Већ сте дошли вел’ки, мали,
Јесте ли се избројали?
Чекај мало… један… два… три
Лепо, лепо, скуписте се сви!
Ево јечма, жита, каше
Накљукајте гуше ваше,
Ал’ пустите и малене
Чујете ли? – Леле мене!
Доста сте се нагутале…
Па на гњезду свака да је
Да у подне нађем јаје!

Мрав
Мили, мили мали мравак
Па по ваздан ради,
Лети купи, вуче, слаже
А зими се слади.

Рајко и рибица

Спустила се кишица
Шиба, шиба, врата,
У собици засели
Сестрица и брата.
Њихна браћа трчкају,
Деца неваљана;
Лекцијице не знају,
Кара ће их нана;
А моја вам дечица
Књигу докопала,
Па сада се весело
На посао дала.
Ал боже вољани,
Ал им посо слади,
Начиниће читаву
Четицу солдати;
У том сунце грануће,
Нестаће облака –
Онда ће на пољу
Играти до мрака.
Ал’ пре свега још ће се
Књиге да прихвате –
Тако добра дечица
У кишици раде.

Погле тамо колико их –
Сваку мрву вуче,
Један другом с пута сврће,
Нико се не туче.
Та радња је мраву мила
Па ма како тешка била,
Лењо дете нек се стиди
Када вредна мрава види!

Чика Стевине песме

Помишљајте на то доба –
Покличу вам тице вите,
А ако вас јади стегну,
Не клоните, не клоните!

Шта је звезда, мила мати?
Можеш ли ми то казати?
Да л’ кандило вечна плама?
Да л’ то ватра гори сама?
Да л’ јањешце умиљато?
Да ли сјајно суво злато?
Да л’ рупица мала, бледа?
Да анђелче кроз њу гледа?
Рећи ћу ти, није тајна,
Она звезда, она сјајна,
Што се блиста и прелива,
То је око Бога жива.
Кроз њу Бого гледа доле
На онога, ко га воле –
Па то око чува, гледи
да те нико не повреди.

зи универзитетске професорке Маре Кнежевић са насловом: „Стеван
В. Поповић у српској култури”
(Сомбор, 2006) и у издању „Збирке
за децу Стевана В. Поповића” (Сомбор, 2006) од истог аутора.

Јунак
Тичице у зиму

Домовини и слободи
Ево мишце, ево крви,
Где се гине за слободу
Бићу увек, бићу први!

Чујте како тужно поје,
Цвркутом се моле вама –
Нахраните их, децо моја,
Мрвицама, мрвицама.

Ко погине за слободу
Није умро, још је жив,
Певају га, спомињу га
Да је био соко сив!

Па тубите, шта вам зборе:
Наићи ће тмори дани:
Не’те, да вам тешки буду,
Ко тичице сад на грани.

Њега воли старо, младо,
Поноси се њиме свак –
Деда вели унуцима:
„То је био, то јунак!”

Што је тици прамалеће,
То је вама младост чила;
Увенуће шарно цвеће
Доћ ће старост, децо мила!

Рајко: „Рибице, рибице
Не пливај по води!
Ево ти глистице
Да ти срцу годи!”

Тичица се теши мала,
Е ће љута зима проћи,
Заславиће сунце мајско,
Пролеће ће доћи, доћи;

Рибица: „Рајоле враголе
Добро је у води!
Залогај с удице,
Никад ми не годи!”

Ал кад младост једном мијне,
Старост теме кад позлати –
Те вам дневе нико више
Не поврати, не поврати.
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репортажа Репортажа репортажа репортажа репортажа репортажа
Од негдашњих Шкуљевића, Ковачевића и Гопчевића, до данашње Пожаревачке плаже

З

Срби у Трсту – некада и сада

ахваљујући географском положају Трст је одувек представљао
место природног додиривања
различитих култура и традиција,
како италијанске и немачке, тако и
шароликог словенског света. У његовој богатој историји забележено је
да нагли развој Трста започиње почетком XVIII века, када је као
саставни део Хабсбуршке монархије проглашен за слободну луку и
тиме у своје окриље привукао велики број способних и вредних странаца, трговаца, бродара из различитих делова Европе.
У том периоду овде долазе и први
морепловци српског порекла, капетани бродова из Боке и Херцег Новог, а значајнија досељавања забележена су тек 1736. године. Крајем
XVIII века град има 20-ак хиљада
становника, а у њему стално живи
стотинак српских породица, што
значи 400-500 особа.
Трагове нашег двовековног присуства у Трсту чува и брижљиво
одржавано српско гробље. У велелепним гробницама чувају се посмртни остаци чувених породица богатих трговаца и бродовласника,
племенитих илирских капиталиста.
Једна од тих фамилија били су Ковачевићи, који су своје огромно богатство поклањали цркви, црквеној
општини, прихватилиштима за сиромашне, болницама. Ништа мање
штедра није била ни породица
Шкуљевић, пореклом из Херцеговине о чијој великодушности и данданас у Трсту постоје бројна материјална сведочанства. На Тргу Понтеросо, поред Великог канала, преко пута велелепне цркве светог Спиридона, стоји некадашња кућа Јове
Куртовића, једног од највећих дародаваца за њену изградњу. Ово и још
много тога другог испричала нам је
приликом посете овом граду, наша
цењена домаћица, Ивана Голубовић, архитекта и професор српског
језика и књижевности:
– Са падом Аустроугарске и Трст
је некако пао у сенку. Тршћанска
лука за Италију више није имала толики значај. Вероватно и те наше
породице, као што Исидора Секулић каже, некако нису дугог века.
Трају две-три генерације, онда се
изгубе, распу и остану без потомака. Многе од тих кућа остављане су
српској црквеној општини, зато што
њихови власници нису имали својих
наследника. То је било питање престижа јер је црква у то време, као
што у својој књизи каже и Дејан Медаковић, за богате грађане представљала статусни симбол.
Онда су по својој смрти, ако нису
имали наследника и зато што су поседовали много тих палата, остављали нешто и општини. Ако погледате телефонски именик видећете
да је много тршћанских презимена
нашег порекла. Наравно, и словеначког и хрватског, дакле словенског уопште. Врло често су српска
презимена претварана у италијанска, као што се то вероватно дешавало и у другим земљама.
Скоро све куће српске властеле
грађене су у тада доминирајућем не-
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окласицистичком стилу. Некретнине су, када су породични успеси били већ на заласку, готово увек продаване у бесцење. Неке од њих дароване су црвеној општини у чијем се
власништву данас налази шест палата (задужбина Ристе Шкуљевића,
куће Теодоровића, Вучетића, Гопчевића…).
Најинтересантније стилско одступање тога времена представља
палата Спиридона Гопчевића, грађена под јаким романтичко-венецијанским утицајем. Њен власник,

Данашњи језички курсеви држе
се за мали број одабраних људи,
који желе да уче српски језик. То су
углавном особе високог образовања
које имају некакве посебне интересе
за наш језик и културу. Они су такође били и остали наши пријатељи
и то у оним најгорим тренуцима, када је Србија била одсечена од света.
У школи наравно постоји и допунска настава за децу и све је више
родитеља, који су заинтересовани
да малишане на ту допунску наставу доводе. У најживље тренутке сва-

Црква светог Спиридона у Трсту

чувени историчар и морепловац говорио је 13 језика и у периоду од
1847. до 1854. чак три пута био председник црквене општине. На прочељу палате налазе се статуе јунака
Косовске битке, цар Лазар и царица
Милица, Милош Обилић и Косовка
девојка. У згради је данас смештен
градски музеј.
У непосредној близини налази се
оставштина Сузане Петровић-Ризнић, а на скали вредности тога времена, после породице била је црква.
Колике су биле донације Јована Милетића за изградњу храма тачно се
не зна, али се зна да је за оснивање
српске школе 1787. године, која до
дана данашњег носи његово име,
тестаментом оставио 24 000 форинти. Да је школа направљена одмах
по установљењу црквене општине,
такође сазнајемо од госпође Голубовић, која је као сарадник на једном
међународном пројекту у Трст стигла пре отприлике три деценије и тамо остала све до данас:
– То је био још један центар
окупљања тршћанских Срба где су
долазили великани као што су Вук
Караџић, Петар Петровић Његош,
итд. Зна се да је, примера ради, Димитрије Владисављевић овде учитељевао 40 година током којих је
одржавао присне контакте са свим
угледним личностима тога доба. У
једном тренутку, преко Вука Караџића хтео је да посредује да кнез
Милош Обреновић дође у Трст и купи једну од палата, која иначе овде
још увек постоји.

како се убрајају велике прославе,
Дан Светог Саве и Видовдан, када
особе које су ангажоване за наставу,
припремају пригодни рецитал уз
учешће великог броја деце.
Храм светог Спиридона налази
се на месту старе цркве, грађене у
сарадњи са Грцима 1753. а порушене 1861. године због трошности. Грци су на обали потом подигли нову
цркву, а Срби, тј. Илири, остали су
на истом месту. Нови храм завршен
је 1869. и представља најлепшу српску богомољу ван православног
света.
Грађена је у источно-византијском стилу и иконографски гледано
представља грчки крст. Спољашни
зидови обложени су каменом из
Светог Крижа у Красу, са Бриона у
Истри и мермером из Караре. Израда свих спољашних мозаика поверена је чувеној венецијанској компанији Мурано. О храму се брине
црквена општина, а домаћинска
рука примећује се на сваком кораку.
Унутрашњост цркве је једноставна и богато украшена фрескама на
златној подлози, аутора професора
Бретинија из Милана. Све декоративне радове извео је сликар Антоније Кареми, такође из Милана. Велико богатство чува и ризница
тршћанског црквеног архива, по
својој садржини једна од најзначајнијих ван матичне земље. Богослужења већ годинама обавља архијерејски заменик, Рашко Радовић. У
овој средини о. Радовић важи за не-

заобилазну и опште омиљену личност без које је црквено-народни
живот у Трсту у последњих неколико деценија просто немогућ.
Богатом архитектуром црква осликава период великих историјских
превирања, трагања за могућностима ширења и укључивања у живи
културни и економски развој. Стога
је иако чува класичне облике, унутрашњост храма прожета западном
културом и концептуалним новинама тога времена. Храм, дакле, означава прелазно доба, што му у времену и простору даје још већу вредност.
Литургијама углавном присуствују нове генерације наших сународника, док оних староседелачких
има једва педесетак. Једној таквој
припада и господин Јован Ћук. Са
своје 92 године сигурно је најстарији Тршћански Србин:
– Завршио сам све овдашње школе и то одмах послије рата. Затим
сам се запослио у дрогерији и био
сам у ствари странац, јер сам по оцу
имао југословенско држављанство.
Он је био поријеклом из Херцеговине и 1941. године су га у Љубушком
убиле усташе. С обзиром да је моја
супруга италијанска држављанка,
словеначког поријекла, послије много година и ја сам успео да добијем
држављанство. То значи да сам сваке године морао да продужавам боравак, што је било веома ружно,
пошто сам овде рођен. Сад сам у
пензији, живим ван града, изградили смо једну кућицу и чекамо оно
што прије, или послије треба да
дође.
Црква иначе представља центар
окупљања староседелаца и нове српске колоније, која је овде почела да
се насељава шездесетих година
прошлог века и у зависности од историјских прилика на Балкану, то
чини све до данас. Недељом се на
богослужењу окупи 100-150 особа,
а за велике празнике црква је препуна. Велики део верника крсну
славу слави у Србији, а они, који са
породицом живе у Трсту и добили
су италијанско држављанство, славе у Трсту. Односи са другим верским заједницама и градским властима су коректни. У време нашег
боравка управо су у току били преговори о новим улагањима тршћанске општине у спољашњу обнову
цркве.
Шетњу Трстом свакако треба завршити на Пожаревачкој плажи,
смештеној на пар километара од
ужег градског језгра. Некадашњи
становници српске варошице, данас
су најбројнији чланови заједнице.
Имају чак и сопствени део морске
обале. Процењује се да укупан број
Срба овде варира од 10 до 15 хиљада. Међу њима има много и оних
који су у Трст доспели након последњег рата и још увек имају проблеме са радним дозволама и боравишним визама. И поред свега тога
Трст по својој друштвеној (и атмосферској клими), као и могућностима које пружа и данас представља
једну од веома пожељних и атрактивних дестинација за добровољне
и принудне српске селидбенике у
вечитој потрази за неким бољим
животом.
Снежана Миливојевић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Разговор са Стојанком Даниловић- Чанић

Живи сведок Другог светског рата

Стојанка Даниловић-Чанић

У

да… Понудили су ми да
кренем са њима и одмах ми
дали и пушку италијанске
производње. Дали су ми
чак и двије бомбе! Ја сам то
узела и кренули смо за Босну, пошто су нам Њемци
били за петама. Доспјели
смо до Сутјеске где смо у
пећинама пронашли спас.
Непријатељ нас је хтјео
похватати, уништити, међутим, пећине су нас штитиле. Стално смо се бранили и за то вријеме имала
сам утисак да су једино Тита хтјели ухватити. Али,
нису успјели. Највише сам
се плашила авиона, оних
„штукa”. Кад зазвижде, не
знаш одакле долазе…Нажалост, многи су наши тамо погинули а и глад је харала. Кад смо напустили
пећине, стигли смо до једног села. Видјела сам
кромпире, међутим, од Тита смо имали наређење да
ништа не смијемо да узмемо. Ипак, на крају сам дошла до њих. Сјећам се и сад ми је
пред очима како су само слатки били, док сам их јела. Незадуго, добила сам тифус. Пребацили су ме до
болнице и захваљујући ињекцијама, љековима, успјела сам да побједим ту болест. После сам доспјела и
на Неретву. Пуно њих је изгинуло
тамо.
Како сте пребродили погибију
својих другова?
Тешко, свашта је било… Не могу
да опишем ријечима. Још ни сад не
могу да вјерујем да је све то било истина. Као дијете сам видјела све:
страшно је било. А страшно је било
када су нас четници ћерали. Голи и
боси, промрзли, бјежали смо. У
међувремену, попалили су села,
одњели све што се могло: брашно,
стоку, ништа није остало.
Сигуран сам да је страшно било
чути вест да су Вашу су сестру
Немци убили…
Наша бригада ишла је кроз село

синовљевој породичној кући у
Ерду живи Стојанка Даниловић-Чанић. Живи сведок Другог светског рата, борац, учесник
многобројних љутих битака… Са
свега 13-14 година учествовала је у
борбама код Сутјеске и Неретве…
Видела је и преживела много штошта током најсуровијег рата у историји човечанства у којем је 59 милиона људи изгубило живот (31 милион цивила и 19 милиона војника;
12,5 милиона људи је убијено у концентрационим логорима и затворима). Југославија је у рату претрпела
тешке губитке: погинуло је око 1,7
милиона, 11,2% од целокупног становништва, више од пола милиона
људи било је принудно расељено,
320.000 интернирано а 270.000 упућено на принудни рад. Срушено је
или теже оштећено преко 500.000
зграда, уништено је око 40 одсто
индустрије, готово све железничке
пруге, постројења и мостови. Посебно су страдала културна добра.
Ваљало је, окончањем Другог светског рата, отпочети изградњу земље
у којој је такође учествовала Стојанка Даниловић-Чанић.
Мила старица са дубоким борама, зарезаним браздама на лицу, све
док нам није показала споменице
свога оца Милоша Даниловића,
првоборца који је 1942. године погинуо код Мојковца и сестре Дуње
коју су Немци убили 1945. године,
није отпочела своју ратну причу…
Споменице су окачене о зид предсобља: тамо висе и говоре о делићу
прошлости. Прошлости, у чијем
креирању је са својих 13-14 година
учествовала и госпођа Чанић, тада
још као Стојанка Даниловић, партизанка Прве пролетерске бригаде,
тачније, Пете црногорске бригаде. У
борбу је кренула након погибије оца
Милоша…
„Kренула сам у рат на прву позивну реч партизана, наиме, у наше
село наишла је партизанска брига- Стојанка са сином Александром

Будимпешта, 21. децембар 2006.

Мајсторовину, када је једна жена
изашла из куће и рекла ми је: „Стојо,
гдје си била до сада? Знам да си одступила са партизанима за Сутјеску
а да ли знаш да су ти Њемци Дуњу
убили?” Дуња је било име моје сестре. Онда, када сам сазнала за то,
одлучила сам да се вратим мајци, да
је видим. Тада сам сазнала да су се
Њемци приликом повлачења приближили кућама. Пошто су мислили да се у њима скривају партизани,
почели су пуцати. Моја мајка је викнула: „Лeгните, легните”. Дjеца су
сва легла, једино се моја сестра дигла. Моја мајка јој је рекла: „Дуњо,
немој да идеш напоље”. А она је рекла: „Хоћу да им викнем да не пуцају”. И кад је само главу провалила, они су је митраљезом пресекли.
Убили је у кући. Послије су дошли,
отворили врата и видјели шта је.
Видјели малу дјецу и моју мајку. И
сестру у крви. Сутрадан су Њемци
покупили старе жене, људе, довели
их и наредили да копају. На носилима су Дуњу одњели на гробље и они
су наоколо стражарили док су је
укопали у земљу… Њемци! Кад су
Дуњу загрнули, тада су рекли да су
зато поставили наоколо чуваре,
стражаре, како не би неко случајно
напао тужну колону. А у њој моја
мајка, на лицу малтене није имала
кожу – све је одрла. Ноктима је изгребала саму себе јер је изгубила
дијете. Видјела је своје дијете мртво, пресечено… Бол, која се не може
описати за изгубљеним дјететом…
Пошто је све изгорјело, ништа није
остало, мајка нас је дала у дом у
Београд и послије смо учествовали
и у радним акцијама. Градили смо
пруге, путеве. Радили смо као омладинци. Нисмо знали ко ко је, једноставно смо радили. За нашу будућност. Сјећам се да смо одржавали
састанке, како ћемо да радимо, куд
ћемо, гдје ћемо. Није било важно ко
је одакле, важно нам је било да градимо нову земљу, нашу државу.
Познавали сте и Тита… Где
сте га упознали и према Вашем
мишљењу, какав је човек био Јосип Броз?

Упознала сам га чим сам ступила
међу партизане… Придружио се нашој бригади, јахао је бијелог коња.
Неколико пута ме је подигао и посадио испред себе, па спустио и поново подигао. То је неколико пута урадио. А какав је човјек био? Тито је
био најбољи човјек. Био је политичар, вођа, човјек који се борио за
свој народ! Сличан њему није био,
нити ће икада бити! Њега су звали
касније и „láncos kutya” а све то зато
јер Русе није пустио. Касније, сви су
се хтјели и измирили с њиме. Ма он
је држао народ, ко је хтео да мрдне,
тога је одмах зауставио. Док је он
био, све је уједно било. Нико није
смио да мрдне. Он је држао све под
контролом. А данас? Како то да данас Србија и Црна Гора нису заједно, нису у једној држави? – питам ја
вас. Зашто је то тако? Па треба да су
уједно. Али видите шта се ради: то
није добро, није лијепо!”
Стојанка Даниловић-Чанић је

Партизанска споменица

приликом једне радне акције упознала свог сапутника, супруга Шандора, то јест Александра Чанића.
Потомак Чарнојевића, родом из
Кисега, пријавио се на радну акцију
где је, као пословођа, радио на таквим значајним пројектима као што
је изградња Маузолеја Његошу,
Гимназије на Цетињу. Био је вредан
и признат мајстор, зидар. Ту се упознао са госпођом Стојом којом се затим и оженио. Пошто није хтео да
прими југословенско држављанство, Шандор Чанић се вратио у
Мађарску, међутим, синовима је био
забрањен прелаз преко границе
пошто су рођени у Југославији! Помоћ и разумевање, како нам је испричала госпођа Чанић, нашла је
код Тита који ју је примио у Београду и обећао да ће најкасније до Нове
године добити потребан пасош. Дату реч је испоштовао те се породица
Чанић поново нашла на окупу.
Стојанка Даниловић-Чанић од 1958.
године живи у Мађарској. Своје старачке дане проводи у кући сина
Александра где чува документе из
Другог светског рата. Успомене,
које имају музејску вредност. И
представљају сведочанство о временима која су се, нажалост, збила, но,
надајмо се да се никада више неће
поновити. Ради човечанства. Мира
и љубави те права за живот.
Предраг Мандић
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Какву школу желим?

Какву школу желим?

Многи ђаци не воле школу и желели би да нешто мењају. Ја волим
школу, али има ствари које бих додао. Додао бих базен да би лети имали час пливања. Онда би деца била
сретна и волела би да скачу у воду,
да пливају и да се прскају. Базен бих
направио тако да може да се заледи
како би се зими деца сретно клизала
тамо-амо на леду. Деца би била сретна и много би више заволела школу.
Игор Ранђеловић

Школа какву желим
У целом свету има свакојаких
школа. Сада ћу вам написати какву
школу желим. Волела бих да учионице буду офарбане у плаво и зелено. Кад би једна учионица била зелена, унутра би биле плаве, гумене
фотеље и стаклени столови. Уместо
књига имали би свакојаке свеске у
које би цртали свакакве фигуре и не
би ништа писали већ само слушали
наставницу и памтили би градиво.
Сваки други дан би имали час када се само прича. За Божић би у учионици имали јелку и свако би тражио свој поклон. За Ускрс би фарбали јаја и играли би се. На часовима
бисмо имали звоно са којим кад зазвонимо конобар одмах стиже како
би наручили неко пиће.
Свака друга недеља би била недеља игре. Онда би имали свакојаке
задатке које би решавали и увек би
се нашао један победник. Маскенбал бисмо одржали годишње више
пута.
Овакву школу бих ја волела.
Милица Чичић

Маштање о школи
Била је субота. Сви су изашли да
шетају, а ја сам остао у кући јер сам
био болестан. Лежао сам у кревету и
размишљао, Пошто је био распуст
размишљао сам о школи. Маштао
сам каква би била школа какву ја
желим.
Ја бих желио да свака школа почиње у 9.30 сати да би сви мало дуже могли да спавају, а да краће траје
настава и да нема домаћег. Желио
бих још да има велико двориште и
да има много дрвећа и биљака. Такође бих желио да нема оцјена и да
се не учи толико много, а такође да
сви распусти трају дуже. И то да се
не мора ићи на сваки час, него само
на онај на који хоћемо.
Знам да је пола тога немогуће, али
у машти је све могуће.
Александар Богдановић

Какву бих желела
школу?
Моја школа је таква, какву отпрлике свако дете жели. Шарена је и
пуна је игара.
Она би била у једној згради која је
шарена. Учионице би биле разнобојне: жуте, плаве и црвене. У свакој
учионици би био један компјутер,
на којим би се играле игрице. Био би
један фрижидер са пуно пића и фине хране. Домаћи задатак би добили
само у среду, али веома мало. Један
час би трајао 30 минута, а један од-
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мор 15 минута. Одговарање би било
у једној години два пута, а контролни никад. У школу би требало доћи
за девет сати. Лектира не би била
обавезна, само ако хоћеш. Сваки
трећи дан бисмо ишли на излет. Био
би и ускршњи вашар. Распусти би
минимум трајали четири недеље.
Сваки ученик би добио поклон за
Божић. Сваки дан би имали четири
часа. На часу информатике би задњих петнаест минута провели на
интернету. Двориште би било велико са пуно дрвећа и биљака. Сваке
недеље би ишли три пута на пливање и клизање.
Тако би изгледала моја школа.
Знам да се то не може остварити,
али је добро о томе маштати.
Мира Марјановић, 3. разред
Јована Вечић

Школа какву желим
Имам много идеја какву школу
желим, али од тих силних жеља мораћу да изаберем једну. Школа би
била на неком лепом месту. Она би
била велика и широка. Била би неке
светле и веселе боје. Споља би се видело пуно лепих прозора, дивно
окићених разним стварима што деца воле. Зграда би била на четири
спрата. На првом спрату би биле
учионице за учење. Свака учионица
би била предвиђена за различите
предмете. Све учионице би биле велике. У њој би се налазили: столови,
удобне столице, табла велика и негде розе, негде зелена, а понегде плаве боје. Ормари би такође били различите боје као и телевизор, двдплејер, звучници и компјутери. Свака лекција би се приказала на телевизору да се зна како се то ради, а
после се то вежба. На другом спрату
би се налазили: зборница, библиотека, тоалет, свечана сала и сала за
пробе, а понекад би се и тамо одржавале свечаности. Библиотека би била велика са пуно полица, неколико
редова би припадало књигама за
поједине разреде. У свечаној сали би
био један клавир, бина, а изнад бине
била би стављена завеса. На трећем
спрату био би ресторан и продавница. У ресторану би сваки ученик
имао своје место и сваки би имао
свог конобара, па би ученици поручили оно што желе да пију или да једу. У продавници би било све оно
што би деца хтела да једу и пију. На
четвртом спрату биле би играоне за
различит узраст деце. Поред школе
би била једна сала за физичко, за
пливање и за остале спортове. У свакој учионици било би једно сандуче
где би долазило писмо дневног задатка. Часови би трајали 35 минута.
Недељно једном или два пута би
ученици добили домаћи. Сваки дан
би деца имала по четири-пет часова.
Сваке недеље би се одржала нека недеља свечаности или седмица активности. На сваком спрату би било
постављено неколико плаката. У
школи би постојала правила, а прекршај правила би се такође стављао
на плакату. На плакату би била
стављена фотографија дотичног и
опис прекршаја који је починио.
Ово је школа какву желим.

Јована Богдановић, 3. разред

Милорад Ластић, 3. разред

Насмејте се!

– Па ти ништа не знаш! – каже наставник ђаку.
– А шта ви мислите, због чега су
ме послали у школу, ако не због тога?! – одговори ученик.
)
– Шта је, бре, ово? – рече отац сину са згражавањем. – Све саме јединице!
– А петицу из владања ниси приметио? – рече Стевица.
Соња Вишковић
– Приметио самм и чудим се, от-

куд теби пет из владања? – настави
отац.
– Па то ти је зато што на часу, ама
баш никада, ни реч нисам проговорио. – поносно закључи Стевица.
)
– Мама смем ли да се играм у дворишту? – пита Перица.
– С тим подераним панталонама?
– рече мати.
– Ма јок, са пријатељима! – узврати Перица.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо Инфо инфо
Програми на Божић у Десци
6. јануар 2007- Бадњи дан
10.00 сати – Св. Литургија
14.00 сати – Резање бадњака
20.00 сати – Паљење бадњака
Организатор: Српска православна општина Деске
7. јануар 2007 – Први дан Божића
10.00 сати – Св. Литургија
19.00 сати – Божићни културни програм у Сеоском дому
Самостално вече КУД „Банат”.
У програму учествују: деца Српског забавишта, ђаци Српске школе, група Дукат, оркестар „Банатске лале”, a после програма следи
традиционални Божићни бал у ресторану „Szép Ilonka”.
Организатор: Културно удружење „Банат”.

Самоуправа Срба у Мађарској,
Културни и документациони центар Срба у Мађарској
и Српска самоуправа у Будимпешти
срдачно вас позивају на

Зидни календар Музеја Српске православне
епархије будимске у Сентандреји
за 2007. годину
У графичком и у штампарском решењу репрезентативан зидни
календар садржи насловну страну и 12 колор репродикција са
иконама. Календар је великог формата (48 x 33 цм.) текстови су
штампани на српском, мађарском и на енглеском језику.
Цена зидног календара:
од 1 до 9 ком. 2400 фт., од 10 до 19 ком. 2000 фт.
У случају куповине преко 20 примерака цена је 1600 фт. по примерку
Календар можете купити у Музеју Епархије будимске
у Сентандреји и код свештенства Епархије будимске,
а у Будимпешти у српској земаљској самоуправи.
Додатне информације можете добити на тел. 26/312-399
Куповином календара помажете рад Музеја!

СВЕТОСАВСКУ АКАДЕМИЈУ

која ће се одржати у просторијама ресторана „Бурбон”
(1146 Будимпешта, улица Ајтоши Дирер 19-21,
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21)
дана 27. јануара 2007. (субота) са почетком у 17.00 часова

Самоуправа Срба у Мађарској и
Културни и документациони центар Срба у Мађарској
срдачно вас позивају на традиционални

СВЕТОСАВСКИ БАЛ

који ће се одржати у ресторану „Бурбон”
(Будимпешта, улица Ајтоши Дирер бр. 19-21,
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21)
дана 27. јануара 2007. (субота) са почетком у 20.00 часова.
За добро расположење ће се побринути оркестар РТВ Нови Сад
под руководством Миће Јанковића. Вокални солисти: Уснија
Реџепова, Милан Прунић и Љиља Петров.
Продаја улазница се врши од 15. јануара 2007.
Цена улазнице је 7000 фт. по особи. У цену је урачуната и вечера на
принципу „шведског стола” – јело и пиће (са изузетком жестоких
пића) се могу слободно узимати до поноћи, а након тога ради бифе.

Позив за куповину Календара 2007.

Испраћај старе године –
с балканском музиком
у музичкој кући „Fonó”
29. децембра, од 20 сати
наступају оркестри „Зора”, „Право”, „Ајде браћо”
томбола и чаша шампањца за све присутне госте
(адреса: Budapest, XI Sztregova u. 3.)

Дочек српске Нове године у Десци
13. јануара 2007. у организацији месне Српске самоуправе
одржаће се у месном ресторану „Szép Ilonka”.
За добро расположење побринуће се оркестар Мише Силашког
из Бечеја.
Резервација карата: код Кристифора Брцана – тел: 06-62-271-883

Обавештавамо вас да „Српски календар 2007.”, према плановима, излази из штампе 21. децембра ове године, што значи да ћемо
дистрибуцију издања за заинтересоване покренути крајем године.
Молимо Вас, да нам на приложеној наруџбеници доставите тражени број примерака „Календара 2007”. у вашем насељу, да би се
дистрибуција могла изорганизовати на најефикаснији начин.
Унапред се захваљујемо на Вашој помоћи.

одржаће се 13. јануара, 2007. у Дворцу Савојаи
поподне – културни програм
Увече – свечани дочек Нове године
Свирају: оркестар „Весели Удварци”

НАРУЏБЕНИЦА

Празновање српске Нове године у Помазу

Овим наручујем од Самоуправе Срба у Мађарској …………. примерака „Српског календара 2007.” по цени од 950 Фт. по примерку за
…………………. (име насеља). Календаре молим доставити поштом
на адресу: …….. (поштански број) …………………………. (насеље)
…………………………………… (улица, трг) ……….......……… (број
зграде). Са продатим календарима ћу се обрачунати земаљској самоуправи по цени од 950 фт. по комаду, до 31. јануара 2007. Непродате
примерке ћу до истог рока вратити земаљској самоуправи.
Датум: ………………………………….
………………………………….………………………………….………
(потпис наручиоца)
(име и презиме штампаним словима)
Адреса:
Самоуправа Срба у Мађарској
1055 Будимпешта, ул. Фалк Микше бр. 3
Тел.: 1/331-53-45 факс: 1/269-06-38.

Будимпешта, 21. децембар 2006.

Дочек српске Нове године
у Српском Ковину

У организацији Српске мањинске самоуправе
одржаће се 13. јануара 2007. од 20 сати
у месном Дому културе
Госте ће забављати оркестар из Мохача
(Адреса: Pomaz, Huszár u. 3.)
Недељни лист Срба у Мађарској. Адреса: Српске народне новине, 1065
Budapest, Nagymező u. 49. Телефон: 4750654. Главни уредник: Милан Степанов,
секретар редакције: Милица Вукајловић.
Оснивач и издавач: Српски демократски савез. За издавача: Андрија Роцков.
Финансира се на основу мањинског закона из државног буџета посредством Државне задужбине за мањине. Суфинансијер:
Министарство културе и медија Републике Србије. Лист дистрибуира Мађарска пошта, а претплаћује се код издавача. Име и адресу послати на адресу Szerb Demokratikus
Szövetség, 1065 Budapest, Nagymező u. 49 а уплатити поштанском уплатницом или на
жиро-рачун број платног промета 11705008-20417439. Претплата на лист је 4000 фт. за
целу годину. За иностранство годишње 40 EUR, (10.000 Фт) – Штампа: КОМП-прес
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Разговор са старцем Тадејом

Фото: Иван Јакшић

Окружени смо тајнама (II)

О

тац Тадеј: Много нам је откривено, али све смо злоупотребили. Просто видимо да смо
сами условили да је немогуће више
продужење живота на земљи. Због
отрова. Отровали смо се. (…) А људима, све им је мало. Све им је мало.
Почело је још одмах после пада наших прародитеља. Одмах је било
крвопролиће. Каин је убио свог
млађег брата Авеља само из зависти. Одатле је све почело. И дан данас. Нема се мира. Сви нешто траже
као да ће вековати, а нема ништа.
Ништа… Изгледа да је крај дошао.
Оваквим темпом те фабрике трују
околину и неће моћи дуго да се живи. Хвала Богу још има птица. Али
многе су врсте нестале, све се више
уништава и гаси живот. Па није тајна. Пре десетину година кад падне
снег овако велики, кад је месечина,
скупи се пуно зечева, читави кругови. Снег велики, они натапкали, направили круг, ту где је чистина, где
нема дрвећа јуре се, гоне један другога тамо, преврћу се у снегу, играју
се. Радују се. Радост живота. Животиње имају радост живота. Ми их
пореметимо и мутимо. Они имају
радост живота, а ми имамо свега и
свачега и нисмо задовољни. Они се
не брину, не спремају амбаре за жито, ништа, и опет их Господ храни.
Мало грицкају тамо, гранчице, нађу
негде тамо заштиту, спавају. Благодарни Богу. А ми не. Птица стално
слави Бога. Почела рано ујутро у
три сата да пева и до девет сати не
престаје. У девет сати мало се утишају, тек онда иду да траже храну, а
и младе морају да нахране… После

опет пева. Њу нико не тера да пева.
Она пева. Да ли је неко слуша, да ли
не слуша она пева… А ми намрштени, нос надувен. Није нам до певања, ни до чега. Треба да се угледамо на птице. Увек су веселе. А ми?
Нама нешто смета. А шта нам смета? Не смета ништа. Је ли тако? Ми
сами себи сметамо.”
Студент: „Оче, занима нас како
да познамо вољу Божију у животу.
Како да се определимо да ли да се
запослимо, да ли да се женимо или
да се не женимо?”
О. Тадеј: „Господ нам сам отвара
пут. Открива како је Његова света
воља. Јавља се Његова света воља
преко родитеља. Ако будемо слушали родитеље ићи ће све добро и
биће благословено, ако им се противимо, нема ништа. Иде, иде, али више иде натрашке него напред. На
пример, ти си заволео неку девојку
па хоћеш по сваку цену. А отац и
мајка кажу: Ма сине није она за тебе. Али не вреди, завезао враг ум,
заробио те и оће, оће. Ма није сине
то за тебе, кажу родитељи. Наћи ћу
ја теби другу. Ма хоће по сваку цену. Узму се. Мисли идеал. Воле се,
кроз неко време изгустира се, то
прође и нема ништа. Најбоље је кад
се родитељи раније договоре, кад
није велика разлика у годинама, и
ако се никад нису видели, кад се
састану најбоље је. Кад се развије
љубав у браку. Тада се не улази у
брак са планом, имају благослов родитеља и после иде најбоље. Брак,
није то неки леп живот, сладак. Још
како је горак. Тек после видиш да
ниси слободан. Да си везан, још ка-

ко везан. Упрегнут у кола и мораш
да вучеш јер бију. Деца траже. Мораш да вучеш хтео, не хтео. А кад си
био слободан, друго си мислио, а
сад мораш, не само за себе, него за
многе да мислиш.”
Студент: „Постоје два пута у животу: монаштво или брак, или постоји још неки пут? Како да сазнам
шта је за мене прави пут?”
О. Тадеј: „Монаштво не може свако да прими. Да. Монашки живот
није лак. Живот на земљи уопште
није лак, ма колико да су повољни
услови. Онај који је живео како је
хтео и како му је срце желело, то је
Соломон, цар Соломон, син цара
Давида. Четрдесет година је владао,
ни са ким није ратовао. Награђен је
мудрошћу од Господа. Он је подигао и храм Јерусалимски. Долазили
су код њега са свих страна света да
га чују… и он сам каже: Што год
сам зажелео срцем, све сам испуњавао. Желео сам да имам лепих
винограда, насадио сам. Палате, и
то сам све имао. Имао сам спремну
војску најсавременију у Јерусалиму.
Али ни са ким није ратовао. Даље
каже: Желео сам да имам доста
злата и сребра и то ми је Господ
дао. Разним животом сам почео да
живим да видим има ли нека трајна утеха овде на земљи па да продужим тако… И видим да је овде на
земљи све таштина над таштинама и мука духу. Нема утехе. Трајне… Ето видиш, то каже Соломон.
Мудра особа. Значи, имај шта
хоћеш, буди шта хоћеш, ништа више ти не вреди. Кратко, као да уопште ниси постојао. Мислио си да си

посисао мудрост овога света. Усијана глава. А кад би могао да видиш
са стране, кочопериш се као ћуран,
нема ништа (смеје се). Празна глава…
Јесте. Ко је тај на земаљској кугли
био или ће бити, ко ће бити универзални зналац свега? Нико. Свако се
у неком правцу усавршава, нешто
саставља и тако бивамо једна целина. Људи обожавају филозофе, разне научнике света, стално цитирају
њихове речи. Нико не обраћа пажњу
да је Бог обећао нашим праоцима да
ће послати избавитеља света да нас
доведе у првобитно стање. Нико
није знао да ће то сам Бог бити. Јер
само може Онај Који нас је створио
да нас доведе у првобитно стање, ко
ће други? И дошао је и нису га примили…
Ето, ми смо се крстили у Христа
Господа, хришћани смо по форми а
не онако како нас Господ жели. Нема ништа у нама добро. Чим ми знамо да мислимо зло и да се гњевимо,
и да омаловажавамо ближњега свог,
нема ништа… А читали су, али не
разумеју. Ко је од филозофа и од научника света могао да каже за себе:
Ја сам Пут, Истина и Живот. То
нико није могао да каже. И да каже:
Ја сам хлеб живота. Или: Ко верује
у мене има живот вечни. Али, људи
ускогруди. Мало разумеју, мало
схватају. Све им је ближе лаж него
истина.
Ми мислимо да имамо неку вредност… Ништа не вредиш. Јесте.
Савршенство хришћанског живота,
тако Свети Оци кажу, савршенство
хришћанског живота јесте крајње
смирење. Крајње смирење. Они су
награђени благодаћу Божијом. Онај
ко је смирен и кротак, он се не љути.
И ако га грдиш, ти се гњевиш, он те
жали што тако мучиш себе.”
Студент: „Реците нам за крај има
ли неки лек за нас пале?”
О. Тадеј: „Још како. Да слушате.
Да се смирите и да слушате. Онај ко
је смирен и кротак и слуша. Шта народ каже: Ко слуша, пуна гуша. Онај
ко слуша, он је смирен. А чим се
противимо, одмах ћеш да приметиш како ти непријатељ сторнира
живот. Не иде, па не иде…
Студент: „Оче, моји су разведени,
мама ме је увела у веру… отац је
против Бога. Кога да слушам?”
О. Тадеј: Па добро, није твоје да
ли се родитељи слажу или не слажу,
да ли се свађају, да ли су добри или
нису добри, за тебе они морају да
буду светиња. Да би ти имао благослов Божији, да ти буде добро. Јесте.
Не смемо ни мислима вређати родитеље. А они, како се понашају према
нама, то је њихова ствар. Има родитеља који су били тако драстични,
који су мучили своју децу. (…) Господ је благоизволео да кроз наше
родитеље дођемо у свет. Какви су
они, они ће за то одговарати пред
Богом, одговараће и за нас. А ми за
њих не одговарамо. Ми ћемо одговарати како смо и да ли смо их поштовали. Духовна ситуација на земљи
је јако лоша због тога што се и мала
деца до пет година противе родитељима. Зато нам овако иде што нико не поштује родитеље.”
„Светигора”

