
СРПСКЕ  НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Ђурићу уручено вредно признање 

Скуп историчара у Текелијануму 

Књига о војвођанским племићима 

Јубилеј тукуљских Срба 

6.
СТРАНА

4.
СТРАНА

Број 48. • Будимпешта, 1. децембар 2016. • VIII годинаwww.snnovine.com

10.
СТРАНА

3.
СТРАНА



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Милорад Пуповац о односима Београда и Загреба

Пад лифта заустављен – очекују се мајстори
„В реме је да се актери поли-

тичког живота у Хрватској и 
у Србији посвете међусоб-

ним односима”, нагласио је Мило-
рад Пуповац, заступник у Хрват-
ском сабору и лидер Српског нацио-
налног већа, на сесији Игманске 
иницијативе, под називом „Две де-
ценије дипломатских односа Србије 
и Хрватске – стање односа и отво-
рена питања”. Рекавши да за покре-
тање односа недостају потребне по-
литичке иницијативе, указао је и да 
хрватски премијер Андреј Пленко-
вић „шаље поруке које наговештава-
ју ту потребу” (јер у сабору брани 
приступање СНС-а у прву фазу 
чланства у европску Народну стран-
ку), а да је премијер Александар Ву-
чић, у загребачком „Глобусу”, изнео 
„и више од наговештаја” (тиме што 
је навео да Србија и Хрватска ника-
да нису имале заједничку седницу 
влада).

Према мишљењу Горана Свилано-
вића, генералног секретара Савета за 
регионалну сарадњу, постоји спрем-
ност две стране за дијалог.

„Ова година је била тешка, али ће 
2017. донети напредак”, нагласио је 
он и навео да је као некадашњи ми-
нистар иностраних послова СРЈ био у 
прилици да учествује у „отопљавању 
односа и приближавању” и да је за 
развој односа „потребна лична хра-
брост људи, али и подршка владе и 
народа”.

„Треба да живимо у реалности и 
да се сложимо да неке догађаје ви-
димо различито”, истакао је Свила-
новић, с којим се није сложио Томи-
слав Јакић, саветник бившег пред-
седника Хрватске. „Ако ћемо при-

хватити да о неким кључним дога-
ђајима из наше недавне прошлости 
имамо у идућих 10 година дијаме-
трално сукобљена становишта, онда 
ће то бити стални извор сукоба, 
стални извор напајања национали-

зма, чак и радикалног национали-
зма”, упозорио је Јакић.

Подсетивши да сарадња Београда 
са Загребом од 1. јула 2013. није само 
билатерална, већ део односа са ЕУ, 
Павле Јанковић, начелник Одељења 
за регионалне иницијативе у Мини-
старству спољних послова Србије, 
рекао је да постоји низ препрека, као 
што су питања несталих лица, неаде-
кватних процесуирања људи који су 
починили злочине, питања имовине, 
положај националних мањина, др-
жавне границе.

„Сви смо свесни тих проблема и 
важно је да идентификујемо шансе 
за промену”, нагласио је он.

Зоран Пусић, копредседник Игман-
ске иницијативе за Хрватску, рекао је 
да „треба приступити без одлагања 
откривању судбине несталих и њихо-
вих посмртних остатака, да би Влада 
Србије у Београду требало да подиг-
не споменик или плочу у знак сећања 
на хрватске заробљенике у логору 
Стајићево, а влада у Хрватској да 
обележи затвор и мучилиште у 
сплитској Лори… „Нажалост, истра-
живања у Хрватској око несталих су 
са новим министром бранитеља пот-
пуно изгубила на темпу. Испред Лоре 
се не ставља спомен-плоча невиних 
људи који су тамо мучени, него се по-
ставља велики споменик 72. бојној 
Војне полиције, чији су неки припад-
ници у тим мучењима учествовали”, 
рекао је Пусић. 

„Тренутно су хрватско-српски односи 
у фази заустављеног пада, као лифт који је почео 
да пада са највиших спратова, у једном тренутку 
се зауставио и сад чека мајсторе да га поправе”, 
изразио се сликовито Пуповац, додајући да је то 

стање заустављене стагнације рискантно, 
јер „не знамо колико сајла која носи лифт 

може да га задржава”

Улази ли заштитник грађана у председничку трку?

Сто јавних личности би Сашу Јанковића за председника
Бројне јавне личности, међу којима је највише 

уметника, професора и правника, потписници су 
апела у коме изражавају жељу да се за првог 

човека Србије у следећем мандату кандидује Саша 
Јанковић, садашњи заштитник грађана

С то јавних личности, међу који-
ма су уметници, књижевници и 
новинари, потписали су апел да 

Саша Јанковић учествује у трци за 
председника Србије на пролеће сле-
деће године као нестраначки канди-
дат. Они су позвали демократски 
оријентисане грађане и странке да 
подрже ову иницијативу. Заштитник 
грађана је захвалио на подршци јав-
них личности и поручио „да ће наста-
вити да ради док не буде време за 
нове одлуке”.

Драган Поповић, председник Гра-
ђанског става, каже да су апел пот-
писали, између осталих, писац Дра-
ган Великић, редитељ Горан Марко-
вић, глумци Небојша Глоговац, Бранко 
Цвејић, Воја Брајовић, Никола Којо, 
Никола Ђуричко, Предраг Ејдус и Ра-
дослав Миленковић, професори Или-
ја Вујачић, Ратко Божовић и Миодраг 
Зец, правници Вида Петровић-Шкеро 
и Зоран Ивошевић…

„Србија се већ годинама суочава 
са дубоком и тешком кризом која 
прати недовршену транзицију држа-
ве и друштва. Институције су разоре-
не или под притиском, неповерење 

грађана у државу је огромно, неправ-
да је свуда присутна, а сиромаштво 
реалност за већину људи. Грађани 
имају прилику да почну да мењају 
ствари на председничким изборима 
следеће године. Улога председника 
државе, у дубоко подељеном дру-
штву које никада није успело да 
отвори озбиљан и конструктиван ди-
јалог о тешким темама, додатно до-
бија на значају”, наводи се у саопште-
њу које је потписало 100 људи из јав-
ног живота.

Они су оценили да председник 
треба својим ауторитетом и интегри-
тетом да даје пример осталим носио-
цима власти и да буде брана онима 
који угрожавају темељне вредности 
демократије, владавине права и за-
штите људских права.

„Са несумњивим легитимитетом 
директно изабраног представника 
грађана, председник може и мора да 
утиче на Владу Србије и буде корек-
тивни фактор у извршној власти. 
Председник мора да буде човек који 
равноправно разговара са партнери-
ма из других држава и чијих се по-
ступака и изјава нико у Србији неће 

постидети”, наводи се у саопштењу и 
додаје да Јанковић, којем следеће го-
дине истиче мандат заштитника гра-
ђана, треба да се кандидује као не-
страначка личност испред групе гра-
ђана.

Саша Јанковић није искључио мо-
гућност да се кандидује на председ-
ничким изборима. Он наводи да није 
изненађен апелом и наводи да је знао 
да се апел потписује.

„Не налазим довољне речи захвал-

ности за такву врсту подршке мом 
досадашњем раду. За осећање које 
пристојан човек има када постане 
свестан имена која су апел потписала 
и за врсту обавезе коју то предста-
вља до краја живота. Наставићу да 
радим свој посао онако како сам то, 
са сарадницима, свих ових година и 
чинио, док не буде време за нове 
одлуке”, навео је Саша Јанковић у са-
општењу.

(Извор: Политика)
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ДРУШТВО

Мађарско-српски пословни форум

Нова прилика за повезивање привредника

Свечаност у Народној скупштини Србије

Милану Ђурићу уручено признање српског парламента
Вршиоцу дужности директора Културног и 

документационог центра Срба у Мађарској, свечано 
је уручена Велика плакета – признање Одбора за 
дијаспору и Србе у региону Народне скупштине 

Републике Србије

Н а свечаности приређеној 25. 
новембра у Београду, у Народ-
ној скупштини, Плакету је до-

битнику уручио Александар Чотрић, 
народни посланик и члан Одбора за 
дијаспору и Србе у региону, који је 
истакао да је Милан Ђурић награђен 
за „успешну сарадњу с Одбором, ра-
звој и унапређење односа Срба који 
живе у иностранству с матичном др-
жавом и очување идентитета српског 
народа изван граница Србије”.

Чотрић је образложио да је Милан 
Ђурић пет година директор КДЦСМ-а 
у Будимпешти, чији је оснивач Самоу-
права Срба у Мађарској, и да, поред 
осталих значајних догађаја, успешно 
организује манифестације: „Месец 
српске културе” у Мађарској, „Сабор 

српске културе”, Сусрет дечјих драм-
ских радионица, Дан дечје књиге, Ба-
тањски народносни скуп, „Радионицу 
Венцловић”, као и гостовања писаца у 
српским школама у Мађарској, му-
зичке концерте, ликовне изложбе, 
уметничке колоније, гостовања позо-
ришта из Мађарске и Србије, наступе 
културно-уметничких друштава, про-
јекције наших филмова, промоције 
српских и мађарских књига и обја-
вљује капитална дела савремених ау-
тора и из историје Срба у Мађарској.

Александар Чотрић је подсетио да 
је Милан Ђурић рођен у Сантову, у 
Мађарској и да је дипломирао на 
Академији ликовних уметности у Но-
вом Саду, где је одбранио и мастер 
рад. Указао је и на чињеницу да Срби-

ја и Мађарска имају веома добре по-
литичке и економске односе и да ра-
звоју сарадње значајно доприносе 
српска и мађарска мањина у двема 
земљама.

Захваљујући се на додели Велике 
плакете скупштинског Одбора за ди-
јаспору и Србе у региону, Милан Ђу-
рић је рекао да је то уједно и призна-

ње свим активистима и сарадницима 
Српског културног и документацио-
ног центра у Будимпешти и да пред-
ставља снажан подстицај да и у вре-
мену пред нама још више раде на не-
говању и унапређењу истинских и 
трајних културних вредности нашег 
народа у Мађарској.

СНН

С куп представника комора и по-
словних људи Мађарске и Ср-
бије, отворила је др Тинде Ју-

хас, представница Владиног уреда 
Жупаније Чонград, која је нагласила 
да ће Мађарска и даље пружити по-
дршку Србији у процесу прикључења 
Европској унији.

Присутнима се обратио и Иван Ђо-
ковић, потпредседник Владе Војводи-
не и покрајински секретар за привре-
ду и туризам, који је истакао да је не-
опходно наставити сарадњу како на 
институционалном, тако и на при-
вредном и тржишном нивоу, како би 
микро, мала и средња предузећа и 
предузетници пружили једни други-
ма логистичку и оперативну подршку 
приликом изласка на регионална и ме-
ђународна тржишта. Према речима 
Ђоковића, између Србије и Мађарске 
дошло је до унапређења политичке 
сарадње, а добра сарадња Влада Ср-
бије и Мађарске јесте темељ успешне 
сарадње и унапређење пословних од-
носа и пословне политике.

„Ми као покрајинска администра-
ција желимо да створимо добар 
оквир, добре услове за међусобну са-
радњу. У региону смо окренути пре-
ма Мађарској, не само зато што је 
мађарски национални корпус најзна-
чајније заступљен у АП Војводини, 
већ и зато што смо током дугог низа 
година међусобне сарадње прихва-
тили и део културних образаца”, ис-
такао је Ђоковић и нагласио да ће 
Србија помоћи мађарским привред-
ницима да буду заступљенији на но-
вим тржиштима.

На мађарско-српском пословном 
форуму за коморе и предузећа гово-
рио је амбасадор Србије у Будимпе-
шти Раде Дробац, који је истакао да 

ће сви инвеститори који желе да ула-
жу у ове две земље, наићи на стабил-
но, здраво политичко окружење, че-
му доприносе и добри политички од-
носи Мађарске и Србије, који су прет-
поставка за сваку другу сарадњу. Он 
је нагласио да су привредне могућ-
ности Србије много веће него што по-
казују поједини делови земље са ко-
јима сарађују мађарски предузетни-
ци. Управо зато амбасадор је позвао 
привреднике да прошире сарадњу и 
пословне инвестиције и на друге ре-
гионе у Србији, посебно у области ту-
ризма.

Представницима комора и по-
словним људима обратио се и Атила 
Пинтер, амбасадор Мађарске у Бео-

граду. Он је, такође, подвукао да 
политички односи двеју земаља ни-
када нису били толико добри као 
сада, да би потом указао на знача-
јан пораст робне размене. Наиме, 
док је 2014. године регистрован 
робни промет у вредности од 1,7 
милијарди евра, прошле године је 
он достигао 1,8 милијарди евра. Он 
је говорио и о инвестицијама ма-
ђарских привредника у Србији и ис-
такао задовољство што су се на 
српском тржишту у протеклим го-
динама појавила и мађарска мала и 
средња предузећа.

О делатности Мађарске трговин-
ске и индустријске коморе у домену 
развоја предузетништава, говорио је 
Петер Дунаи, генерални секретар 
Мађарске трговинске и индустриј-
ске коморе. Потом је учеснике фо-
рума са радом на реформи постоје-
ћег система комора у Србији упо-
знао Александар Перић, саветник 
председника Привредне коморе Ср-
бије. Он је подсетио да ће Привред-
на комора Србије догодине просла-
вити 160. годишњицу свог постојања, 
и да се у предстојећем периоду оче-
кује обједињавање свих постојећих 
комора у оквиру региона у Србији.

„Желим да поменем да ће кроз 
овај систем модернизације и нове ор-
ганизације унутар самог коморског 
система, бити повећана могућност 
да било који привредник, из било које 
земље, па тако и из Мађарске, уколи-
ко жели да добије неку информацију 
која се тиче његовог пословања, са-
радње са српским компанијама или 
инвестиција, моћи да је добије упра-
во унутар самог коморског система”, 
рекао је Александар Перић на сеге-
динском форуму, након чијег излага-
ња је уприличен и обилазак изложбе 
„Мини експо”.

П. М.

У Сегедину je 10. новембра одржан Мађарско-
српски пословни форум, који су организовале 

Мађарско-српска трговинска и индустријска комора 
и Трговинско-индустријска комора Мађарске, са 
циљем да се представе могућности привредног 

повезивања и умрежавања предузетника
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Тродневни скуп истраживача који се баве и 
проучавањем историје Срба у Мађарској, одржан 

је од 24. до 26. новембра у Будимпешти, у 
организацији Српског института из Мађарске, у 

сарадњи са Матицом српском и Историјским 
институтом Мађарске академије наука

Н а почетку скупа под називом 
Истраживање историје Срба 
у Угарској (Мађарској): стање 

и перспективе, присутне је у име ор-
ганизатора поздравио председавају-
ћи Борислав Рус, који је нагласио да 
се овакви скупови организују сваке 
године и подсетио да је тема про-
шлогодишњег скупа била музика. 
Присутнима се, такође, обратио и Ра-
де Дробац, амбасадор Републике Ср-
бије у Будимпешти, који је нагласио 
како сматра да је историја једна од 

најзначајнијих друштвених наука, јер 
„народи који не познају своју истори-
ју, немају ни будућност”.

– Историјска истина је веома ва-
жна, јер су последице историје често 
трагичне. Веома је важно да се ис-
траживањима сагледа како историја 
делује на народе и важно је да те ма-
њине имају могућност да задрже 
свој идентитет – истакао је амбаса-
дор Дробац, који је ову прилику ис-
користио да присутне подсети на не-
давно одржани састанак двеју влада 

у Нишу, као и на чињеницу да је са-
радња која се до недавно одвијала 
између Мађарске и Војводине, сада 
проширена на целу Србију.

Он је подсетио и на изјаву премије-
ра двеју држава, да су Срби и Мађа-
ри у овом тренутку на историјском 
максимуму односа. Амбасадор је ову 
прилику искористио да похвали срп-
ску заједницу у Мађарској и њену ак-
тивност у различитим областима жи-
вота.

У име Матице српске из Новог Са-
да, најстарије српске културне и на-
учне установе, присутнима се обра-
тио њен потпредседник др Бранко 
Бешлин, који је нагласио да је тема 
скупа од важности за српску и ма-
ђарску науку и културу уопште. Ис-
такао је да српско-мађарске везе се-
жу једанаест векова дубоко у про-
шлост и да су биле присутне у свим 
областима њихових живота. Ако се 

има у виду тај хиљадугодишњи кон-
тинуитет и многострукост, односи 
Срба и Мађара би се, према његовим 
речима, могли назвати „феноменом 
дугог траjања”, па с тога проучавање 
њихових односа представља прави 
изазов за науку.

– За истраживање је неопходно 
праћење стране, а пре свега мађар-
ске историографске продукције. 
Проблем је што међу историчарима у 
Србији незнатан број њих влада ма-
ђарским језиком, осим, ако им није 
матерњи. Ако се има у виду важност 
историје Срба у Угарској, звучи гото-

во невероватно да превода са мађар-
ског практично и нема – рекао је др 
Бешлин и нагласио да је могући ра-
злог томе чињеница да српска и ма-
ђарска историографија опречно ту-
маче многа важна збивања.

Он је свестан да су те разлике не-
миновне и да ће задуго постојати, 
али му је тешко да поверује да нема 
мађарске литературе и извора преве-
дених на српски.

Српски представник у Мађарском 
парламенту Љубомир Алексов, по-
здравио је присутне у своје и у име 
председнице Самоуправе Срба у Ма-
ђарској Вере Пејић-Сутор и надове-
зао се на исказ амбасадора Дропца о 
сусрету и заједничкој седници двеју 
влада у Нишу. Додао је како је на том 
сусрету истакнута потреба да се оја-
чају привредни и економски односи 
наше две земље. У излагању Љубоми-
ра Алексова чула се и честитка, упу-

ћена директору Српског института 
Пери Ластићу, што је „смело узео 
овако велику тему о суживоту током 
хиљаду година Срба и Мађара” и из-
разио наду да ће се на крају овог 
скупа добити неки одговор на питања 
везана за живот наших предака на 
овим територијама.

– Сви говоримо о Србима у Угар-
ској, првенствено после Велике сео-
бе, али не треба заборавити да је Ср-
ба овде било и пре Велике сеобе. По-
некад се нашалимо на Чепелској ади, 
па кажемо како смо ми Чарнојевића 
већ чекали на Дунаву – додао је 

ПРИЛИКА ЗА ПОСВЕЋИВАЊЕ СЕБИ
Др Петар Крестић, научни саветник у Историјском институту САНУ, 

који је презентовао свој рад на тему Теодор Павловић у изградњи и јача-
њу националног, грађанског и институционалног јединства, сматра да 
су теме овог научног скупа веома актуелне, али нажалост, у научним 
круговима и јавности недовољно заступљене. Према његовим речима, у 
Србији се не обраћа довољно пажње Србима изван Србије.

– Једноставно смо заокупљени нашим унутрашњим проблемима и не 
стижемо да се посветимо онолико колико је потребно и колико се друге 
нације посвећују својим мањинама. Зато је ово прилика да бар на моме-
нат покушамо да се одужимо или укажемо на проблеме који постоје 
код српске мањине у окружењу – каже др Крестић.

Скуп историчара у пештанском Текелијануму

Истраживање историје Срба у Мађарској, 
стање и перспективе

КОНФЕРЕНЦИЈА
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Алексов и подсетио на богату исто-
ријску заоставштину из минулих ве-
кова у Ловри и Српском Ковину, коју 
треба детаљније обрадити.

Он је своје обраћање присутнима 
завршио закључком да „овакви су-
срети и симпозијуми треба да допри-
несу разјашњавању неких мање по-
знатих информација и да се о томе 
стварају неке синтезе”.

Присутнима се обратио и др Ри-
хард Тирчи, шеф главног одељења за 
народности, Министарства за људске 
ресурсе Мађарске, као и Балаж Ба-
лог, директор Етнолошког института 
Центра за истраживања Мађарске 
академије наука.

На скупу је, такође, био присутан 
и др Небојша Кузмановић, заменик 
покрајинског секретара за културу, 
јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама, који је нагласио 
да је управо на историчарима да и 
српском и мађарском народу саоп-
ште истину, јер једино она може 
ослободити народ од свих неразуме-
вања која су постојала кроз историју. 
Такође је нагласио да Нови Сад и по-
крајинска Влада, у чије име је и до-
шао да подржи конференцију, пру-
жају братске руке овом скупу, као и 
колегама у државној власти. Он је 
уједно рекао да најмање што Покра-
јински секретаријат може да учини, 
јесте конкретна подршка у виду 
штампања зборника радова са овог 
скупа.

Директор Српског института Пера 
Ластић, нагласио је да је задатак ове 
установе да подстиче, организује и 
врши научна истраживања о прошло-
сти Срба у Мађарској, Аустро-Угар-
ској, као и о њиховом садашњем по-
ложају. У циљу систематизације и 
подстицања истраживања у поједи-
ним научним областима, почели су 
да организују скупове у разним обла-

стима. За ову област историје кон-
кретно, пронашли су добре партнере 
као што су Историјски институт Ма-
ђарске академије наука, Матица срп-
ска, и разне научне установе у Срби-
ји, које се баве историјом и Срба у 
Мађарској, односно Угарској. Ластић 
је истакао да од овог скупа очекује 

да ће добити систематизованији пре-
глед о целокупној историји Срба у 
Мађарској и да ће то подстаћи даља 
историјска истраживања.

Тематске области којима су се ба-
вили учесници скупа биле су подеље-
не по историјским периодима, па су 
тако првог дана обрађене следеће: 
Словени, православље и Срби у Пано-
нији, угарско-српске везе у средњем 
веку (VI век – 1389), затим Доба тур-
ских освајања и турско-османске 
владавине (1389–1690). Другог дана, 
излагани су радови на теме: Срби у 
Угарској у XVIII веку (1690–1790), и 
борбa за национално ослобођење, на-

станак грађанске нације и њених 
установа (1790–1920), док је трећег 
дана организован Округли сто о ми-
кроисторијским истраживањима и 
настави историје код Срба у Ма-
ђарској.

У уводној сесији, којом је предсе-
давао Пера Ластић, у одсуству проф. 
др Љубомирке Кркљуш, секретара 
Одељења за друштвене науке Мати-
це српске, прочитан је њен рад, а за-
тим и рад др Агнеш Озер директорке 
Музеја Војводине, из Новог Сада, који 
је због поштовања према простору у 
коме се одржавао овај научни скуп, 
као и теми самог скупа, прочитан на 
српском језику.

Чедомир Вишњић уредник СКД-а 
„Просвјета” из Загреба, говорио је о 
Историографији Срба у Хрватској, 
а прочитан је и рад Стевана Бугар-
ског, на тему Истраживање историје 
Срба у Румунији, у коме аутор ука-
зује на методе за систем рада и 
озбиљно истраживање и прикупљање 
података.

Др Борис Стојковски, доцент на 

Одсеку за историју Филозофског фа-
култета у Новом Саду одабрао је те-
му Византија, Срби и хришћанство 
на тлу Паноније до 1389. године.

– Иако смо суседи, јако мало зна-
мо једни о другима, и требало би 
много више истраживати и заједнич-
ке везе и заједничку прошлост која 
није мала и коју ми често сводимо на 
неке нововековне несрећне догађаје 
– рекао је Стојковски.

На округлом столу, одржаном тре-
ћег дана скупа, Пера Ластић је изнео 
неколико напомена о микроисториј-
ским истраживањима о Србима у 
Мађарској, о томе шта она обухвата-

ју, као и о архивама и другим извори-
ма информација. У свом излагању, на-
вео је неколико људи који су се бави-
ли локалним историјским истражи-
вањима: прота Иван Јакшић који је 
службовао у више насеља у Мађар-
ској и свугде покушавао да обради 
историјат српске заједнице; Павле 
Софрић који се бавио прошлошћу 
Сентандреје; Живко Видак, Ловранин 
из оптантске фамилије, који је обра-
дио историјат школства у Сентандре-
ји; Федора Бикар, Боривоје Ластић, 
Димитрије Стефановић, Милан Не-
дељков, Петар Маринов-Бата, Пре-
драг Мандић, Цвета Вуковић, Бојана 
Чобан-Симић, Милан и Драгомир 
Дујмов…

Како каже Ластић, истраживања 
се одвијају стихијски.

И овом приликом, Пера Ластић је 
споменуо истраживања која је Срп-
ски институт започео пре неколико 
година: Комплексно истраживање 
Срба у Батањи – настојање да се ре-
конструише историја српске заједни-
це у том месту, и Слика и памћење – 
пројекат у коме се посећују породи-
це и прикупљају старе фотографије 
које се дигитализују у великој резо-
луцији и при томе се уносе сви пода-
ци о самој слици. Уз то се, по правилу, 
снима и интервју са власником фото-
графије.

Др Радомир Ј. Поповић је упоре-
дио историјска истраживања на те-
риторији Мађарске са сличним у Ср-
бији:

– Евидентно је да тих великих ис-
траживања у Србији нема и да је то 
препуштено иницијативи појединаца 
и њиховом раду. Некада су се тиме 
бавили Јован Цвијић и његови учени-
ци и следбеници, и тако је настао 
Српски етнографски зборник. За до-
бра истраживања потребна је извор-
на грађа. У срединама где су живели 
Срби, требало би евидентирати ста-
ње црквених архива, како доћи до 
извора и неке спознаје прошлости.

У даљој дискусији, учесници су из-
носили своја искуства и покушали да 
саветима потпомогну квалитетнији и 
организованији рад на истраживањи-
ма о којима је било речи.

На скупу су компаративно изноше-
ни резултати истраживања и гледи-
шта мађарских и српских историча-
ра, па су се тако, током три дана ра-
да конференције, могли чути и други 
осврти унутар споменутих темат-
ских оквира.

СНН

ПОРУКЕ ОКРУГЛОГ СТОЛА
На Округлом столу, одржаним у суботу 26. новембра, дошло се до за-

кључака да историју не чине само крупни историјски догађаји, него и 
микроисторија, за коју се сматра да је добрим делом запостављена. То 
је, по мишљењу учесника скупа, истраживачки посао који треба повери-
ти стручним људима: етнолозима, музеолозима, историчарима, архива-
рима. Такође, неопходна је чвршћа веза у комуникацији како би се по-
стигла и одређена компаративност, а за то се препоручује веза и са нау-
ком о књижевности и са самом књижевношћу, па и другим уметностима. 
За добре и комплетне резултате све је важно: мале публикације, као и 
велике, локална штампа и усмени извори, породичне архиве, архиве цр-
квених општина и жупанијске, градске, државне архиве. Такође, нагла-
шена је потреба да се створи и модернизује централна база података 
дигитализацијом, и да се архивирају само сређени материјали, „јер једи-
но то има смисла”.
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ЈУБИЛЕЈИ У Тукуљи свечано обележен јубилеј тамошњих Срба

Деценија постојања и активног деловања Српске самоуправе

О почецима рада Српске самоу-
праве у Тукуљи и њеним више-
годишњим напорима да се са-

чувају српски корени у овом крају, 
било је речи на свечаности која је 
приређена у тукуљском Дому култу-
ре, поводом десетогодишњег јубиле-

ја. Пред више стотина мештана и го-
стију, о томе је говорила Зора Пејо-
вић-Секељ, председница Српске са-
моуправе. Она је истакла да захвал-
ност за резултате који су током про-
текле деценије постигнути, треба 
упутити свим оснивачима, бившим и 
садашњим члановима самоуправе, 
који су својим радом допринели да 
српски језик и култура у тукуљском 
крају не утихну и да међу становни-
штвом овог места порасте интересо-
вање за наше националне вредности. 
Потом им се и лично захвалила, уру-
чивањем пригодних поклона, који су 
уручени и осталим гостима и људима 
који су, свако на свој начин, чинили да 
циљеви које пред собом има Српска 
самоуправа у Тукуљи, буду спрове-
дени у дело.

Свечаности су присуствовали и 
представници тукуљске већинске са-
моуправе, а у Мађарску је специјал-
но овим поводом допутовала делега-
ција Општине Трстеник, у Србији, на 
челу са замеником председника Оп-
штине Љубишим Марковићем. Ово је, 

како смо информисани у разговору 
са гостима, узвратна посета, јер су 
Зора Пејовић-Секељ и већа група 
становника Тукуље, током путовања 
по Србији ове јесени посетили и тр-
стенички крај и били срдачно при-
мљени у тамошњој Општини. Према 
речима господина Марковића, он и 
његови сарадници су ову посету Ту-
куљи искористили да се детаљније 
упознају са могућностима за будућу 
сарадњу два насеља, па су у том ци-
љу били примљени и у канцеларији 
начелника Тукуље. Такође су посети-
ли и Будимпешту и упознали се са 
њеним потенцијалима и знаменито-
стима.

Међу присутним гостима су, тако-
ђе, посебно поздрављени и Милан 
Ђурић, в. д. директора Културног и 

документационог центра Срба у Ма-
ђарској, Диана Кондић-Ђурић, коор-
динатор културних програма у тој 
установи, као и др Драган Јаковље-
вић, књижевник, предавач на Смеру 
за српски језик и књижевност Уни-
верзитета ЕЛТЕ и главни и одговорни 
уредник нашег листа.

Обраћајући се присутнима на све-
чаности у Тукуљи, он је изразио своје 
задовољство што наш лист стиже и 
на један број адреса у то месту и ис-
такао као охрабрујућу чињеницу да 
међу студентима српског језика и 
књижевности у Будимпешти има и 
младих из Тукуље. Све то, како је ре-
као, заједно са бројним активностима 
чланова Српске самоуправе у Туку-
љи, доприноси да српска реч у том 
насељу наставља да живи. Др Јако-
вљевић је честитао госпођи Пејовић-

Секељ и њеним сарадницима на 
оствареним резултатима, а потом, на 
предлог организатора програма, про-
читао неколико својих стихова на 
српском језику.

У културно-уметничком програму 
који је уследио на сцени Дома култу-
ре, наступили су и чланови Српског 
позоришта у Мађарској; Дечја фол-
клорна група из Ловре под руковод-
ством учитељица Јелене Вукајловић-
Краус и Диане Алексов, а уз пратњу 
Растка Гергева на хармоници; Кул-
турно-уметничко друштво из Тукуље; 

Квартет „Ледина”; два хора из Туку-
ље и Оркестар „Коло”, под управом 
виртуоза на хармоници Ладислава 
Халаса.

Назив Рац је, како сазнајемо од 
историчара, био синоним за некада-
шње придошлице из Србије, односно 
за све Србе који су у Угарску присти-
зали са ширег подручја Рашке. Исто-
рија потврђује и да је једна струја 
потомака Чарнојевићевих сапутника, 
који су се настанили на простору Ту-
куље, за време владавине Марије Те-
резије била принуђена да пређе у ка-
толичку веру. Тако су ови бивши Ср-
би-православци, себе наставили да 
називају Рацима. У Тукуљи се тако, 
углавном међу припадницима стари-
је генерације, и данас може чути срп-
ски, односно „рацки” језик, како га 
мештани зову.

Од Зоре Пејовић-Секељ сазнаје-
мо да су мађарски историчари за-
бележили како је до велике попла-

ве Дунава у XIX веку, у Тукуљи жи-
вело 38 српских и 4 мађарске поро-
дице.

– Моје мишљење је да су родите-
љи из страха прећуткивали истину о 
пореклу, али презимена су наша и ја-
сно говоре о томе – каже Зора Пејо-
вић-Секељ и напомиње да је, заједно 
са својим супругом Лацијем, истра-
живала старо тукуљско гробље, где 
се уверила да још има споменика ис-
писаних ћирилицом и окренутих пре-
ма истоку.

СНН

НЕДЕЉИВ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ КОРЕН
Организатори свечаности у Тукуљи успели су да за програм, који се 

већим делом одвијао на српском језику, заинтересују и мештане који не 
говоре наш језик, па је пространа и веома функционална дворана Дома 
културе овога пута била испуњена до последњег места. Можда управо 
тај детаљ, уз чињеницу да тукуљско Културно-уметничко друштво негу-
је и радо изводи и српске народне игре, најочитије говори о томе да се 
српска култура и традиција у овом крају негују не само у домовима ма-
лобројних Срба и кроз њихове акције, већ да им у томе радо помажу и 
они тукуљски Раци који не говоре нашим језиком, али који су свесни свог 
српског порекла и нису га се одрекли.

Група Срба и Раца из Тукуље, искористила је 
законску могућност и пре једне деценије основала 

српско представничко тело у том месту. 
Самоуправу предводи Зора Пејовић-Секељ, 
професорка српског језика и књижевности 

у пензији, која је добар део свог радног века 
провела радећи на ширењу и популаризацији 

српског језика и културе у Будимпешти и насељима 
на Чепелској ади

Зора Пејовић-Секељ

Дечја фолклорна група из Ловре

Чланови Српског позоришта у Мађарској
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Бивши лектор за српски језик се 
најпре осврнуо на животни пут Иве 
Андрића, а потом је указао на његов 
књижевни и политички живот у мла-

П о наређењу руског председни-
ка Стаљина, између новембра 
1944. и априла 1945. године, из-

међу 250.000 и 300.000 цивила де-
портовано је са територије Мађарске 
на принудни рад у Совјетски Савез. 
Од тога је око 130.000 људи било не-
мачке националности, а било је и Ма-
ђара са територије Трансилваније, 
Војводине и других подручја.

У тексту који прати изложбу, при-

ређену у Печују, наводи се да су пре-
минули углавном сахрањивани у ма-
совним гробницама, а умирали су од 

глади, епидемија и нељудских услова 
у којима су радили. Температура на 
подручјима на којима су радили спу-

штала се и до минус 30 степени, па 
око 30-40% људи није преживело ову 
депортацију.

Три другарице Верице Грубић, ро-
ђене Релић из Мечке, такође, нису 
преживеле принудни рад у Совјет-
ском Савезу. Тај податак садржи и је-
дан пано, посвећен Српкињи која је 
рођена у Мечки 17. септембра 1926. 
године, а преминула ове године у 
својој 90. години живота.

Касније се тетка Верица пресели-
ла у Печварад и, како је причала, иа-
ко сама није била депортована, зау-
век је запамтила депортацију у којој 
је изгубила своје три пријатељице. 
Они који су се вратили са принудног 
рада, нису желели да причају о вре-
мену проведеном у Совјетском Са-
везу.

Све је то оставило дубоке душевне 
ране код страдалника, а један пано 
сведочи управо о овој Српкињи. Она 
се дружила са својим пријатељицама 
немачке националности, које није за-
боравила до краја свог живота.

Изложба „Испод страног неба – 
намучени на руској земљи” може се 
погледати до марта 2017. године.

П. М.

У Етнографском музеју у Печују отворена је 
изложба у знак сећања на младе који су 
депортовани на принудни рад, а садржи 

фотографије, документе, личне предмете и 
мемоарске записе о судбинама депортованих

Сећања Верице Грубић из Мечке на време депортација

Испод страног неба – намучени на руској земљи

Предавање у мохачком Српском клубу

Иво Андрић – свачији и ничији
дости, али и у времену између два 
рата и током Другог светског рата.

Андрић је, као такав, „чист” доче-
као нову власт 1945. године, која га је 
укључила у јавни живот. Био је први 
председник Савеза књижевника Југо-
славије.

Павле Папулин је настојао да одго-
вори и на питање: како је Андрићу 
пошло за руком да се одупре онима 
који су за време Другог светског рата 
покушали да га придобију? Он се 
одупирао и Немцима и домаћој кви-
слиншкој власти, ризикујући сопстве-
ни живот.

Говорник је пажњу посветио и ана-
лизама Андрићевих књижевних ра-
дова, поготово имајући у виду оцене 
и замерке које је писац добијао на 
све три стране. Осветљавањем лико-
ва у Андрићевим делима, дошло се 
до закључка да се тамо налази веома 
мали број позитивних ликова.

Папулин је указао и на заокрете и 
животна искушења великог књижев-
ника. Усред таквих искушења напи-
сао је чувену причу „Аска и вук”, која 
симболично приказује борбу између 
добра и зла, лепог и ружног. Преда-
вач је подсетио да сви ми водимо не-
ку врсту животне борбе за опстанак 
и да треба да црпимо снагу за коју 

можда раније нисмо ни 
знали да постоји.

Павле Папулин је про-
читао и неколико цитата 
из Андрићевих дела, а за-
тим су уследила питања 
на која је свесрдно одго-
ворио, што је ово научно-
популарно вече учинило 
посебно занимљивим, па 
је и време брзо пролете-
ло.

Што се тиче завршнице 
ове календарске године, 
мохачки Срби ће у де-
цембру приредити још је-
дан програм, када ће 
прославити патрона и за-
штитника свог Српског 
клуба – Светог Николу.

П. М.

На позив Самоуправе Срба у Мохачу и Српске 
читаонице у овом граду, гост тамошњих Срба и 

њихових пријатеља био је Павле Папулин, 
лектор за српски језик у пензији

Д угогодишњи предавач на печуј-
ском, а затим и Сегединском уни-
верзитету, радо се одазвао позиву 

организатора програма у Мохачу, на 
челу са Зорицом Степанов. За ову при-
лику припремио је занимљиво преда-
вање о Иви Андрићу, које се темељило 
на телевизијским емисијама о српском 
нобеловцу. Прошле године ове емисије 
емитовале су национални сервиси: 
РТС, ХРТ и БХРТ, а све су се бавиле те-
мом: „Чији је заправо Андрић?”.

Павле Папулин је испричао своју 
причу користећи различите канале 
сабирања информација и научних по-
датака. Подвукао је да су у приказа-
ним емисијама аналитичари често из-
носили и своја национална и политич-
ка мишљења. Поред телевизија, и 

штампа у Србији је про-
шле године, када је обе-
лежавана 40. годишњица 
смрти Иве Андрића, до-
ста писала о овом велика-
ну европске и светске 
књижевности.

Имајући у виду мно-
штво информација и но-
вих података, Павле Па-
пулин је дошао до за-
кључка да је Иво Андрић 
свачији и ничији. Он је у 
матичним књигама заве-
ден као римокатолик, а 
на крају свог живота се 
изјашњавао као Србин, 
што је уносио у своја лич-
на документа.
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Прелиставамо црквени календар

Ваведење Пресвете Богородице
Српска православна црква 4. децембра слави 

Ваведење, један од највећих празника посвећених 
Богородици и њеном првом уласку у храм

В аведење је успомена на догађај 
записан у Јеванђељима када је 
Богородица у пратњи својих ро-

дитеља Јоакима и Ане, ступила под 
сводове Јерусалимског храма. Према 
хришћанској легенди, увођењу (ваве-
дењу) Богородице у храм, осим ње-
них родитеља, који су се заветовали 
да ће дати дете у храм, ако добију 
пород, присуствовала је многобројна 
родбина и пријатељи који су три дана 
путовали од Назарета до Јерусалима.

На вратима храма дочекао их је 
старац Захарија – отац Јована Прете-
че, који је Марију увео не само у 
храм, већ и у део назван Светиња 
над светињама, у који је могао да 
уђе само првосвештеник. Она је тамо 

остала девет година. Увођење девице 
Марије на место за првосвештенике и 
Захаријин поступак, у хришћанству 
се тумачи као део пророчанства о 
доласку Спаситеља.

Након упокојења њених родитеља 
Јоакима и Ане свештенство је одлу-
чило да Марију уда за 80-годишњег 
удовца Јосифа, који је већ имао од-
раслу децу. Према предању, тиме су 
задовољени строги прописи који не 
дозвољавају да девојка остане деви-
ца до краја живота, већ је свака мо-
рала да се уда. Марија је живела у 
Јосифовој кући као што је живела у 
храму па је, по хришћанској легенди, 
она била прва монахиња – она која је 
живот завештала Богу. 

Сусрети издавача и читалаца у Текелијануму

Издавачка кућа „Чувари” представила своје ново издање

Трибина на тему „Брак, 
духовни подвиг”, у 

оквиру које је 
промовисана и 

истоимена књига, 
одржана је у свечаној 
сали Текелијанума, у 

организацији издавачке 
куће „Чувари” из 

Београда и Српске 
православне црквене 

општине у Будимпешти

О тац Зоран Остојић, будимпе-
штански парох, поздравио је 
госте окупљене у, како је ре-

као, другој по величини српској заду-
жбини у дијаспори, и представио 
књигу „Брак, духовни подвиг”, која је 
била тема разговора.

„Лого на насловној страници ме је 
привукао, јер почиње коцком, која 
полако губи своје оштре ивице и пре-
лази у круг, симбол савршенства, без 

свог почетка и краја. Том савршен-
ству ми тежимо у браку, наравно у 
двоје. Брак је заједница два супротна 
пола, што у нашем језику значи две 
половине, мушке и женске. Кад се 

оне састану, постаје целина…”, рекао 
је отац Остојић.

Изразивши жељу да са овог духов-
ног сабрања изађемо богатији и то-
плије душе, отац Зоран је дао реч Де-
јану Павловићу, власнику издавачке 
куће „Чувари”. Он је присутне упознао 
са делатношћу своје издавачке куће.

„У заједници при храму Светог Са-
ве на Врачару, наша певница имала је 
благослов да снима дискове. Тако смо 
почели бојажљиво, мало аматерски, 
али испоставило се многима на ко-
рист”, рекао је овај издавач и додао:

„У каснијој фази смо са већ позна-
том групом ‘Пирг’, успели да на му-
зичком пољу постигнемо добар ре-
зултат, имајући у виду да духовна 
музика, сама по себи, није комерци-
јална, али један одређени број људи 
слуша и прати рад ове групе. Чланови 
су: отац Арсеније Арсенијевић, ста-
решина храма Светог Вазнесења у 
Београду и Небојша Мастиловић, ау-
тор и текстова и мелодија, који је об-
јавио и један самостални диск под 
називом ‘Сјајне српске звезде’.”

Обојица, гости вечери, заједно са 
Владом Антићем, садржајно су обо-
гатили ово културно и духовно дру-
жење вокалним и инструменталним 
извођењем својих музичких компози-
ција.

„Бавити се некомерцијалним изда-
ваштвом није једноставно, али је врло 
надахњујуће. Кад сам ово почињао, 
био сам опчињен духовном литерату-
ром”, прича Дејан Павловић. Он каже 
да Издавачка кућа „Чувари” издаје 
књиге у којима се на једноставан на-
чин приказује сама суштина право-
славног погледа на свет, са текстови-
ма блиским модерном човеку. Једна 
од таквих је и књига архимандрита 
Василија (Бакојаниса) „Брак, духовни 
подвиг”. Ова књига је, у неку руку, во-
дич за леп и успешан брак. Гост вече-
ри, прота Арсеније Арсенијевић, по-
чео је своје излагање цитатом из књи-
ге, који каже да је сваки човек једин-
ствена и непоновљива личност.

„Ако на свету постоји шест мили-
јарди људи, исто толико има и непо-
новљивих личности. Нико се ни са 
ким у потпуности не може сложити, 
ни са својим братом, чак ни са својим 
братом близанцем. Па, зар ће се онда 

сложити са својим супругом, одно-
сно са својом супругом? Неслагање 
карактера, узрок развода, загаранто-
вана је ствар! И уколико супружнич-
ки пар нема воље да се бори да очува 
тај брак, он ће се распасти.”

Прота Арсенијевић је истакао да 
данас треба много говорити на ову 
тему, много тога усвајати, јер осећа-
мо да су брак, љубав и смисао живо-
та у великој кризи.

„Брак је срж смисла људског по-
стојања, мала црква, икона Царства 
небескога. Када нисмо у браку, непот-
пуни смо и неиспуњени. Пуноћа љуба-
ви се остварује кроз тајну брака. Брак 
учи човека како треба да се жртвује 
за ближњег свога.” Као пример идеал-
ног брака из хришћанске историје, 
брака пуног љубави и пожртвовања, 
прота Арсеније наводи пример руског 
цара Николаја Другог Романова и ње-
гове жене, царице Александре, која је 
описана у књизи „Дарујте љубав”.

Прота Арсеније Арсенијевић је го-
ворио о низу особина које данас нису 
популарне и које се не срећу често: 

пожртвованост, несебичност, толе-
ранција, љубав, посвећеност неком 
другом.

„Данашња омладина, одрасла без 
љубави у породици, гледајући наси-
ље, и сама осећа потребу да избаци 
ту агресију и чини јој се да је срећна. 
А, да ли је то срећа? Данас, у време 
рачунара, брзог живота, одсуства 
времена да се некоме посветимо, ка-
да људи воде опскуран живот обеле-
жен хипокризијом, требало би да 
што више читамо, слушамо и разгова-
рамо о сличним темама, да бисмо 
схватили да је породица тврђава, да 
је љубав та која је најважнија, љубав 
у пуном смислу те речи. Колико чо-
век воли, колико је у стању да преда 
себе да другоме, толико постоји. Без 
љубави нема живота, она лечи све”, 
истакао је прота Арсенијевић.

После излагања, отворена је ди-
скусија о актуелним темама: вештач-
кој оплодњи, сурогат мајкама, усваја-
њу деце, нези и суживоту породица и 
хендикепиране деце, ванбрачним за-
једницама. Посетиоци су, том прили-
ком, могли да изаберу и купе књиге 
издавачке куће „Чувари”.

К. П.
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животни стилКако помирити снаје и свекрве?

Строга подела улога и послова елиминише сукобе
А ко погледате око себе, на прсте 

можете да избројите свекрве и 
снаје које се слажу или бар има-

ју коректан однос. Као да постоји не-
ко неписано правило да се те две же-
не „органски не подносе”, да не могу 
да функционишу заједно. Однос сна-
је и свекрве одувек је био проблема-
тичан, а истраживања пока-
зују да оне широм света јед-
на другој загорчавају живот, 
без обзира на економско 
стање, социјално окружење, 
географске одреднице или 
националност.

Наше жене као да се ра-
ђају генетски предодређене 
да се не слажу са својом 
свекрвом, односно снајом. 
Многе студије показују да 
су поред новца, свекрве 
главни разлог свађа брачних 
парова, а постоје и истражи-
вања која потврђују да је 
женама однос са свекрвом 
један од најстреснијих са ко-
јим се током живота суоча-
вају.

Због чега је то тако, да ли 
постоји начин да се несу-
гласице превазиђу, како се 
треба поставити и ко ту ко-
ме шта треба да каже и 
учини, објашњава психолог Милица 
Зарин.

– Те две жене не би биле заједно 
да нема једног човека који их повезу-
је – сина, односно мужа. То је „на-
метнут” однос, јер не можемо да би-
рамо особу која ће нам бити свекрва, 

односно снаја. Због тога је то врло 
специфична врста породичних одно-
са, једна од најтурбулентнијих. Зани-
мљиво је то што је такво гледиште 
„универзално, карактеристично за све 
делове света, без обзира на културо-
лошке, традиционалне или друге ра-

злике. Главни проблем је у томе што 
људи имају два погрешна убеђења – 
или да свекрва и снаја не могу да се 
сложе, или да би требало да се воле, 
како би се слагале. Оба убеђења су 
последица традиције, навика, васпи-
тања. Од тог односа не треба очеки-

вати превише, нити га у старту озна-
чити проблематичним. Једино је ва-
жно да постоји толеранција и пошто-
вање, да се јасно поставе границе и 
да се оне поштују.

Љубав се ту не подразумева, нити 
је неопходна. Границе су нарочито 
важне када дођу деца, мора се знати 
да је свекрва бака, а снаја мајка. Ја-
сна подела улога и поштовање прави-
ла једина су шанса да се проблеми 
сведу на минимум.

Искуство говори да се свекрве и 
снаје највише свађају око васпитања 
деце, организације живота, поделе 
послова… У том односу преклапају 
се две породице – мужевљева при-
марна, коју је чинио он са својим ро-
дитељима, браћом и сестрама, и се-
кундарна, односно она коју је засно-
вао са својом женом. Ако се функци-
онисање те две породице битно ра-
зликује, ту настају први сукоби и про-
блеми.

Можда најбољи „рецепт” имају не-
ке западне земље где су улоге врло 
дефинисане. Свекрва је само бака, са 
унуцима проводи квалитетно време, 
онда када она то жели. Нема ника-
квих обавеза око куће, нити се од ње 
очекује било каква помоћ. Међутим, 
код нас је то јако тешко спровести у 
дело, јер економска ситуација не до-
звољава да, на пример, платимо по-
моћ, већ се ослањамо искључиво на 
баке. Оне су многим породицама и 
једини извор финансијске помоћи, 
што јако оптерећује односе, јер са-
мим тим што помаже, мајка/свекрва 
сматра да има право и да одлучује. 

Свекрве и снаје свађају се углавном око васпитања 
деце и поделе послова, нарочито ако живе под 

истим кровом. Како се слажу, можда најсликовитије 
описује компарација „права си свекрва”, коју жене 
често изговарају када некоме желе да нагласе да 

превише гунђа и меша се у њихов живот

Двадесетједногодишњи 
Луиђи Марсиљи је, 

у Стамболу, на једном 
пријему у француском 

посланству, упознао 
ћерку амбасадора

С а посебним интересовањем 
Марсиљи је проучавао Босфор, 
цртао мапе, а нашао је времена 

и да опише за њега до тада непозна-
ту врсту морске шкољке.

Када је једном приликом одуше-
вљено говорио о плану да напише 
књигу о Турској, искусни венецијан-
ски бајло Ћиврани је младом грофу 
упозоравајуће добацио да се добро 
причува од претеране блискости са 
паганима и да са извесном скепсом 
слуша њихове заносне речи којима 
ће, пре или касније, покушати да га 
преведу у ислам. Марсиљи је самоу-
верено одговорио: „Nihil mihi!” („Ни-
шта мени!”). Ова латинска сентенца 
постаће његова животна девиза све 
до последњег дана овоземаљског по-
стојања.

Двадесет и једногодишњи Луиђи 
Марсиљи је, у Стамболу, на једном 
пријему у француском посланству, 
упознао ћерку амбасадора. Привлач-
на и шармантна девојка разбуктала је 
љубав у срцу младог грофа. Њена ле-
пота је била толико чаробна и зано-
сна да је и сам султан пожелео да 
има њен портрет. Девојка је прихва-
тила Марсиљијево приближавање, но 
њен хладно рационалан и промућу-

ран отац већ је на самом по-
четку прекинуо тињајућу 
љубавну причу. Амбасадор 
је био одлучио да ће ћерку 
ускоро удати за наследника 
једне угледне племићке фа-
милије у Нормандији. Мар-
сиљи, поново скрхан љубав-
ним болом, размишљао је о 
двобоју са ривалом, али су 
пријатељи успели да га одго-
воре од те непромишљене 
идеје.

Марсиљи је био приморан 
да окрене леђа својој љуба-
ви и да крене другим стаза-
ма. Удубио се у проучавање 
Курана, свете књиге ислама 
која је објављена Алаховом 
посланику Мухамеду. Абра-
хам Габаи, само наизглед од-
сутан, веродостојно и па-
жљиво му је преводио суре, 
поглавља и ајете, стихове. На 
самом почетку, у другој су-
ри, Ал-Бакара, Крава, наи-
шао је на речи какве није на-
лазио у Јеванђељу: „Они који 
неће да верују доиста је свеједно – 
опомињао их ти или не опомињао – 
они неће веровати. Алах је запечатио 
срца њихова и уши њихове, а пред 
очима њиховим је копрена; њих чека 
патња голема…”, „А ако сумњате у 

оно што објављујемо робу Своме, на-
чините ви једну суру сличну објавље-
ним њему, а позовите и божанства ва-
ша, осим Алаха, ако истину говорите. 
Па ако не учините, а нећете учинити, 
онда се чувајте ватре за невернике 

Италијански гроф, пријатељ Срба (7)

Несуђена љубав младог грофа
припремљене, чије ће гориво 
бити људи и камење…”, „Њи-
хова срца су болесна, а Алах 
њихову болест још повећава; 
њих чека болна патња зато 
што лажу…”, „Алах њих из-
вргава порузи и подржава их 
да у своме неверству лутају. 
Уместо Правим, они су кре-
нули кривим путем; њихова 
трговина им није донела ни-
какву добит, и они не знају 
шта раде.”

Луиђи је исписивао цита-
те из Курана од којих га је 
хватала језа. Јеврејин Габаи 
му је пружао непроцењиву 
помоћ.

Сура Али Имран, Имра-
нова породица: „Нека вер-
ници не узимају за пријате-
ље невернике кад има вер-
ника; а онога ко то чини – 
Алах неће штитити. То учи-
ните једино да бисте се од 
њих сачували. Алах вас 
подсећа на Себе и Алаху се 
враћа све!”

Сура Ал-Вакија, Догађај: „А ако 
буде један од оних који су порицали 
и у заблуди остали, па, кључалом 
водом биће угошћен и у огњу прже-
њем.” (…)

Драгомир Дујмов

Млади Луиђи Марсиљи

фељтон
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МЛАДИ
Новембарска „YU журка”, 

коју је и овога пута 
организовао Вилмош 
Шимон, одржана је у 
популарном клубу у 

пештанској Доб улици. 
Посетиоци су се тог 12. 
новембра забављали уз 
музику ди-џеја Мачића, 

али су на почетку вечери 
имали прилике да 

присуствују 
представљању књиге о 

знаменитој војвођанској 
племићкој породици 

Чекоњић

П ромоција издања „Заборавље-
но наслеђе – градитељско на-
слеђе имања Жомбољ породи-

це Чекоњић”, ауторке Марије Силађи, 
окупила је бројну публику, а разговор 
са ауторком водила је Марта Блашко.

Млада ауторка књиге је за наш 
лист испричала како је писање овог 
издања почело:

– Пореклом сам из села 
Нова Црња, које се налази на 
имању Чекоњићи. Управо ме 
је интересовање о сопстве-
ном родном крају навело да 
се позабавим породицом Че-
коњић и њиховим имањем. 
Истраживање сам почела у 
мом селу, углавном у цркви, 
а убрзо сам сазнала где се 
чува породични архив. Он се 
налази у Секешфехервару, 
где сам потом и отишла и 
пронашла веома богату до-
кументацију. Тако је све по-
чело, а затим сам у Будимпе-
шти, у Народној библиотеци 
„Сечењи”, пронашла много 
материјала, слика, мапа, но-
винских чланака и сл. На 
итернету сам трагала за ске-
нираним старим часописима.

Имање Чекоњића било је 
огромно за тадашње појмове 
јер, како Марија Силађи у 
својој књизи наводи, четрде-
сет хиљада хектара земље 
обухватало је села и мајуре. 
То су били мали управни 
центри где су се налазили 
разни магацини, као и стано-
ви за послугу и школе за њи-

хову децу. На својој земљи, Чекоњићи 
су такође подизали бројне цркве и 
дворце.

Како Марија Силађи каже, писање 
је са колегиницом започела 2012. го-
дине, али су прве две године посвети-
ле истраживању и прикупљању мате-
ријала.

– Након две године прво смо на-
правиле изложбу и издале каталог 
поставке, а тек следеће године смо 
издале прву књигу. Све време смо и 
даље сакупљале материјал, па смо у 
августу месецу ове године издале 
другу књигу. Издања су до сада пре-
ведена на румунски, мађарски и не-
мачки језик. Заједно са студентима 
са Факултета техничких наука у Но-
вом Саду, тачније са Одсека за архи-
тектуру, направили смо макете и не-
ке инсталације уз изложбу, да би све 
било што занимљивије – додаје Ма-
рија Силађи, која је и сама архитек-
та и ради на факултету Техничких 
наука у Новом Саду, где је истражи-
вач.

– Књига се, иначе, састоји из два 
дела. Први део говори о самој поро-
дици и о њеним најзначајнијим члано-

вима, док је други посвећен гради-
тељском наслеђу имања и даје увид 
у то како је оно изгледало крајем де-
ветнаестог века. Породица је, потом, 
нажалост све изгубила – каже Мари-
ја и додаје да јој је све било зани-
мљиво током истраживања.

– Омиљени лик из породице ми је 
Ендре (Андрија) Чекоњић. О њему се 
много писало у тадашњим новинама, 
и многе приче и анегдоте се везују за 
његово име. На пример, постоји прича 
да је он једном приметио да се син 
чувара оваца разболео. Дечака је 
ујео пас који је био заражен бесни-
лом, па га је гроф Ендре послао „Ори-
јент експресом”, који је иначе тада 
саобраћао управо кроз имање Чеко-
њића, у Париз код Луја Пастера, па се 
дечак вратио излечен.

Након златних година за грофов-
ску породицу, нажалост, уследио је 
тежак период који је Марија Силађи 
описала у другом делу своје књиге:

– После Првог светског рата била 
је прва аграрна реформа и Чекоњићи 
су изубили највеће територије, а на-
кон Другог светског рата и друге 
аграрне реформе све им је одузето и 

национализовано. Када је објављена 
прва књига, имали смо промоцију у 
Архитектонском центру Будимпеште. 
Ту сам упознала једног истраживача 
племићких породица и он ми је рекао 
да има контакт са наследницима по-
родице Чекоњић. Када сам их кон-
тактирала били су веома срећни што 
се неко бави историјатом те породи-
це. Прошле године дошли су на има-
ње, на којем никада раније нису били 
и заједно смо га обишли –рекла нам 
је Марија Силађи.

Према њеној причи, потомци Чеко-
њића данас живе у Америци и Енгле-
ској, а једна жена је у Будимпешти. 
Они, како Марија каже, данас живе 
потпуно другачије животе, а све што 
знају о имању и прошлости је оно 
што су им родитељи породичним 
причама пренели.

Вече је настављено журком која је, 
као и до сада, поред домаћих гости-
ју и посетилаца из земаља бивше Ју-
гославије, окупила и људе других, 
удаљених култура и националности.

Сарита Руиз је са својим пријате-
љима из Колумбије посетила „YU 
журку”, а за СНН је рекла:

– За мене као Колумбијку, било је 
јединствено искуство упознати и ви-
дети део балканске културе на овај 
начин, пре свега кроз музику. Музика 
је фантастична и људи су прелепи и 
јако отворени и дружељубиви. Надам 
се да ће ових журки бити више, јер 
доприносе бољем ноћном животу Бу-
димпеште, по својој специфичности и 
посебности – рекла нам је Сарита 
Руиз.

– Дошла сам са најбољом пријате-
љицом из Загреба, са два друга са 
Филипина и друштвом са факултета, 
који су иначе из Србије и Македоније. 
Било је лепо чути домаћу музику у 
клубу у Будимпешти након много 
времена и провести се као код куће – 
испричала је за наш лист Валентина 
Мездић из Хрватске.

Милана Мотика

Репортер СНН-а у посети омиљеном састајалишту младих

Едукативно-забавно вече у Клубу „Елато хаз”

Ауторка књиге о породици Чекоњић, са водитељком програма

Марија Силађи
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Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на

МОНОДРАМУ „НАШИ ДАНИ”
Адаптирао, режирао и игра:
РАДОСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ

9. децембра 2016. од 19.00 ч.
Српски културни центар

Сцена Српског позоришта
(Budapest, Nagymező u. 49)

Представа је настала драматизацијом сатиричних 
песама В. П. Диса (Наши дани и Химна) и најзначајнијих 

приповедака Радоја Домановића (Страдија, Данга и 
Мртво море) који је оштро, критички, беспоштедно и 

духовито осликао власт свога времена, огрезлу у 
корупцији и насиљу.

За ову улогу Радослав Миленковић је добио Златну 
колајну публике на Фестивалу монодраме и пантомиме 

у Земуну 1984. године.
Цена улазнице: 1500 фт

Информације и резервација карата:
szinhaz@szerb.hu

ПРОСЛАВА СВЕТОГ НИКОЛЕ 
У ЈОЖЕФВАРОШУ

4. децембра 2016. од 15.00 ч.
Српска самоуправа осмог кварта Будимпеште срдачно 
позива све заинтересоване на своју јавну седницу, као и 
на традиционално обележавање Светог Николе и дечју 

креативну радионицу
Адреса: Улица Вајдахуњад 1/б

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПОЕТСКЕ 
ПРОЗЕ „ЖИВА СЛИКА”

Давида Кецмана – Дака
1. децембра 2016. од 18.00 ч.

Српски културни центар
Будимпешта, Ул. Нађмезе 49

Организатори:
Српска самоуправа у Ержебетварошу, Задужбина Јакова 

Игњатовића и Српски културни центар

Срдачно вас позивамо на

КОНЦЕРТ НАРОДНЕ МУЗИКЕ
3. децембра 2016. (субота) у 19.00 ч.

Свечана сала Текелијанума
Наступају:

Женска певачка група „Моба” из Београда,
Оркестар „Вујичић” из Сентандреје

Организатор програма:
Српска самоуправа у Будимпешти,

Приредбу је материјално помогло Министарство 
за људске ресурсе у Мађарској

Српска самоуправа Помаза организује

РЕГИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА МРАЗА
Петак, 16. децембар 2016. у 17.00 ч.

Срдачно очекујемо све малишане
из Помаза и околних насеља!

У програму учествују:
КУД „Опанке”

Оркестар „Мешелија”
Свечана сала помашке Градске куће

Ул. Лајоша Кошута 23-25

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.

03. 12. Вечерње –  у 16.00 ч.
04. 12. Св. литургија –  у 10.00 ч. (Ваведење)
10. 12. Вечерње –  у 16.00 ч.
11. 12. Св. литургија –  у 10.00 ч.
17. 12. Вечерње –  у 16.00 ч.
18. 12. Св. литургија –  у 10.00 ч. (Детињци)
18. 12. Вечерње –  у 16.00 ч.
19. 12. Св. литургија –  у 10.00 ч. (Св. Никола)
25. 12. Св. литургија –  У 10.00 ч. (Материце)
31. 12. Вечерње –  у 16.00 ч.

ШАРЕНА БАРКА У БУДИМПЕШТИ
Субота, 10. децембар 2016. од 10.00 до 13.00 ч.
Срдачно позивамо наше мале и велике суграђане на 

дечји програм, који ће се одржати на броду „Примус” 
(док број 9, код Маргитиног моста, са пештанске стране).      

Приредили смо вам незабораван програм уз добру за-
баву, коју чине разне игре, музикa и анимације, ликовнa 
радионица, маске, тетоваже и на крају – долазак Деда 
Мраза са поклонима за свако дете. Неће изостати ни пло-
видба Дунавом, са прелепом панорамом.

Потребно је да свој долазак потврдите до 7. децембра 
2016. на адресу: kd.centar@gmail.com. Улаз је бесплатан!

Организатори:
Српска самоуправа V кварта Будимпеште,

Културни и документациони центар Срба у Мађарској, 
Српска самоуправа XIII кварта Будимпеште,

Удружење уметника „Круг”

Погледајте позоришну представу

ОД РАЈА ДО БЕЗЊЕНИЦЕ
13. децембра 2016. од 18.00 ч.

Свечана сала Текелијанума
Ово је узбудљива, интригантна, емотивна прича о односу 
великог српског песника Лазе Костића и младе, учене и 

лепе Ленке Дунђерски, кћери једног од најбогатијих 
људи Аустро-Угарске царевине, Лазара Дунђерског.

Пре извођења представе, публика ће имати прилику да 
чује монодрамско казивање тестамента Богдана 

Дунђерског, који је своје имање оставио Матици српској.
Аутор представе: Зоран Суботички

Улоге тумаче:
Лазар Дунђерски: Миодраг Петровић
Ленка Дунђерски: Јована Радовановић

Лаза Костић: Ервин Хаџимуртезић
Продукција:

Градско позориште Бечеј
Улаз је слободан!

Резервација места путем имејла:
kd.centar@gmail.com

Организатор:
Културни и документациони центар Срба у Мађарској, у 

сарадњи са Задужбином Саве Текелије

МУЗИЧКО ВЕЧЕ МИРКА 
МИЛОШЕВИЋА У КАЛАЗУ

3. децембра 2016. од 19.00 ч.
Наступају:

Мирко Милошевић, Тими Кулаи,
Трио 3PO (Жолт Мадаи, Иштван Међасаи)

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
(Budakalász, Szentendrei út 3) 
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НАУКА
На међународној научној 
конференцији у области 
културе и медија, која је 

окупила преко 60 
универзитетских 

професора и других 
угледних истраживача из 

15 земаља Европе, 
Америке и Азије, 

најновије резултате 
својих научних 
истраживања 

представили су и 
предавачи Смера за 

српски језик и 
књижевност 

будимпештанског 
Универзитета ЕЛТЕ, др 
Александар Урком и др 

Драган Јаковљевић

„И нформациона револуција, 
нови медији и друштвене 
промене у свету, региону и 

Србији” – била је тема међународне 
научне конференције која је, у орга-
низацији Факултета за културу и ме-
дије (ФКМ), одржана 25. новембра на 

Универзитету „Џон Незбит”. Реч је о 
трећој научној конференцији која се 
од 2012. године бијенално одржава 
под заједничким називом „Kултура и 
друштвени развој”.

Након свечаног отварања, на коме 
су учеснике и госте поздравили декан 

ФКМ-а проф. др Миливоје 
Павловић, ректор Универзи-
тета проф. др Миломир Ми-
нић, председник Савета Уни-
верзитета академик Љубиша 
Ракић и власник, проф. др 
Мића Јовановић, учесници 
скупа су резултате свог науч-
но-истраживачког рада пре-
зентовали у три секције: „На-
учно-технолошка револуци-
ја, нови медији и друштвене 
промене”, „Нови медији, еко-
номске и политичке промене 
у информационом друштву” 
и „Информациона револуци-
ја, нови медији, промене у 
култури и уметничком ства-
ралаштву”

Др Александар 
Урком, шеф Смера 
за Српски језик и 
књижевност Фило-
зофског факултета 
Универзитета ЕЛТЕ 
из Будимпеште, 
одржао је презента-
цију свог рада на 
тему „Промене у 
концепту наставе и 
учења страног јези-
ка у огледалу науч-
н о -тех н ол о ш ки х 

иновативних решења”. Он је истакао 
да је информациона и комуникацио-
на револуција са собом донела вели-
ке и корените промене и у самој на-
стави и примени метода које се при-
мењују у образовним институцијама, 
својеврсну „револуцију у учионици”.

– Иако многи покушавају да ове 
промене успоре, њихов ефекат убла-
же, продор модерних технологија у 
настави је неминован и већ је отпо-
чео. Уколико се погледају неке од ти-
пичних карактеристика савременог 
друштва, као што су дигиталност, ин-
терактивност, хипертекстуалност, 
или пак виртуелна реалност, можемо 
утврдити да млађе генерације у свом 
генетском коду имају „уграђено” ис-
куство о њиховом функционисању и 
сврси. На тај начин на сасвим друга-
чији начин користе своје когнитивне 
вештине приликом стицања знања – 
рекао је др Урком и истакао да се на-
става језика све чешће одвија у диги-
талном простору, у форми учења на 

бази интернета, а карактери-
ше је лака доступност и ин-
дивидуални темпо у стица-
њу знања.

Kарактер знања, како је 
рекао, постаје мултимедиј-
ски, трансдисциплинарни, 
практичан. Штампани текст 
губи примат међу комуника-
цијским медијима, а вирту-
елно учење почиње да доми-
нира, при чему се јавља гу-
бљење когнитивних вештина.

Др Драган Јаковљевић, ко-
ји на Смеру за српски језик и 
књижевнот Универзитета 
„Етвеш Лоранд” у Будимпе-
шти предаје групу предмета 
из историје српске књижев-
ности и културе, презенто-
вао је резултате свог истра-
живања везаног за перспек-
тиве књижевног стварала-
штва у ери интернета.

– Од почетка тзв. интернет револу-
ције, па до фазе њеног пуног замаха, 
чији смо сведоци и учесници, код 
многих књижевних стваралаца и љу-
битеља литературе, истовремено се 
јавља неколико фундаменталних пи-
тања, везаних за будућност писане 
речи: да ли интернет као најчешће и 
најмоћније средство комуникације, 
савремену књижевност чини и квали-
тетнијом, или само доступнијом чи-
таоцима; какве су могуће последице 
хиперпродукције литерарних штива 
пласираних путем глобалне мреже; 
какве су перспективе класичног књи-
жевног издаваштва у таквим услови-
ма; да ли и у којој мери интернет (де)
стимулише ученичку и студентску 
популацију од читања књижевних 
дела и какве су могуће последице 
таквих утицаја – рекао је др Драган 
Јаковљевић, најављујући да је у свом 
научном раду настојао да потражи 
одговоре управо на ова питања.

СНН

Научни истраживачи из Мађарске на међународном скупу у Београду

Информациона револуција, 
нови медији и друштвене промене

ЗБОРНИК РАДОВА У ПРИПРЕМИ
Према речима проф. др Драгана Никодијевића, проректора за 

науку и покретача серије научних конференција под заједнич-
ким називом „Kултура и друштвени развој”, радови припремље-
ни за овај научни скуп, биће публиковани у посебном тематском 
зборнику, од кога се очекује да, као и они претходно објављени 
буду значајан научни извор за истраживаче друштвеног развоја 
у области културе, уметничког стваралаштва и медијске праксе.

Део учесника конференције

Др Драган Јаковљевић

Др Александар Урком



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА
АФОРИЗМИ

У нашој политици потребна су нова лица – да имају образ!

Спасавамо што се спасити може – наше душе.

Грађани једва чекају изборе. Да их бојкотују.

Повукли смо јасне црвене линије. Претходно смо се неколико пута повукли.

Одлучио је да промеша карте. И ни на једној нема Косова у саставу Србије.

Европа неће да отвори поглавља. А и нама се уопште не чита.

Морам нешто да вам признам. Ово испитивање је баш болело.

Владајућој партији многи прилазе због програма. Она има најбољи програм 
за прање биографија.

Некада се писало на камену, али није могао све да трпи.

Безбедносна провера је обавезна када се улази у авион, а када се улази у вла-
ду, није.

Никада нећемо заборавити Косово. Европска унија нас стално подсећа да мо-
рамо да га се одрекнемо.

Кад нису успели да нас окупирају из ваздуха, досетили су се да то ураде 
преко етра.

Неки на власти себи приписују наднаравне моћи – уздржавање од крађе!
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Аутор: 
Александар Чотрић

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине

Шта власт још треба да дигне, да би народ дигао буну?!

Брисел нас прави будалама. Тражи од нас да се не правимо паметни.

Немци увек држе реч. Кад кажу да нам не желе добро, треба им веровати.

Срби на Косову живе у гетима. Срби у централној Србији живе у једном гету.

Да би Србија била примљена у Европску унију, Косово мора да буде примље-
но у Уједињене нације.

Не можемо да проценимо с колико разлике смо изгубили. Још бројимo погот-
ке у нашој мрежи.

Радници су навикли на привилегије из социјализма, па и сада траже да буду 
плаћени за свој рад.

Не смемо да се одрекнемо онога што немамо, јер постоји опасност да уђемо 
у Европску унију.

Ујак из Америке слаће ти новац, ако се одрекнеш мајке у Србији.

Не само да постоји цивилна контрола војске, него нам је и војска у цивилу. Не-
ма ни за униформе.

Србија и Косово требало би да буду као две Немачке. Ако ћемо и ми да се 
ујединимо, што да не?!

Повукли бисмо се ми достојанствено са Косова, али како, када тамо нисмо 
већ дуго, дуго.

ТВ дневник се приказује у ударном термину. Када грађани од беса ударају по 
телевизорима.

Преговори су врло дуги и компликовани, зато што нас Европска унија неће, а 
и ми нећемо у њу.

Зна се добро шта раде српске институције на Косову. Троше наше паре.

Све што је било у државној својини, приватизовано је. Држава је постала вла-
сништво једног човека.

Није држава прогласила дане жалости. То ми жалимо државу.

Најбољи начин да вас не прислушкују јесте да причате што гласније.

Понављачи не смеју да дођу на власт. То ће им, ако треба, поновити и сто 
пута.

Млади се осамостале од родитеља, тек када их прихвати нека партија.

Иако тако не изгледа на карти, пут у Европу води преко Косова.

Данас човека не тражимо свећом. Свећу му палимо.



УПРАВА
У правни одбор јавног предузећа у државном власништву озбиљно је раз-

матрао пословну стратегију. На предлог председника одбора, одлучено 
је да се појачају маркетиншке активности.

– Ја сам доктор маркетинга и знам колико је важно рекламирати се у ме-
дијима и на све друге начине доћи до потрошача! – рекао је председник ко-
ји се презива Балабан.

Он је у својој странци био задужен за односе с јавношћу и пошто је кам-
пања завршена победнички, влада му је поверила у задатак да своје знање 
примени и на пољу привреде.

И остали чланови, које је на те функције именовала влада, били су сагла-
сни да предузеће има велика дуговања од скоро двадесет милиона евра, јер 
није посветило довољно пажње оглашавању и презентацији.

Млади члан управе, по имену Лео, предложио је да фирма што пре анга-
жује реномирану и скупу маркетиншку агенцију која ће да креира генералну 
рекламну кампању.

– Све што вреди, није јефтино, али се исплати. Најскупље су јефтине кам-
пање – уверавао је Лео своје колегинице и колеге.

Овај његов предлог једногласно је прихваћен.
И члан управног одбора Себастијан Којић инсистирао је на појачаном огла-

шавању на телевизијама, радио станицама, у новинама, на билбордима…
– И ја сам експерт за маркетинг, тако да знам да је то данас најважнија 

област привреде. Без њега се не може доћи до конзумената, а самим тим ни 
до профита – објашњавао је овај стручњак за савремене комуникације.

У записник са седнице унети су закључци да се за потребе планиране кам-
пање закупи осам стотина билборда, да се одштампа милион летака, да се 
сниме рекламе које ће бити приказиване два месеца на десет најгледанијих 
телевизија и да се огласи објаве у свим дневним новинама које излазе у др-
жави, плус у пет недељника и три месечна часописа.

У управном одбору седела је и Нина Јовановић, која је казала да би треба-
ло ангажовати већи број манекенки и промотерки, које ће дати свој допринос 
поправљању имиџа предузећа.

И овај конструктивни предлог је једногласно прихваћен.
Одлучено је да се за ове сврхе издвоји округло милион евра.
Сви чланови управног одбора, које је именовала влада, разишли су се врло 

задовољни због усвојених одлука.
Једини мали проблем који није био решен, и којим ће морати да се позаба-

ве запослени, био је што предузеће већ неколико година ништа не произво-
ди, па нема шта ни да прода.

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ
ПЛАГИЈАТ 

ФАЛСИФИКАТА
П осланик опозиције оптужио је премијера, који је истовремено и председ-

ник владајуће странке, да је плагирао докторску дисертацију.
– Све је преписао, од А до Ш – доказивао је посланик – ево погледај-

те ове пасусе који су чист фалсификат!
– Једино добро у свему томе је што је барем доказао да је писмен! – за-

кључио је посланик.
На ове тврдње опозиционара, после три дана одговорили су из владине 

партије. Они су сазвали конференцију за новинаре на којој су саопштили да 
је посланик који је оптуживао, свој магистарски рад превео с енглеског јези-
ка и бесрамно га потписао.

– Једино оригинално је овај потпис, све остало је кривотворено. Ми се об-
рачунавамо са лоповима свих фела, тако да ће бити хапшења и због крађе 
туђег научног рада! – поручио је потпредседник владајуће партије, узгред и 
министар индустрије.

Ни он није дуго чекао на одговор. Следеће седмице председник Извршног 
одбора највеће опозиоционе партије узвратио му је доказима да је фалси-
фиковао диплому Технолошког факултета и да је завршио само прву годину 
студија:

– Није ни чудо што нам је индустрија у јадном стању, поред овако струч-
ног министра. Учио је врло темељно, а за прву годину факултета требало му 
је пет година.

Оспоравање није мимоишло ни овог опозиционара, јер су владајући свим 
медијима разаслали потврду Више пословне школе да тај несрећник није ни 
уписао ову школу, а камоли да ју је завршио, као што је навео у својој званич-
ној биографији.

Више нико од функционера једне и друге странке није смео да излази у 
јавност с оптужбама против конкурената. Сви су страховали за своје дипло-
ме, стечене великим новчаним одрицањем. Такво стање потрајало је извесно 
време.

А онда је на сцену ступио један опозицонар, који је без зазора износио нај-
теже квалификације о министрима, градоначелницима и директорима из ре-
дова партије на власти. Он је аргументовано доказивао да су куповали и фал-
сификовали дипломе факултета и докторске и магистарске радове.

Сви су се намах сложили да је пред њим блистава политичка перспектива, 
јер конкуренција не може да му науди. Он нема путера на глави и не плаши 
се уцена.

– Свака му част на поштењу и храбрости. Човек признаје да нема ни чети-
ри разреда основне школе, а тако добро се сналази у политици! – коментари-
сали су обични људи згрожени поступцима лажних академика, доктора, ин-
жењера и осталих правника. – Он је човек будућности! Биће прави лидер! А, 
руку на срце – додавали су – најбоље смо живели кад је на челу државе био 
политичар без школе.
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NO COMMENT
Некада на овим просторима недељом, осим фудбалера, нико није радио. То-
га дана се слушала култна радио емисија „Време спорта и разоноде”. Данас 
драги слушаоци немају времена, а спорт је све, само није разонода. Емисија, 
у коју су се, кад падне гол, укључивали репортери из Љубљане, Загреба, Са-
рајева, Новог Сада, Београда, Приштине и Скопља, пажљиво се слушала уз 
танко нарезану пршуту, стари слани сир, домаћу супу с резанцима, педантно 
савијене сарме, реш печено месо, шарене салате и разноврсне колаче. Данас, 
међутим, нико никога не слуша, а недељни ручак, који чини много хлеба и ма-
ло поврћа, распоређујемо на свих седам дана у недељи.

У давно доба недељом увече, на телевизији смо гледали „Спортски пре-
глед”, а кад се у спорт умешала политика, политичке емисије су потиснуле 
спортске. Политичари су почели да се баве спортом, а спортисти политиком. 
Ми немамо атомске централе, па је код нас све контаминирано политиком.

У време велике државе, понедељком су се у дневним новинама прво чита-
ле спортске стране, а сада су претворене у неспортске и настране.

Некада смо фудбалским ТВ коментаторима тражили гафове, а данас пра-
вилне реченице. Некад су се коментатори припремали за утакмицу у обли-
жњим бирцузима, уз пиво и коњак, а сад скидањем небитних статистичких 
података с интернета. Од савремених ТВ коментатора можете да сазнате 
број шутева левом ногом играча са бројем девет у првих осам мечева првен-
ства, колико голова је постигнуто у текућем првенству од 45. до 48. минута, 
колико пута је прошле сезоне био у офсајду играч са бројем осам, али не мо-
жете да чујете које екипе играју и који је актуелни резултат меча.

Некад смо се уз фудбалске преносе смејали и плакали, а данас само пола 
од тога. Коментатори су постали успешнији од играча – у нервирању гледа-
лаца!

Некада смо знали имена и презимена свих прволигашких фудбалера и свих 
фудбалских коментатора. Сада имена својих играча не знају ни тренери, а ко-
ментатори су добро познати само члановима своје породице.

Некад је било мало утакмица на телевизији, а много фудбала. Данас је 
много утакмица на много телевизија, али нема фудбала.

Некад смо пажљиво слушали фудбалске коментаторе, а сада ми комента-
ришемо њихове преносе. И то једном реченицом:

– Људи, моји, да ли је то могуће?!



HOT OR NOT
Л етовање би требало да омогући нашем човеку да се одмори и опусти, 

али је то за наше људе најстреснији део године.
Пре свега, милион незапослених немају од чега да се одмарају, а не-

мају ни чиме.
Сваку одлуку о томе где ће просечна српска породица да отпутује пра-

ти парламентарна атмосфера, односно препирке, свађе, увреде и љутња. 
Углавном су Срби бесни на себе што немају више пара, али ту срџбу зачас 
окрену ка партнерима и деци што много извољевају и не знају шта хоће, а 
знају шта неће. За разлику од њих који тачно знају шта неће, али не знају 
шта хоће.

На Западу људи још током зиме знају где ће да летују, а наши људи и кад 
се упуте на одмор, не знају где ће да заврше. Туристи из богатијих земаља на 
летовање носе душеке, чамце, бицикле, а наши туристи носе парадајз, кра-
ставце и паприке. То је једини период, када се здраво хране и много крећу, у 
потрази за што јефтинијим производима.

Код нас ретко ко иде на одмор због себе и свог здравља. Углавном се иде 
због комшија, пријатеља и родбине, да им докажете да нисте пропали и да 
можете да платите и ово летовање, а то ће лоше да утиче на њихово здравље 
и ваш џеп.

Ако нисте били у иностранству, то се и не рачуна за одмор. Због тих два-
наест дана у страној земљи, када штедите на храни, пићу и изласцима, сма-
трате да вреди 12 месеци у Србији штедети на храни, пићу и изласцима. По-
себан проблем су васпитно запуштена деца, која пред свима на плажи траже 
да им купите сладолед, крофну или гирос. Тада је најбоље да се правите 
странци, што и јесте, и да их не разумете. На летовању ван Србије наши људи 
се осећају као код куће, јер су сви око њих оскудно одевени.

Срби на плажи избегавају да изнајмљују лежаљке. Прво, зато што су ску-
пе, а друго, зато што им је већ преко главе излежавања на радном месту.

Основни циљ Срба је да на одмору што више поцрне и да то покажу сви-
ма који им завиде, да би они поцрнели од муке. Пошто је циљ да се за што 
краће време, што више преплане, наши туристи су као пацијенти на хемиоте-
рапији – изложени су директном зрачењу.

Када се креће назад, тамо далеко од мора, ред је да се свима који вам 
завиде на морском одмору, понесу сувенири. А нема ништа боље, него ску-
пити каменчиће са плаже и шкољке из мора. То не кошта ништа, а израз не-
скривене зависти код оних који су преко лета остали на копну, вреди не-
процењиво!

ПРЕКО ПЛОТА
– Младене, слушала сам јутрос како нови комшија у дворишту до нас изда-
је команде својим животињама. Ти си спавао, па ништа ниси чуо – казала је 
Магда својем мужу, док му је сервирала доручак на тераси њихове виле у 
мирном крају града, који је сав у зеленилу.

Муж је журио док је јео, јер су га чекале бројне заказане обавезе. Једним 
оком је гледао у новине, а једним ухом је слушао супругу.

– Он је дресер – продужила је жена да прича о суседу који се уселио у ве-
лику кућу до њихове пре седам дана. – Како само галами на те јадне живо-
тиње. Могу мислити како је суров и како их кажњава! Избезумљено им је из-
давао команде и урлао је да се то чуло у целом кварту. Баш ме чуди да те ни-
је пробудио.

Младен је јео омлет са сланином и повремено је климао главом, да би по-
казао супрузи да је слуша.

Она је изгледала забринута због новог непознатог комшије, који се никако 
није уклапао у профил становника њиховог резиденцијалног кварта, у којем 
живе врло богати и дискретни људи.

– Види, нешто морамо да предузмемо! – Магда је предлагала конкретну 
акцију. – Ако се то још једном понови, пријавићеш га полицији, зар не?!

– Добро, жено, а шта је то радио, осим што је говорио гласније? – упитао 
је Младен, отпијајући црни чај из порцеланске шоље.

– Свашта је викао – жене је снизила тон и осврнула се неповерљиво. – До-
бро сам чула кад је наредио:

„Нападни га! Растргни га! Скочи му на кичму! Не пуштај га!”
– А како ти закључујеш да је комшија дресер и да се то односи на његове 

животиње? – Младен је погледао забринуту жену.
– Сигурна сам у то. Мој ујак је био узгајивач паса. Имао је двадесет шнау-

цера, које је дресирао. А лепо сам разумела кад је овај што се доселио рекао 
и ово:

„Покажи му зубе! Гризи! Шчепај га! Уједај све док ти не кажем доста!”
– Тај човек је врло опасан! Не била у кожи оних на које пујда своје звери! 

– Магда је села до мужа и наслонила главу на његово раме.
– Е, ту си у праву да је врло опасан. – Младен је устао и упутио се ка ко-

лима паркираним испред куће. – И опаснији је него што мислиш!
– Ето видиш да сам одмах открила ко је тај опаки дресер!
– Магда, ја га познајем. Нови комшија је власник једног дневног таблоида. 

А то што си чула су наређења која издаје својим новинарима како да напада-
ју људе који нису по вољи властима.

СРБИ И РУСИ
Србе и Русе повезује исто порекло, док Србе и Хрвате, Србе и Бошњаке, Србе 
и Црногорце то исто порекло дели. Срби и Руси имају и исту веру. То је вера 
у комунизам! Руси су Србима донели комунизам 1944. године. Ми смо њима 
донели комунизам још 1917. године. Сада ми у Русију извозимо јабуке и пе-
стициде. Нажалост, продајемо им пестицид у јабукама. Руси нама продају 
гас, а имају га толико, да су врло често многи од њих под гасом.

Ми смо се увек угледали на Русе, а посебно у погледу тоталитарног режи-
ма, култа личности, обрачуна с непријатељима, рушења монархије, одузима-
ња имовине, стварања логора, метода тајних полиција… У погледу књижев-
ности, сликарства, медицине и технике, Русе није лако опонашати, па то ни-
смо ни покушавали.

Срби кажу: „Бог на небу, Русија на земљи.” А колико нам помаже Свемогу-
ћи с неба, толико нам помажу и браћа на земљи.

Има оних који тврде да су Срби – „мали Руси”. Проблем је, међутим,  што 
смо ми често „велики Руси”, а „мали Срби”.

Срби и Руси су у ратовима увек били на истој страни, а то значи против се-
бе!

Руси су нас увек помагали, кад нам је било тешко. Осим, када нам је због 
њих било тешко.

Руси су имали Ивана Грозног. Ми нисмо имали Ивана, али смо имали ГРО-
ЗНЕ владаре!

Руски цареви су у прошлости били покровитељи Србије. Сада ни пребога-
ти руски „Гаспром” не може да покрије дугове ФК „Црвена звезда".

Став Русије око Косова је јасан и доследан. За разлику од става Србије 
према истом проблему, који је недефинисан и променљив.

Руси кажу везано за преговоре о Косову:
„Што је добро за Србију, добро је и за Русију.”
Проблем је само што ми поступамо по принципу:
„Што је добро за Запад, добро је и за Србију.”
Руски амбасадор је у Београду питао:
– Има ли овде Срба?
И отишао је из наше земље без добијеног одговора!
Наш дугорочни стратешки циљ је да Србија буде пуноправна чланица 

Европске уније!
Већ следећег дана наш главни и неодустајни циљ је да будемо руска гу-

бернија!
Мозак нас вуче у Брисел, а срце у Москву.
Осим шизофрених личности, постоје и шизофрене нације!
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Интернет је несумњиво један од најпровокативнијих 
социолошких и психолошких феномена. 

И поред својих предности, слободно дружење 
и претраживање по интернету не пролази без остављања 
трагова. Сваки корисник даје податке о себи: некада као 
услов да би могао да приступи траженим апликацијама, 

када свесно на то пристаје, а некада размењујући податке 
са другим учесницима мреже, несвестан да мрежа 

„све памти”, да подаци остају депоновани чак 
и у случају када уклоне свој профил

С ве чешће смо суочени са крађама 
података и идентитета од стране 
криминалних хакерских група. Ова 

дела углавном пролазе некажњено, јер 
је интернет, као „слободна” мрежа, че-
сто изван законске контроле. Сајбер бе-
збедност је изазов који ће морати регу-
латорно да се реши што пре. То доводи 
до дуализма у решавању ове проблема-

тике. Проблем настаје због могућности 
да се решавањем питања безбедности с 
једне стране, наруши заштита приватно-
сти на интернету с друге стране.

Појава интернета разбила је на кома-
де комуникациону традицију. Формиран 
је сурогат свет са атрибутима аутентич-
не заједнице у коме се разговара, инте-
лектуално надмудрује, тргује и заљу-
бљује. У овом свету се траже пријатељи 
и играју игре (Rheingold, 1994).

Психолози сматрају да човек, као 
друштвено биће има сталну потребу за 
другим људима, јер своје индивидуално 
„ја” најбоље остварује у друштву са дру-
гим људима и сталном међусобном ко-
муникацијом (Каличанин и Петровић, 
2011: 6). Привлачност интернета потен-
цирана је могућношћу да се утоли глад 

за комуникацијом, али и да се пласи-
рају информације и оформе различи-
те дискусионе групе за размену ми-

шљења, вести, и за извештавање о дога-
ђајима који су из било којих разлога тој 
публици значајни. Интернет тако даје 
широк избор информационих извора, а 
то утиче на привлачење и задржавање 
публике (Балтезаревић и Балтезаревић, 
2015: 148).

Сада се враћамо питању: да ли је ин-
тернет слободан медиј? Само залуђени 

идеалисти могу да дају потврдан одго-
вор. Ако би се повели за тим да интернет 
препустимо његовим корисницима у 
потпуности, врло брзо би у виртуелном 
свету „отпочели глобални виртуелни ра-
тови”. Ако се слобода поистовети са иг-
норисањем правила која владају у реал-
ном свету, добијамо њену супротност: 
анархију и кршење туђих права. Интер-

нет често представља „бојно поље за 
раз личите интересе, гледишта и идеје” 
(Самориски, 2012:14) и уколико желимо 
слободан интернет треба да се омогући 
да интернет буде заштићен од свих де-
вијантних понашања.

Интернет је мрежа која се стално ме-
ња и измиче дефиницији. Његов значај за 
људе само ће се увећавати, а имајући у 
виду брзину његовог развоја, изгледа да 
немамо још много времена да одлучимо 
на којим ће се основама и вредностима 
он базирати (Весић, 2005). Међутим, ни-
како не смемо да заборавимо да интер-
нет није оаза у којој су посетиоци у пот-
пуности заштићени и безбедни. Google 
покушава да пронађе решење како би 
стао на пут лажним онлајн идентитети-
ма који се често користе за претње и 
агресивно понашање. Решавање пробле-
ма аватара под псеудонимима и лажним 
именима је једна од могућности за ус-
постављање безбедности на интернету. 
С друге стране појачана контрола интер-
нета, због безбедности, сукобљава се са 
правом на анонимност корисника. Тако 

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
СЛОБОДА НА ИНТЕРНЕТУ И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

ПОЗАЈМЉЕНА ПРИЈАТЕЉСТВА
Интернет је посебно атрактиван због осећаја слободе коју нуди сајбер ко-

муникаторима: буди ко хоћеш, представи се како хоћеш и остани на мрежи ко-
лико хоћеш. Нема санкција и нема ограничења. На мрежи те чекају пријатељи! 
Да ли је баш тако? Интернет је омогућио људску интеракцију у простору, који 
није простор, у времену које је заглављено негде између компјутерских про-
грама и сусрете са људима који нису људи већ „позајмљени измишљени лико-
ви”. Интернет јесте умрежавање, али виртуелног друштва и виртуелних прија-
теља. Информације које се налазе на порталима су често непроверене, а омо-
гућена је и анонимност учесника која може да буде параван за различита кри-
миногена понашања. Знатан део медијског онлајн простора још увек није обу-
хваћен правном регулативом, што доводи до бројних кршења људских права, 
али и до озбиљних криминалних радњи које остају изван домета закона.

ИЛУЗИЈА СЛОБОДЕ
Употреба интернета представља интерактиван процес у коме учествују ко-

рисници са особеним обележјима на једној страни и виртуелни простор са сво-
јим специфичностима на другој страни. Код онлајн веза импресија о другој 
особи, преко интернета, се формира на основу оних информација које нам та 
особа сама даје. Онлајн комуникатор се захваљујући могућности контроле и 
пласирања информација, које зависе од њега, осећа лагодније и опуштеније, 
јер он је оно што је рекао да јесте. Тако драж претраживања онлајн простором 
ствара илузију слободе која је без стега и без притисака на располагању људи-
ма за разлику од реалног света у коме морају да се повинују правилима соци-
јалне групе и да мисле и раде само оно што група прихвата као модел понаша-
ња. Ма како дубока слобода на интернету и њене последице била заблуда да 
се по виртуелном граду шетају неки други људи, реални свет и виртуелне за-
једнице су насељене истим појединцима чији су основни интереси, потребе и 
мотивације заједнички за оба света. Интернет је једини медиј на коме нема 
цензуре. Али, на интернету, у виртуелном простору су људи који осећајући 
слободу, не ретко пређу у комуникациону анархију у одсуству аутоцензуре. У 
таквим понашањима где се прекорачују сопствене слободе, долази до угрожа-
вања туђих слобода.1

Овај додатак објављујемо 
уз финансијску помоћ

Покрајинског секретаријата 
за културу и информисање АП Војводине



се ова два аспекта коришћења интерне-
та крећу у распону од потпуне слободе 
до потпуне контроле.

Сајбер замке
Нови медији са собом доносе много-

бројне сигурносне проблеме. Због тога 
је изражена потреба регулације и утвр-
ђивања механизама којима ће се осигу-
рати поверљивост, интегритет и доступ-
ност података.

Интернет се најчешће користи за со-
цијалну интеракцију. Међутим, за ту из-
узетну количину садржаја по правилу не 
постоји контрола објављивања, па је зна-
тан део садржаја на интернету неверо-
достојан или пропагандних обележја, 
случајно или намерно искривљен, док се 
за приступ богатијим изворима вредних 
садржаја често захтева плаћање (Сара-
чевић, 2000).

Сигурност на интернету је још увек 
без потпуне праве заштите. Подаци које 
корисници остављају током свакоднев-
ног коришћења интернета представљају 
претњу по сигурност. Подаци који се јед-
ном оставе на мрежи остају и опстају 
чак и ако корисник интернета заборави 
на њих. Осим учесталих крађа података, 
отворена су и многа друга питања о си-
гурности на интернету због различитих 
врста замки које дочекују посетиоце.

Хакерски напади
Хакерски напади, попут оних на ну-

клеарну електрану у Јужној Кореји и 
компанију Сони, затим крађа милиона 
података корисника сервиса електрон-
ске поште (Yahoo и Google), показују да 
је криминал на интернету територијално 
свеобухватан и да је увек широких раз-
мера, јер се простире толико колико је 
простран интернет. Све чешће се деша-
вају крађе идентитета, злоупотреба 
платних картица, али и угроженост ма-

лолетника од увлачења у ланац педофи-
лије, као и многе друге криминогене 
радње. Процењује се да ће сајбер кри-
минал да крене у правцу претњи и изну-
да, тако што ће хакери уцењивати вла-
снике компјутера, из којих су уношењем 
вируса, украли податке, да ће податке 
задржати док власник података не пла-
ти тражену суму.

У последње време најпознатије су две 
врсте хакера: „хакер црни шешир” (black 
hat hacker) и „хакер бели шешир” (white 
hat hacker). Називе су добили по ликови-
ма из старих вестерн филмова у којима 
су „лоши момци” носили црне шешире, а 
„добри момци” беле шешире. Карактери-
стика и једних и других је да су добро 
упознати са ИТ технологијом и да им зна-
ње омогућава да продру у мрежу и поје-
диначне компјутере и да креирају вирусе. 
Међутим, док „хакер црни шешир” то ра-
ди са намером да се неовлашћено докопа 
података или да уништи базе и онлајн са-
држаје, углавном из криминогених побу-
да, „хакер бели шешир” није концентри-
сан на злонамерне нападе и крађу пода-
така, већ указује на сигурносне пропусте 
и упозорава власнике рачунара на њихо- 
во постојање и покушава да спречи штет-
но деловање „браће по шеширу”. Осим 

поменутих хакера, познати су и „хакери 
плави шешири” (blue hat hacker) који су у 
ствари безбедносни стручњаци који су 
ангажовани за откривање и санирање бе-
збедносних пропуста и „сиви шешир ха-

кери” (gray hat hacker) који обављају како 
злонамерне, тако и корисне хакерске по-
слове, зависно од тога ко их ангажује 
(Chandrika, 2014).

Насиље преко 
интернета

Насиље преко интернета (cyber bul-
lying, online harassment, Internet violence) 
је намеран покушај наношења штете 
кроз манипулацију или нарушавање од-
носа с другима (Cetin et al, 2011), конти-
нуираним непријатељским понашањем 
појединца или групе према другој особи 
путем комуникационих технологија као 
што су мејл, мобилни телефон, СМС по-
руке, инстант порука, личних веб сајтова, 
блогова. Сајбер насиље подразумева све 
облике психичког узнемиравања који се 
преносе из реалног света у онлајн свет.

Интернет је омогућио анонимност ко-
муникаторима како би се остварила „ла-
коћа” комуникације. Међутим, аноним-
ност истовремено представља и „оки-
дач” за губитак самоконтроле код неста-
билних личности. Одсуство друштвене 
одговорности олакшава вршење насиља. 
Облици насиља на интернету имају ши-

рок дијапазон агресивног и непријатељ-
ског понашања. То могу да буду претеће 
или увредљиве поруке, компромитујуће 
фотографије, ширење гласина, злоупо-
треба мејла нападнуте особе и слично.

Резултати бројних истраживања на 
тему насиља на интернету показују да 
они који су укључени у насиље преко ин-
тернета, најчешће имају истовремено 
две улоге: жртве и злостављача. Прео-
владава мишљење да је насиље после-
дица недовољно развијених социјалних 
вештина и вештина решавања сукоба, 
према чему они који доживљавају наси-
ље то решавају на начин да узврате на-
сиљем (Булат и Ајдуковић, 2012).

Да ли колачићи имају 
горак укус?

Шта је интернет колачић? То је мали 
део података који се шаље са страница 
током претраживања одређеног сајта, а 
затим чува на сајту који служи за претра-
гу интернетских садржаја (internet 
explorer, firefox, chrome, safari, итд). Кола-

чићи памте корисничке податке прили-
ком попуњавања регистрационих упит-
ника. Легитимни сајтови их користе као 
посебне понуде корисницима, као и да би 
пратили резултате њиховог рекламира-
ња. У сваком случају, ради се о „добрим 
колачићима”. Међутим, „колачићи за пра-
ћење”, или „упорни колачићи” се обично 
користе од стране оглашивача да прате 
шта корисник ради на интернету за дужи 
временски период. Све те информације 
се упућују назад на сервер компаније.

Ову врсту колачића користе реклам-
не куће како би искористиле историју 
прегледања која се налази на рачунару, 
формирају датотеку свега што је вла-
сник рачунара купио путем интернета, 
свих страница које је посетио и добијене 
податке прослеђују осталим компанија-
ма које се баве рекламирањем. Наравно, 
без знања власника података.

Срећом, колачићи нису везани са ви-
русима или злонамерним садржајем. 
Они су једноставно само уређај за пра-
ћење (Clemens, 2015). Колачићи не могу 
да украду личне информације. Сервер 
може преко колачића да идентификује 
посетиоца, односно, да га повеже са 
одређеном ИП адресом, да памти име 
рачунара и да идентификује који опера-
тивни сyстем се користи.

Међутим, увек постоји опасност од 
крађе колачића. То може да се уради 
преко неког скрипт језика (JavaScript ili 
JScript). Укратко, скрипт сакупља колачи-
ће из приватног рачунара и шаље их на 
адресу заинтересованог сервера. Кола-
чићи сами по себи нису штетни, али увек 
постоји могућност злоупотребе (Бонч-
Брујевић, 2009). Супер колачићи су они 
који се не могу избрисати помоћу „anti-
spyware” програма. Они стално „надзи-
ру” власнике рачунара, јер одолевају на-
порима власника компјутера да их укло-
не. Савремене информационо-комуника-
цијске технологије поред свих добрих 
особина које имају, нажалост, предста-
вљају и моћно шпијунско средство. По-
даци на интернету су угрожени и увек 
постоји могућност злоупотребе „оста-
вљених” података. Сајтови на интернету 
прате своје посетиоце. Неки сајтови пра-
те не само посете учињене на њиховом 
сајту, већ и посете свим осталим сајтови-
ма.

Заштита приватности корисника ин-
тернета на тлу Европе регулисана је 
одредбама Директиве ЕУ 2002/58 о при-
ватности у области електронских кому-
никација која је усвојена 2002. године, а 
допуњена 2009. године. Члан 5. Директи-
ве ЕУ 2009/136 која је део Регулаторног 
оквира за електронске комуникације, из-
међу осталог, предвиђа да су државе 
чланице дужне да обезбеде да „похра-
њивање података или успостављање 
приступа већ похрањеним подацима у 
терминалној опреми корисника или 
претплатника, буде дозвољено само под 

ЋУТАЊЕ О ЗЛОСТАВЉАЊУ
Психичко злостављање у реалном свету је подједнако распоређено на све 

категорије и све старосне групе становништва. Почиње од првих школских да-
на и наставља се у радним колективима. Сајбер злостављање је првенствено 
сконцентрисано на млађу популацију која се рађа и одраста са новим техноло-
гијама. Тешко је доћи до податка колико је раширена ова врста злостављања 
код омладине, јер се пријављује, како се процењује, мање од половине инциде-
ната. Жртве не говоре о злостављању, јер се осећају понижено, беспомоћно и 
често не желе да се „покажу” у таквом светлу. Неретко је у питању и страх од 
злостављача.

ПОРЕМЕЋАЈИ У ЖИВОТИМА ЖРТАВА
Жртве злостављања често постају социјално изоловане и у страху су да ће 

их вршњаци одбацити. Последице континуираног злостављања врло брзо ме-
њају карактер жртве и доводе до поремећаја понашања, потпуно промењене 
личности која агресивност не усмерава само према другима, већ и према самој 
себи. Јавља се склоност према самоповређивању, чак и према суициду. Из агре-
сивног стања, жртва прелази у стање потпуне пасивности и изолације. До тада 
уравнотежена личност почиње да посеже за супститутима попут дувана, алко-
хола или лекова за смирење. Неретко показује и склоност ка булимији и ано-
рексији, а подложна је и сексуалним поремећајима.
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условом да је конкретни корисник или 
претплатник дао свој пристанак, након 
што је свеобухватно и разумљиво, у 
складу са Директивом ЕУ 95/46, између 
осталог, обавештен о сврси поступка об-
раде.” (Стојковић, 2015)

„Инцидент” са Едвардом Сноуденом 
потврдио је сумње да су америчке оба-
вештајне службе на основу закона оси-
гурале директан приступ фирмама 
Microsoft, Yahoo, Googl, Facebook, Skype, 
YouTube, PalTalk, AOL и Apple. Фејсбук 
шпијунира своје кориснике (више од 700 
милиона) чак и кад више нису на овој 
друштвеној мрежи. Фејсбук је инстали-
рао колачиће у браузере који могу да 
прате посете сваком другом сајту, а не 
само Фејсбуку. И са Googlom је исто. Чим 
отворите gmail налог, adsense, google 
analitycs, google почиње да прати све ва-
ше упите.

Овај члан се директно односи на кола-
чиће који се инсталирају у рачунаре ко-
рисника. С обзиром на постојање дилеме 
да ли се заиста путем колачића прику-
пљају само неопходни подаци или је у 
питању много шири захват, наведени 
европски документи указују на то да по-
литика „приватности” које прокламују 
друштвене мреже не задовољавају де-
финисане правне стандарде заштите по-
датака о личности.

Скенирање 
фотографија

Дух је пуштен из боце, нема повратка. 
Истраживачи са Карнеги Мелон Универ-
зитета објединили су скенирање слика, 

„cloud computing” и јавне профиле 
са социјалних мрежа како би поку-
шали да идентификују људе у 

стварном свету. Резултати које су доби-
ли су веома узнемирујући, јер су за неке 
особе успели чак да добију њихов број 
социјалног осигурања (Rashid, 2011).

Развијање технологије у смеру препо-
знавања лица корисника друштвених 
мрежа, драстично се одражава на нару-
шавање приватности онлајн посетилаца. 
Трагање за идентитетом на основу фо-
тографија могу да користе владе оних 
земаља које су заинтересоване за кон-
тролу масе. Ове апликације се могу ко-
ристити на сликама гужве са протеста и 
демонстрација, стварајући нови облик 
контроле грађана. Америчка влада фи-
нансира истраживачке пројекте у јавном 
сектору, а што се тиче приватног сектора 
Google и Фејсбук увелико развијају ову 
технологију.

Фејсбук тврди да има добре намере 
са развијањем „Deep Face” програма и 

да ће корисници моћи да виде фотогра-
фије на којима се појављују и уколико 
буду желели моћи ће да траже да се 
њихови ликови „замуте” и да не буду 
препознатљиви. Без обзира на природу 
намера, да ли је она добра или лоша, чи-
њеница је да је ова технологија врло ин-
тригантна. Програм је у стању да иден-
тификује особе са било које слике до ко-
је дође на мрежи, а то значи да после 
тога улази у зону приватности и „чита” 
све личне податке. Ова врста технологи-
је носи са собом различите врсте ризика, 
поготово ако подаци дођу у руке хакера 
и других злонамерно оријентисаних ли-
ца. Украдени подаци могу да буду злоу-
потребљени за крађу идентитета, злоу-
потребу података о личности или за вир-
туелно узнемиравање.

Дилеме законодаваца
Присутно је мишљење да се интернет 

не може регулисати али не због тога што 
закони нису релевантни, већ због тога 
што право појединих држава нема мо-
гућност да регулише глобалну мрежу. 
„Сајбер право је по својој природи гло-
бално, а ми још увек нисмо добри у овој 
области” (Higgins, & Azhar, 1996: 9). Сама 
употреба термина „глобално управља-
ње” и „глобална права” стварају заблуду, 

јер су национална права појединих др-
жава као и мање формализовани меха-
низми контроле везани за националне 
владе и представљају основни облик 
контроле интернет приступу, активности 
и функционалности.

Велики број земаља је у последњој 
деценији почео да уводи контролу над 
технологијом доношењем националних 
закона у циљу регулисања појединих 
сегмената интернета у оквиру својих до-
маћих граница, сматрајући да ова 
област припада њиховој правној надле-
жности. Националне владе често раде у 
координацији са приватним ИТ компани-
јама ради заштите информација и врше-
ња контроле у сајбер простору и на тај 
начин демантују да је интернет изван 
прописа који су донети у „реалном” све-
ту (Palfrey, 2010).

Дигитални подаци који се отпремају 
посредством интернета одавно су пре-

вазишли проток само веб текстова. Пу-
тем интернета се све више дистрибуира-
ју велике количине података корисника, 
врше финансијске трансакције и мобил-
не комуникације. Да би се заштитила ова 
врста пословања неопходна је нацио-
нална регулација. До сада су идентифи-
кована три различита модела регулације 
који су дефинисани по већ постојећим 
регулаторним приступима.

Тако имамо командно-контролни или 
државни модел, у коме држава утврђује 
правила, контролише њихово спровође-
ње и кажњава оне који та правила крше; 
саморегулаторни модел, у коме је при-
марно да приватни сектор самостално 
утврђује правила и спроводи их колек-
тивно без икакве јавне интервенције; 
трећи модел је кооперативни модел који 
се карактерише тиме да се дефинисање 
правила, имплементација и праћење 
примене, раде у кооперацији између јав-
них и приватних актера, али је иниција-
тива и надзор у рукама државе (Frydman 
et al, 2012).

Национално регулисање интернета ге-
нерално добро функционише када је ре-
гулисана активност добро дефинисана у 
постојећим законима и сви актери који 
су идентификовани као прекршиоци 
конкретне регулативе се налазе на тери-
торији одређене државе. Неподобан са-

држај на iнтернету, на пример, може да 
буде процесуиран по одредбама Кри-
вичног закона које се односе на увреду, 
превару и сл. Судски поступак у коме се 
докаже постојање неkог кривичног дела 
повлачи за собом грађанску или кривич-
ну одговорност. Међутим, национална 
регулатива интернета је неефикасна ка-
да је спорни садржај настао ван држав-
не границе (Solum, 2009: 75).

Регулација интернета на међународ-
ном нивоу указује на компликовану и 
проблематичну примену различитих на-
ционалних прописа, због укључености 
великог броја различитих држава, ра-
зличитих нивоа економског и техноло-
шког развоја и различитих оцена о томе 
да ли је садржај такав да угрожава јав-
ни интерес и да ли због тога заслужује 
интервенцију државе. Међународна ре-
гулатива у овој области постоји кроз ре-
золуције УН, конвенције и уговоре.

Међународна регулатива интернета 
пре свега обухвата електронску тргови-
ну и електронске потписе, интелектуал-
ну својину и област дечије порнографије 
(Еко, 2001). Глобална регулаторна тела, 
укључујући Светски самит о информа-
ционом друштву (VSIS) и Радну групу за 
управљање интернетом (VGIG), су, тако-
ђе, укључена у функционална интернет 
питања, али је њихова улога маргинали-
зована.

За глобални приступ регулацији ин-
тернета посебан проблем је то што поје-
дини садржаји на интернету могу да се 
посматрају, у појединим земљама, као 
нелегитимни и да се контрола сматра 
оправданом, док су у другим земљама 
такви садржаји прихватљиво понашање 
и контрола нема оправдања. У 2011. го-
дини коалиција ауторитарних режима 
предложила је Генералној Скупштини 
УН резолуцију о увођењу глобалне ин-
формационе безбедности под називом 3

ВИРТУЕЛНО БОЈНО ПОЉЕ
Интернет је поред свих изузетно позитивних карактеристика, нажалост, по-

примио и карактеристику „сајбер бојног поља”. Зашто насиље преко интернета? 
Тражење одговора се креће у правцу да анонимност олакшава непристојно по-
нашање, да се насиље врши да би се осветили оном ко је њих малтретирао и 
слично. То није прави одговор. Насиље на интернету треба посматрати у много 
ширем контексту. Не можемо да вршимо сегментацију насиља на онлајн свет и 
реалан свет. Ако има насиља на интернету, ради се само о варијацијама у ме-
тодама које користе злостављачи зависно од тога да ли злостављање спроводе 
у онлајн или офлајн простору.

КОНТРОЛА ИНТЕРНЕТА
Контрола интернета има своју двоструку природу. Она може бити пожељна 

и позитивна када омогући спречавање криминогеног понашања (праћење лан-
ца трговине људима) или негативна (пресретање порука између опозиционих 
активиста). Национална регулатива интернета варира од државе до државе и 
резултат је дивергентних политичких циљева и режима. Постоје области где 
готово све државе имају истоветан приступ регулацији. Такав пример је забра-
на дечије порнографије и пресретање комуникације између терористичких 
група. Међутим, поједине земље користе контролу интернета за блокирање 
сајтова за заштиту људских права и надзор над комуникацијом цивилног сек-
тора.



„Кодекс понашања” у настојању да резо-
луцијом осигура да је надлежност над 
контролом интернета ради заштите јав-
них интереса суверено право држава. 
Резолуција није донета, али је оваква 
иницијатива алармирала светску јав-
ност, која је у овом покушају препознала 
покушај да се омогући цензура и нео-
правдано контролисање интернета.

Регулација интернета има несумњиво 
своје добре стране, јер може да спречи 
сајбер криминал, посебно када су у пи-
тању преваре, дечија порнографија, тра-
фикинг, трговина дрогом. Међутим, ко 
контролише контролоре интернета? Сва-
ка врста контроле онлајн садржаја је за-
дирање у приватност и насилно наруша-
вање анонимности корисника.

Чињеница јесте да је неопходан си-
стемски одговор државе, повезивање и 
јачање сарадње међу свим секторима 

друштва и то од индивидуалног до др-
жавног нивоа. Како је криминал на ин-
тернету врста криминала који не познаје 
границе, неопходна је, такође и чвршћа, 
континуирана међународна сарадња у 

овој области. Међутим, да би државни 
органи могли адекватно да реагују, а да 
не наруше одредбе предвиђене чланом 
10. Европске конвенције о људским пра-
вима, којим се сваком лицу гарантује 

право на слободу изражавања (слободу 
мишљења, саопштавања и давања ин-
формација и идеја), свако ограничење 
овог права мора да буде садржано у за-
конској легислативи и државни органи 
морају да буду уверени да за такво 
ограничење постоји оправдан интерес.

Пре свега требало би одговорити на 
три основна питања: да ли и шта се регу-
лише, на који начин и, треће, ко ће спро-
вести регулацију, а ко ће бити регулисан 
(Lievens et al., 2011: 8). Одредбом чл. 10. 
Европске конвенције за заштиту људ-
ских права и основних слобода прописа-
но је да свако има право на слободу из-
ражавања. Ово право укључује слободу 
поседовања сопственог мишљења, при-
мања и саопштавања информација и 
идеја без мешања јавне власти и без об-
зира на границе. Овај члан не спречава 
државе да захтевају дозволе за рад те-
левизијских, радио и биоскопских пре-
дузећа (став 1). Пошто коришћење ових 
слобода повлачи за собом дужности и 
одговорности, оно се може подвргнути 
формалностима, условима, ограничењи-
ма или казнама прописаним законом и 
неопходним у демократском друштву у 
интересу националне безбедности, тери-

торијалног интегритета или јавне бе-
збедности, ради спречавања нереда или 
криминала, заштите здравља или мора-
ла, заштите угледа или права других, 
спречавања откривања обавештења до-
бијених у поверењу, или ради очувања 
ауторитета и непристрасности судства 
(став 2).

Закључак
Сваки приступ интернету, осим сло-

боде и одсуства цензуре, истовремено је 
и хакерска замка која чека комуникаци-
ју сајбер саговорника у којој ће се раз-
открити профил комуникатора. Тако се 
личност виртуелног посетиоца потпуно 
огољује и искусни хакери лако долазе до 
разних података који би требало да бу-
ду у сфери заштићене приватности. Циљ 
регулације нових медија треба да буде 
усмерен према постављању чврстих те-
меља на којима ће моћи да се изграде 
методе за одбрану људског достојан-
ства и приватности у оквиру сајбер про-
стора.

Међутим, свако ограничавање слобо-
де изражавања и информисања на ин-
тернету мора имати легитимно оправ-
дање у демократским оквирима, у су-
протном иза покушаја регулације у ин-
тересу корисника може да се сакрије 
цензура. Количина садржаја, као и број 
корисника интернета константно расте. 
Истовремено се стално креирају нове 
методе погодне за злоупотребу интер-
нета. Због тога слобода на интернету не 
може да буде неограничена и неопход-
ни су ефикасни механизми заштите пра-
ва појединаца у сајбер простору, а да се 
истовремено не угрожава слобода из-
ражавања.

Државе покушавају различитим регу-
латорним документима да омогуће кон-
тролисање друштвених мрежа. Одбрана 
од прекомерне регулације интернета 
треба да се креће у правцу широко по-
стављене саморегулације уз учешће ци-
вилног друштва, компанија и других ре-
левантних актера.

Проф. др Весна Балтезаревић
Др Радослав Балтезаревић

ПОТЕШКОЋЕ У СПРЕЧАВАЊУ КРИМИНАЛА
Упуштање у проблематику законске контроле над интернетом, намеће две, 

не тако лако решиве дилеме. Једна је пред корисницима интернета и садржана 
је у питању: како спојити задовољство интернета и страх, односно одбрану од 
нарушене безбедности? Друга дилема је изазов за савремене државе: како ре-
шити криминал на интернету, а не угрозити сферу приватности корисника ин-
тернета? Ако се крене у потрагу за неким виртуелним идентитетом, за који по-
стоји основана сумња да представља претњу за угрожавање безбедности ко-
рисника интернета, истрага није могућа без праћења физичког ентитета. Одно-
сно, потрага прелази из виртуелног у реални свет. Осим тога, државе се суоча-
вају и са проблемом јурисдикције: интернет страница је нпр. постављена у јед-
ној држави, а оштећен корисник је у надлежности друге државе; сајбер кри-
миналци могу да буду група оформљена од стране различитих држављана, а 
сама територија извршења кривичног дела је отворен проблем за законодав-
ство које је применљиво на офлајн свет.

ПРИВАТНОСТ СВЕ УГРОЖЕНИЈА
Често се срећу и мишљења да нова технологија трагања за идентитетом на 

основу фотографија корисника интернета, чим се довољно развије, треба да по-
стане доступна јавности. Могућност да примена технологије за препознавање 
лица постане ефикасна и доступна свима маскира се синтагмом „демократичан 
надзор”. Колико демократије има у задирању у туђу приватност и личне подат-
ке, без сагласности особе чије се фотографије скенирају, је друго питање. Без 
обзира на игру по ивици закона о заштити података о личности, која није страна 
ниједној развијеној, савременој држави, Фејсбук наставља истраживања у овој 
области и развија „Deep Face” технологију, којом се отварају питања о моћи да-
нашњих алата за препознавање лица и шта то значи за будућност. 4
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