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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Србија и суседи

Могу ли незадовољне комшије
да блокирају европски пут Србије

С

поменута опасност постоји, чак
и ако тренутни односи с неком
од суседних држава која је чланица ЕУ делују идилично. Да апсурд
буде већи, то не зависи само од интереса наших комшија и интереса појединих чланица ЕУ, већ и од намера
САД.
Професор међународних односа и
бивши амбасадор Србије у Паризу
Предраг Симић, сматра да спорови
који данас постоје са суседима који
су у ЕУ, неће постати превелики проблеми ако иза њих не стану водеће
чланице ЕУ и САД, које иначе имају
инструменте да их активирају или
склоне, као што је то Америка учинила у спору Хрватске и Словеније.
С друге стране, директор Центра
за регионализам Александар Попов
мисли да када неко има прилику и
могућност да вас условљава на путу
ка ЕУ, онда свака од тачака у којима
постоји могући спор с тим земљама
чланицама ЕУ може да буде опасна.
Он примећује и да је кључни проблем
у односима са суседима то што се
међусобни односи злоупотребљавају
за унутрашње политичке сврхе, као
што је то случај сада у Хрватској.
Највише спорних тачака Србија
има са земљама некадашње Југославије, међу које спада Хрватска, као
новопримљена чланица ЕУ. То се потврдило и на примеру резолуције изгласане у хрватском Сабору и ЕП. Истог дана кад је Шешељ пуштен из Хага, хрватски министар правосуђа Ор-

Резолуција усвојена у Европском парламенту на
иницијативу посланика из Хрватске, показала је да
минско поље међудржавних спорова у региону, на
путу Србије ка Европској унији, може да се
активира кад год то некоме затреба
сат Миљенић рекао је да ће
Хрватска условити пут Србије ка ЕУ процесуирањем ратних злочина. Сада Србији,
како каже Симић, само преостаје да види да ли ће се у
Хрватској ситуација смирити или ће односи наставити
тенденцију пада.
Истовремено, чека се и
пресуда Међународног суда
правде у вези с међусобним
тужбама за геноцид. Питање
имовине Срба у Хрватској је
„техничко питање”, а међу
проблематичним
тачкама
налазе се и питања сукцесије, несталих и мањина.
Почетком 2012. Румунија је у ЕУ
отворила питање Влаха у источној Србији, постављајући тиме последњу
препреку за кандидатуру Србије. Она
је отклоњена неколико сати уочи самита ЕУ, пошто су две земље потпи

сале документ о правима румунске
мањине у Србији. Додуше, има и других тачака које су оптерећивале међусобне односе, попут захтева за признавање Румунске православне цркве.
Односи Србије и Бугарске нису толико компликовани као односи Софије с њеним другим суседима. Упр-

кос томе што је Бугарска месец дана
после проглашења независности Косова признала ту одлуку, односи су
остали прилично добри. Ипак, питање
бугарске националне мањине 2012.
покренула је бугарска ултрадесничарска партија „Атака”.
На односима са суседном
Мађарском, који су оптерећени тешким историјским
догађајима, у последње време можда је највише и рађено. На државном нивоу тренутно влада обострано уверење да су односи достигли
највиши ниво до сада, честе
су размене посета (у јулу је
одржана заједничка седница
влада у Београду).
„Постоји осећај да су ту
односи прилично срдачни.
Чак и више од тога. Савез
војвођанских Мађара (СВМ)
и њихов лидер Иштван Пастор имају улогу корисног посредника између две владе”, каже Попов, и
додаје: „Али никада се не зна кад нешто може да се појави иза ћошка, ако
се промени или политика владајуће
странке тамо или овде, или ако искрсне неки други проблем”.

СНН

Андор Дели, посланик у ЕП:

Европски парламент нема надлежност да утиче
на међудржавне односе

На питање да ли је било изношења неких српскомађарских неслагања у Европском парламенту (ЕП),
Андор Дели, посланик мађарског владајућег
Фидеса у ЕП и функционер Савеза војвођанских
Мађара у Србији, каже да то није тема мађарске
парламентарне делегације Фидеса

А

ндор Дели каже да српско-мађарски односи нису у надлежности ЕП, нити се та институција може користити за решавање
међудржавних проблема.
– Мађарска и српска влада сложиле су се да се сва питања решавају
кроз отворен и пријатељски дијалог.
Мислим да су, захваљујући процесу
помирења, чији смо сведоци могли
бити у последње две године, ствари
веома напредовале и крећу у добром
правцу. Сматрам природним да је у
фокусу Мађарске положај мађарске
заједнице у Војводини, што је, опет,
не само питање међудржавних односа, већ и питање постојања правне
државе и имплементације правног
оквира мањинских права. С једне
стране ово представља елементарни
услов за улазак у ЕУ, али истовремено, јачање владавине права доноси
бољитак и већу правну сигурност за
све грађане Србије, без обзира на националну припадност – каже Дели.
Упитан колико се проблеми између
Србије и њених суседа из ЕУ одражавају на расправу у Европском парламенту, он одговара да се велики број
тема и порука упућује према националној политичкој сцени, односно
сценама држава чланица. За то је, како каже, добар пример управо случај
Мађарске. Европски посланици из мађарских опозиционих, лево оријентисаних странака, ЕП користе као европ-

ску позорницу за изношење критика
против владајуће странке Фидеса, на
пример, кроз слушања и парламентарне дебате, као што су стање људских права или слободе медија.
– То раде и друге земље, што значи да европске институције нису
имуне на унутрашњо-политичке обрачуне у државама чланицама. Мислим да то није добро и представља
неку врсту злоупотребе европских
институција зарад политичких циљева одређених политичких снага у државама чланицама.
Досадашње искуство говори да таквим случајевима треба приступити
смирено и отворено с јасним аргументима без одбијања дијалога, чак и
када је то изузетно тешко и уз много
провокација с друге стране.
– Ова слика је, наравно, сложенија
кад су неке критике упућене држави
која још није чланица и која је услед
тога у много неповољнијем и слабијем
положају. Управо због ових разлога
чланство Србије у ЕУ значило би и другачију политичку позицију земље и мању изложеност притисцима. Али док
се то не деси, мислим да остаје на мудрости Владе Србије да својим потезима остави што мање простора за „напад”, као и да вешто реагује на могуће
провокације и друге тешке ситуације,
којих ће сигурно бити још много на путу европских интеграција – закључује
Андор Дели.
СНН
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ
ЗА ПОСАО ВЕКА

ве је изгледало прилично бајковито, с
том разликом да бајка овога пута није
имала срећан крај. Без сопствених улагања добили бисмо инфраструктурни објекат
од неколико милијарди евра, који би нам омогућио да годишње убирамо око више стотина
милиона, запослило би се око неколико хиљада радника, плус енергетска сигурност, мамац
за инвеститоре и све остало што иде уз то.
По свим елементима, изградња гасовода
„Јужни ток” за наш регион је била посао века и
у том контексту мање је било важно што је, у
српском случају, плаћена солидна аконтација:
што је Нафтна индустрија Србије продата руском партнеру готово будзашто, уз минималну
рудну ренту за нафту са домаћих бушотина
приде. Важан је био позитиван салдо на видику.
Сада, када је „Јужни ток” настрадао у геополитичком и геоекономском судару Русије и
Запада, није било друге него да се у политичким и медијским читуљама изнесе искрено
жаљење. Али уместо тога, били смо засути неверицом и уверењима да ће сигурно васкрснути. Што не бива. Свака објективна аутопсија ће
показати да је преминули био тешко оболео од
самог почетка.
„Јужни ток” је у својој сржи био више политички него економским пројекат. Па како су
онда иза њега стале важне чланице ЕУ (Аустрија и Италија, плус Мађарска) и њихове
моћне енергетске компаније? Одговор је јасан:
гас је роба са пуно кајмака за скидање.
Суштина, и главна мана, пројекта „Јужни
ток” била је што је гас из Русије новим путем
требало да стигне до старих купаца. Гас који
су добијали преко два гасовода из Украјине,
требало је да преко „Јужног тока” буде преусмерен прво дном Црног мора, затим копном
преко Бугарске, Србије, Мађарске, Аустрије, до
Италије, са крацима за Хрватску, Босну, Словенију (и Грчку).
„За љубав је потребно двоје”, објаснио је то
недавно Путин. Страна која је одбијала да се
заљуби била је све време ЕУ. Наиме, поменути
уговори су били у супротности са законским
корпусом Уније. Правни проблем није био једини, а да је било политичке воље, то би било решено на начин како су ти проблеми превазиђени на експресно изграђеном и увелико функционалном „Северном току”.
Украјинска криза је била та која је готово
драматично појачала стрепње да ће „Јужни
ток” повећати енергетску зависност Европе од
Русије. То можда не би био тако јак аргумент
да на геополитичкој шаховској табли није ушла
у завршницу партија у којој је улог Украјина.
Русија је чак и у кризним временима била поуздан добављач, вероватно због тога што су, колико и Европи енергија, њој биле потребне паре (извоз нафте и гаса у руском БДП-у учествују са 30 одсто).
У ожалошћеној породици, највише разлога
да тугују имају Бугарска и Србија. Има шанси
да у оквиру руског „плана Б”, „Плавог тока” који ће гас одвести до Турске, један крак крене
ка нашем региону, али тај гасовод бисмо градили о свом трошку, парама које немамо. И неће бити профита од транзита. Стигла нас је
азијска клетва, по којој, кад се сударе слонови,
страда трава.

Да ли је на помолу енергетска криза у региону?

ПРИВРЕДА

Мађарска и Србија најпогођеније
одустајањем Русије од „Јужног тока”

Талас мешавине изненађења, запрепашћења,
забринутости, а понегде и олакшања, запљуснуо је
прошле недеље наш регион, после сазнања да
Русија одустаје од плана да нас снабдева гасом
„Јужним током”. Мађарска и Србија су тим поводом
у сталним консултацијама, а као могућа
алтернатива у будућности, спомиње се руски
гасовод преко Турске

Г

ледано са руске тачке гледишта,
главни кривац за одлуку председника Путина да Русија одустане од градње гасовода „Јужни
ток” јесте Бугарска, коју Москва сматра само сателитом или испруженом
руком ЕУ и САД-а – главних противника изградње овог гасовода. Са друге стране, западни критичари руске
политике већ дуго тврде да гасоводи,
заједно са нуклеарном енергијом,

разговоре са Србијом, Аустријом и
Мађарском о решавању ситуације
настале због прекида пројекта „Јужни ток”. То је и званично обећао
стални представник Русије у ЕУ Владимир Чижов, оптужујући САД за
крах пројекта.
„Србија, наравно, није данас члан
ЕУ, али је Србија, као што се зна, поднела пријаву за ступање у ЕУ. Сви смо
били сведоци притиска ЕУ на Београд

представљају „дуге прсте Kремља” и
отварају пут за политички и економски утицај Москве.
Ипак, изгледа да су највећи губитници због оваквог развоја ситуације
Мађарска, Србија и још неке земље
нашег региона, које су у овај пројекат
већ уложиле значајна средства, а
осим њих изгубиле су и вишемилионску годишњу добит на коју су рачунале пошто гасовод профункционише.
Отказивање „Јужног тока” лоша је
вест за владе у Мађарској и Србији,
које су биле међу највећим заговарачима пројекта, заједно са аустријском енергетском компанијом ОМВ и
италијанским ЕНИ-јем. Највећи део
гаса из „Јужног тока” стизао би у
огромни резервоар у Баумгартену у
Аустрији, који је делом у руском власништву. Око трећина гаса који Русија извози у западну Европу, пролази
кроз Баумгартен. У Украјини је, наравно, вест о отказивању пројекта
дочекана с олакшањем.
Иако Мађарска и Србија тврде да
имају довољно гаса за предстојећу
зиму, јавност и власти и једне и друге
земље и даље су у шоку због оваквог
развоја ситуације. Ипак, трачак наде
уливају уверавања руских званичниМилан Мишић ка да је та земља спремна да настави

и по политичким темама – укључујући питање прикључења антируским
санкцијама и, можете бити сигурни,
такође по економским темама”, рекао је Чижов, који је као могућу алтернативу споменуо турске линије
гасовода. Тај чвор се, према његовим
речима, „може развући на различите
стране”.
За Бугарску је Чижов рекао да се
није препоручила као поуздан партнер, не само са „Јужним током”, већ и
у неким другим пројектима. Према
његовим речима, тамо „није једноставна политичка ситуација, мењале
су се владе, неке су понекад и одлазиле због различитих ставова поводом енергетских тема”.
Чижов је подсетио да због позиције Бугарске није био реализован
пројекат нафтовода „Бургас-Александрополис”, као и опремање нове
атомске централе „Белене”. За Турску, пак, каже да је поуздана и у
стању да доноси самосталне одлуке:
„Турска се понаша прилично самостално. Не треба заборавити да је она
чланица НАТО-а и кандидат за чланство у ЕУ, али ипак се турско руководство понаша прилично независно,
у сваком случају много самосталније, него влада Бугарске”.

У том контексту треба посматрати
и изненадно зближавање Русије и
Турске, где је прошле недеље боравио руски председник Путин. Агенције подсећају да је он у Анкари изјавио да у садашњим условима не може да се настави реализација пројекта „Јужни ток”, између осталог због
неконструктивне позиције ЕУ. Истовремено, ради задовољавања потреба Турске за гасом, Русија ће изградити нови гасоводни систем.
Истовремено, Мађарска и Србија
су започеле консултације око новонастале гасне кризе. О томе су у више
наврата разговарали премијери Орбан и Вучић, а договори о заједничком наступу се настављају и ових дана.
Потпредседница српске Владе Зорана Михајловић је новинарима изјавила да је други правац за снабдевање
гасом неопходан, оцењујући да би се
тако уштедело
40 долара на
сваких 1000 кубних метара гаса
који се транспортује
кроз
Мађарску.
„Ми јесмо за
‘Јужни ток’, ако
га буде. Ако га
не буде, ми морамо да мислимо шта ћемо
радити у будућности”, рекла је
Михајловићева,
која је и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Поновила је
да никада није
била против „Јужног тока” и против
тога да Србија мора да има други
правац дотока гаса, како јој многи
пребацују, али је истакла да је „врло,
врло” против оних који су преговарали у енергетском споразуму и нису
заштитили интересе Србије.
„Ту заиста убрајам и (Војислава)
Kоштуницу и (Бориса) Тадића и Демократску странку, јер нису заштитили српске интересе. Ви у енергетском споразуму (са Русијом) немате
нигде могућност да се можда ‘Јужни
ток’ неће радити, а кад тога нема, онда то даље значи да не можете ништа
учинити уколико дођете у ситуацију
да ‘Јужног тока’ дефинитивно нема,
мада се још увек не зна крајњи исход”, рекла је потпредседница Владе
Србије.
Српски премијер Вучић је рекао да
је Путинова одлука лоша вест за Србију и да ће одустајање од пројекта
угрозити енергетску безбедност региона. Он је додао да за одлуку о
одустајању од „Јужног тока” није
знао, иако је ове године имао најмање три сусрета са Путином и сусрете
са свим европским званичницима, као
и да мисли да су због такве одлуке
Србија и Мађарска најпогођеније земље.

СНН

4

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

друштво

И

збори за српске самоуправе
иницирани су и одржани у 18
квартова Будимпеште, а пошто
значајнијих ограничења у погледу
броја потребних гласова није било,
српске самоуправе су формиране у
свим деловима града у којима су избори одржани.
Према речима председника Српске самоуправе у Будимпешти (ССБ)
Борислава Руса, то је теоретски могло да се организује у свим квартовима, али се у 5 од укупно 23 кварта,
нису стекли практични услови за расписивање избора. Њих су, иначе, иницирале цивилне организације које су
и постављале кандидате.

Борислав Рус, председник Српске самоуправе у Будимпешти:

Живљи контакти са већинским самоуправама
могу донети и већи буџет
Мислим да не можемо бити задовољни бројем Срба
у Мађарској који су изашли на јесење изборе. Али,
једноставно, систем је захтевао претходну
регистрацију мањинских бирача, што су наши
сународници нерадо чинили – истиче председник
Српске самоуправе у Будимпешти за СНН и
изражава наду да мали број гласова, добијен у
квартовима, неће утицати на „имиџ” изабраних тела
буде основана уколико постоји најмање десет квартовских представничких тела дате мањине. Исти услов
је присутан и када је реч о
формирању жупанијских
мањинских самоуправа, а
Срби су ту квоту остварили
једино у Пештанској жупанији.
Ипак, велики број формираних самоуправа не подразумева и потпуно задовољство постигнутим. Оно је,
према речима Борислава Руса, могло бити и веће, јер се
не може занемарити чињеница да је тек мањи број грађана српске националности
одлучио да изађе на мањинске изборе. То је резултирало и малим бројем гласова
освојеним у квартовским самоуправама који је, у најве-

ћем броју случајева, био једноцифрен.
– Ако упоредимо број грађана који су се на попису изјаснили као Срби
и број оних који су се регистровали,
односно изашли на изборе, разлика
је заиста веома велика. Регистрација
није била ни тако једноставна, а осим
тога, људи нису ни познавали тај систем. Многима смо објашњавали зашто је регистрација важна и да тиме
неће довести себе у неку непријатну
позицију.
Ипак, наш саговорник верује да на
будући углед квартовских самоуправа неће утицати мали број добијених
гласова, као ни чињеница да чланови
трочланих српских тела у појединим
квартовима долазе из истих породица (што закон, иначе, дозвољава):
– Ја се надам да то ипак неће негативно утицати на имиџ изабраних самоуправа, јер сматрам да смо у јавности већ створили слику да функци-

РЕШЕЊЕ
У ЗАЈЕДНИЧКИМ
АКЦИЈАМА
СРПСКИХ
САМОУПРАВА
Као један од проблема, председник ССБ-а истиче чињеницу да
су локалне и регионалне самоуправе запостављене у систему
финансирања, јер сматра да је држава до сада предвиђала минимална средства за њихово функционисање.
– Није битно да само постојимо
и функционишемо због себе, већ
да радимо тако да средина у којој
смо, примети да се нешто чини и
да она има користи од тога, пре
свега у погледу очувања идентитета, културе, школства, језика.
Иако Српска самоуправа у Будимпешти није „надређена” квартовским представничким телима,
према речима господина Руса, врло је важна њихова сарадња и повезивање. У том смислу, ССБ и у
наредном периоду очекује да се
неки програми организују удруженим снагама, односно сарадњом више српских самоуправа на
подручју главног града.

Наш саговорник напомиње да су се
те организације претходно међусобно договориле о принципима сарадње, тако да је координација њиховог
деловања постојала.
Захваљујући великом броју основаних самоуправа на територији Будимпеште, испуњен је услов за формирање ССБ-а, пошто је законом
предвиђено да мањинска самоуправа на нивоу главног града може да

„ДОЗИРАНО” САМОУПРАВЉАЊЕ
ЗА ПРИПАДНИКЕ НАРОДНОСТИ
Питање колико су квартовске самоуправе у могућности да суштински
раде на очувању националног идентитета српских грађана, ако се зна да
се њихове активности најчешће своде на организовање једне или две
приредбе годишње, Борислав Рус сматра потпуно оправданим, и подсећа на превелике административне захтеве, тј. бирократизован систем који отежава функционисање мањинских самоуправа:
– После сваког заседања, пишемо записнике о донетим одлукама, што
се потом разматра на више нивоа, и уколико нешто није у складу са прописма, то нам се враћа на модификовање. Иначе, потребно је склопити
уговоре о сарадњи мањинске и локалне самоуправе насеља, при чему
треба ставити нагласак на већу самосталност у функционисању мањинске самоуправе. То функционисање ипак не може бити самостално, јер
много тога зависи од градоначелничког уреда, који обавља администрацију у форми коју захтевају државни органи. Не можемо утицати на то
колико ћемо средстава добити од државе и од локалних самоуправа, тако да смо у том смислу увек у зависном положају. Међутим, обим финансирања зависи и од тога какве контакте председник мањинске самоуправе остварује у једном насељу са већинском самоуправом и њеним органима и да ли је способан да их убеди у потребу упућивања дела буџета мањинама. У том смислу има и позитивних, а и негативних примера –
наводи председник ССБ-а.

онишемо као заједница која може да
послужи за пример и осталима. Пред
нама је овога пута период од пет година. Имаћемо више могућности да
видимо који су прави проблеми и ка-

ко их решити, али треба иницирати и
промене у законодавству, у оном делу који за нас није добар – каже Борислав Рус.

Драган Јаковљевић
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Презентација наших обичаја у Батањи

Српски дан у Дечјој кући

Малишани из Батање представили су српску
културну баштину у Дечјој кући, која већ годинама
приређује овакве програме, како би родитеље и
децу, будуће ученике, упознала са народностима
које живе у том градићу

П

оред Мађара, Рома и Румуна,
својим суграђанима представили су се и чланови српске заједнице, односно ученици 4. и 5. разреда
Српске основне школе. Уз пратњу учитељица Мелинде и Станиславе, они су
се представили народном игром и песмом, у народним ношњама, што је
свакако допринело комплетном утиску на публику која је великим аплаузом наградила спретне малишане. Ни-

су мањкали ни комплименти за укусно кољиво, које је припремила Олга
Роцков-Гуљаш, како би се присутни
упознали са српском славом, која ће
ускоро постати први кандидат Србије
на листи светске нематеријалне баштине УНЕСК-а. Поред кољива, посетиоци су се упознали и са славским
колачем и другим елементима овог
древног обичаја, који су у светским
оквирима аутентично српски.

Деца и родитељи су се придружили ученицима и заједно направили
велико коло, у коме су и они осетили
чари српског фолклора, чији ритам
никога не оставља равнодушним. Они

Промоција у Новом Сентивану

Представљена студија о Адаму Драгосављевићу
Новосентиванци не заборављају суграђане који су
својим делом оставили дубок траг у животу српске
заједнице у Мађарској и били њени истакнути
представници. Такав је био и Душан Павлов,
некадашњи професор Високе наставничке школе у
Печују и аутор студије о Адаму Драгосављевићу

Циљ дводневног скупа,
организованог у Музеју
„Дом”, био је
информисање јавности
о културној делатности
цркава и укључивању у
меценства и њихове
активности

Н

а конференцији се могло чути више излагања на тему финансирања јавног образовања, просвете и културе у Мађарској, финансијских извора и стратешких праваца. Представљена је
улога цивилног сектора у разним
областима живота и наглашена важност унапређења заједнице. Посебно је истакнута улога Националног просветног института у обављању просветних задатака од јавног
значаја.

М

ногобројни пријатељи и познаници
и данас се сећају Душана Павлова, који је преминуо 1993. године.
Посебна пошта овом изузетном човеку
одата је објављивањем студије „Адам
Драгосављевић и његово доба”. То је, заправо, започета докторска дисертација
некадашњег шефа Катедре за српскохрватски језик и књижевност на Високој наставничкој школи (ВНШ) у Печују, који се
бавио истраживањем живота и рада Вуковог савременика, рођеног у Бремену.
Нажалост, дисертација је остала само
делимично урађена. Смрт је прерано
омела Душана Павлова у ономе што је
намеравао да учини. Преминуо је у 60. години живота.
Самоуправа Срба у Новом Сентивану
и Сегединска српска заједница заједнички су организовале промоцију 7. броја
Барањских српских свезака, који је посвећен Адаму Драгосављевићу и његовом добу.
Након поздравних речи Јелене Марковљев-Веселинов, председнице Српске
самоуправе у Новом Сентивану, о едицији Барањских српских свезака, које заједнички објављују Самоуправа Срба у

Конференција у Печују

који нису стали у коло, гледали су
школске летописе и кроз бројне фотографије добили увид у рад Српске
основне школе и забавишта.

С. Ђ.

Печују и Печујско-барањско српско
удружење, говорио је главни и одговорни уредник издања др Предраг Мандић.
Потом је о свом оцу, професору и аутору студије о Вуковом савременику, која је
остала недовршена, емотивно говорила
др Милица Павлов, кћерка Душана Павлова. Са сетом у гласу, она се присетила времена када је као девојчица ишла са оцем
у Нови Сад, у посету Матици српској, где
је њен отац обављао своја истраживања.
Резултати везани за научну обраду дела
Адама Драгосављевића остали су у рукопису, који је потом почео да сређује Стеван Поповић, нажалост, такође, покојни.
Касније је овај нимало лак задатак, на
молбу Печујаца, преузео др Предраг Степановић, који је много тога и урадио.
Током промоције, присутни су се подсетили многих заједничких тренутака, а
у својеврсном времеплову др Милици
Павлов су се придружили и многи Сентиванци, Дешчани, Сегединци, Сирижани
и други гости.
Присутни су чули и излагање Зорана
Колунџије, власника и директора Издавачке куће „Прометеј” из Новог Сада. Он
је говорио о својој издавачкој кући и ласкавој титули – Издавачки подухват
2014. године, коју је на 59. Међународном сајму књига у Београду понела едиција под називом „Србија 1914–1918”, у
издању „РТС Издаваштва” и „Прометеја”.

Како обновити обичај меценства

У раду скупа учествовао је и др
Предраг Мандић, председник Српске
православне црквене општине у Печују, који је представио пројекат изградње новог српског православног
храма и оснивања регионалне црквено-уметничке збирке. У договору са
организатором, он је присутне најпре
упознао са кратким историјатом Срба у Печују, да би потом детаљно говорио о туристичко-културном и верском пројекту „Драгоцености Печуја”
у којем су, поред римокатолика, реформата и Јевреја, заступљени и Срби – православци.
Нагласио је и важност меценства
и доброчинства од стране појединаца и организација. Као конкретан
пример навео је добротворни кон-

церт који су у Печују организовали Радио-телевизија Војводине, Печујскобарањско српско удружење и Српска православна црквена општина.
Целокупан приход који је
на приредби сакупљен,
намењен је завршетку
радова на српској цркви у
том граду. Он је учесницима конференције поделио примерке најновијег
броја „Барањских српских свезака”, које су посвећене српском православном храму и Србима
у Мађарбоји.

М. Т.

П. М.
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Бранка Башић, интерпретаторка етно музике

Осећај за српску музику имам у крви и носим га у души

а младом и талентованом студенткињом мастер студија музике Бранком Башић, разговарали смо неколико дана након њеног
рођендана. Рођена је у Чипу, где је са
родитељима и дечком славила рођендан, али се управо тих дана селила у Будимпешту, у којој намерава да
од сада стално живи.
– Са двадесет пет година ипак мо-

„Певам српске и уопште балканске песме, али и
мађарске. Волим мешавину тих култура и музике, па
и експериментисање, али осећам да сам, док певам
српске песме, слободнија. Тада могу све своје
емоције да пренесем људима”, каже даровита
Чипљанка, која је од недавно житељ
мађарске престонице

рам да одлучим шта ћу да радим у
животу. Факултет сам уписала 2009.
године и дипломирала сам на Одсеку
за народно певање – извођачки смер,
а сада сам на другој години мастер
студија педагошког смера на Музичкој академи „Франц Лист”. Када у јануару завршим мастер студије, желим да се бавим музиком и да наступам. Живим у музици свакога дана и
њоме сам опседнута – каже насмејана девојка дуге кестењасте косе, која
плени једноставношћу и ведрином
док се извињава, јер нема прилике да
тако често говори српски језик.
Па ипак, разговор тече сасвим нормално и Бранка са много емоција
прича о свом боравку у Београду
2011. године, који свакако никада неће заборавити. Добивши стипендију
за један семестар на Музичкој академији, нашла се на Одсеку за етномузикологију код професора Димитрија Големовића. Имала је прилику да
тада похађа и часове народног певања код професорке Сање Ранковић,

која предаје и у Музичкој
школи „Мокрањац”.
Сналажење у новом и великом граду је посебна прича. Ипак, за девојку њених
година необично је важно
што се у Београду увек осећала безбедно. Стан у Улици
краљице Наталије био је од
Академије удаљен само пет
минута хода, а једине потешкоће које је имала биле су
административне природе, а
оне прате готово све људе
који се нађу у новој средини.
– Заволела сам Београд и
људи су били веома пријатни. Свидела ми се атмосфера у граду, отвореност и комуникативност Београђана.
Сећам се да ми се једном
десило да нисам могла да
платим пециво у пекари великом новчаницом коју сам
имала, а баш сам журила на
воз за Будимпешту. Ипак, љу-

У БЕОГРАДУ САМ УЧИЛА ПРАВИЛНУ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ И ИЗГОВОР
„Боравак у Београду је за мене био фантастично искуство. Радили
смо у малим групама, похађала сам часове народног певања, народне
музике, учили смо о народним инструментима, слушали предавања из
етнографије… Све је то за мене било драгоцено и желела сам да останем дуже. Осећала сам да сам имала „специјални статус”, професори су
ми набављали и поклањали неке књиге, сакупила сам много нота. Научила сам много тога и важне су ми биле смернице које сам добијала у вези са начином интерпретације и изговором. То сам морала много да вежбам, јер је изговор различито постављен у различитим језицима. Волим
конструктивну критику која ми помаже да се исправим” – објашњава
Бранка Башић на течном српском, што јасно говори да јој је боравак у
матици помогао и да усаврши знање матерњег језика.

базни власници спаковали су ми храну, објашњавајући да гладна сигурно
не могу на пут, иако сам ја понудила
само нешто мало ситнине.
Бранка сматра да је, сналазећи се
у великом граду, брже „одрасла”, постала зрелија и самосталнија. Дружила се са студентима музике и ишла на
све концерте на које је могла да стигне. Упијала је атмосферу, а са родитељима увече комуницирала преко
„скајпа”, све до завршног концерта,
пред повратак кући, када су је посетили у Београду и присуствовали свечаној приредби.
По повратку у Мађарску, Бранка је
октобра 2011. године одржала соли-

стички концерт у Будимпешти, на који је позвала колегинице са студија
из Београда. Осим соло наступа, заједнички програм обухватио је и
двогласне песме из Шумадије, Војводине и других делова Србије, а Бранка је певала и косовске и српске песме из Мађарске, уз пратњу оркестра „Шендерге”.
Љубитељи музике у Мађарској познају балканску музику кроз наступе
Бобана Марковића и Горана Бреговића,
али Бранка жели да представи двогласно и трогласно певање и богатство
српског мелоса. На самосталном концерту, који је 15. марта ове године одржала у Српском културном центру, певала је и баладе и правила паралеле са
мађарским и бугарским песмама.
– Певам у две групе. Једна је Хаотична банда, са којом певам балканску и мађарску музику, а друга је
група Право, која негује бугарски, али
и српски мелос – веома емотивно објашњава атрактивна девојка, коју већ
воли и српска и мађарска публика.
– Свиђа ми се и српска поп музика.
Препознајем мотиве и стил, који потичу из аутентичног српског стваралаштва, мада сам три године учила и
класичну музику. Моји родитељи су
волели да играју и упознали су се на
игранкама у „Танцхазу”. Моја мајка је
Мађарица, а са татом и баком сам
увек говорила српски. Ипак, језички
сам много напредовала у Београду,
где сам причала српски са вршњаци-

ма. У забавишту сам још учила оба
језика, али са друштвом овде обично
говорим мађарски – објашњава Бранка и с поносом додаје да је управо
она била позвана на отварање Мађарског културног института у Београду:
– Јула месеца ове године певала
сам српску химну „Боже правде”, а
свечаном отварању су присуствовале
највише званице из обе земље. То је
била прилика да поново одем у Београд, који веома волим – каже са сетом у гласу наша популарна суграђанка, која предновогодишњи период
проводи радно, наступајући свуда
где је позову.
Добрила Боројевић
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Угледно признање за познатог уметника

Душану Стевановићу „Прима примисима”

Н

Престижна награда за 2014. годину, у категорији
аграду „Прима примисима”
сваке године додељује истоимузичке уметности, додељена је мађарском
мена мађарска фондација, у
текстописцу српског порекла, чије песме певају
десет категорија савременог стваралаштва: музику, филм, позориште,
водеће звезде мађарске музичке сцене: Зоран
спорт итд. Један од најпознатијих и
Стевановић, Габор Пресер, Кати Ковач, Клари
најпризнатијих текстописаца у историји мађарске забавне музике српКатона, Јанош Карачоњи и други
ског порекла, Душан Стевановић, један је од овогодишњих лауреата. Написао је текстове за многобројне песме, за брата Зорана, Габора Пресера,
Кати Ковач, Клари Катона, Јаноша Карачоњија, Тамаша Шомлоија, Петера
Герендаша, Јудит Суч и друге познате
интерпретаторе.
Његова снажна веза са музиком
огледа се и у драматургији музичких
дела, уређивању и вођењу ТВ емисија,
писању сценарија за музичке емисије
на Мађарској телевизији. Душан је
превео текстове за више музичких дела, а режирао је и телевизијске емисије озбиљне музике. Са Габором Пресером је написао мјузикл Таван (А
padlás) који је имао велики успех и био
приказан 1988. године у позоришту
Вигсинхаз у Будимпешти.
Рођен је 1945. године у Београду, у Награда у рукама лауреата

КУЛТУРА
браку новинара Милутина Стевановића и Марије Земановић. У Мађарску је
дошао са три године, када му родитељи добијају дипломатску службу у Будимпешти. После резолуције Информбироа, породица није могла да се врати у Југославију из политичких разлога. Након средње школе, неколико година је ишао на Технички факултет,
али је због љубави према музици студије запоставио, а касније и напустио.
Године 1964. постаје члан групе
Метро, коју напушта 1971. и посвећује се преводилаштву. Две године касније запошљава се на Мађарској телевизији, у којој ради као драматург,
уредник и водитељ. Од телевизије се
опрашта 1983. године, после низа забрана његових емисија.
У пролеће 2007. године издата је
књига под називом Само текст (Csak
szöveg) са избором Душанових песама.
Отац је двоје деце. Син Кристијан
је композитор групе Vision, a ћерка
Натали је текстописац првог самосталног албума Виктора Кираља, мађарског певача млађе генерације. Душанов брат Зоран Стевановић, познати је интерпретатор забавне музике и
добитник престижне Кошутове награде.
Д. Б.

Вече са песникињом Јеленом Ћирић

У

Голицавост, тајновитост, провокативност

пријатној атмосфери, уз светлост свећа и романтичну музику, с букетом црвених ружа на
столу, песникиња беле пути, црне косе и вреле крви, говорила је своје стихове на сугестиван начин, будећи интересовање слушалаца који су током
вечери имали прилику да чују стихове из њене, друге по реду збирке. Након промоције збирке „Жар” пре неколико година, Јелена се поново одазвала позиву Српског културног центра и српској публици у Будимпешти
представила своју нову књигу „Наискап”.
– Све моје песме заправо као
потку имају љубав, иако су рецензенти склони да моју поезију окарактеришу као еротску. Ипак, ја говорим о љубави и моје су песме посвећене мом мужу Мирославу, са
којим делим све – објашњава песникиња.
Њишу се тела
жељна и врела,
жељом дојена.
У тачки где су спојена
ври у гротлу вулкана.
И стварно,
има тих дана
кад универзум гори под нама.
Кад крв, ко врела лава,
не да страсти да се успава.
И баш као да су стихови песме
„Црвено и црно” обојили вече јаким бојама љубави и страсти. Читав уметнички доживљај су, музиком и песмом употпунили млада
певачица Катарина Јеремић, уз
пратњу Томе Марјановића на гитари, који су извели неколико популарних мелодија забавне музике.
Као гошћа поетске вечери насту-

За поезију је потребан дар од Бога и надахнуће, а
за стихове проткане еротиком, уздасима и страшћу,
потребна је и смелост жене која пише о љубави.
Баш такви су, голицави и тајновити, емотивни и
провокативни, стихови Јелене Ћирић, песникиње
која је на дружење са публиком у Српском
културном центру у Будимпешти допутовала из
Прага, у којем живи

ОВОГОДИШЊА
ДОБИТНИЦА
„ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ”
Јелена Ћирић рођена је у Смедереву. Основну школу и гимназију завршила је у Пожаревцу, а
Правни факултет у Београду. Са
породицом – мужем и две кћерке, већ дуги низ година живи у
Прагу. Члан је Уметничке групе
„Арте” из Београда, а до сада је
објавила две збирке поезије:
„Жар” и „Наискап”. Један је од
овогодишњих добитника признања „Златна значка”, које традиционално додељује Културно-просветна заједница Србије.
пила је и вокална солисткиња етно
песама Бранка Башић, која је отпевала две српске песме. Једну од
њих је етномузиколог Тихомир Вујичић забележио у Чипу, где је рођена и Бранка.
Разговор с песникињом водиле су
Дијана Кондић-Ђурић и Радојка Филаковић из Српског културног центра.
– Писање не сматрам послом и
обавезом. Понекад и успут запишем
неки стих који ми у тренутку падне
на памет. Пријају, наравно, позитивне
реакције читалаца и званична признања која сам добила – рекла је, поред осталог, Јелена Ћирић.
Њеној поетској вечери присуствовали су, поред осталих, амбасадор
Републике Србије Раде Дробац и војни изасланик Златан Јеремић, са супругама.
Добрила Боројевић
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Др Арчибалд Рајс: Чујте Срби – чувајте се себе! (2)

Вишевековна борба сачувала српске врлине, али и мане
„Народ вам је храбар и његова храброст
често сеже до јунаштва. Могу то с правом да
кажем, јер сам гледао ваше војнике, а они
нису били ништа друго до сам народ, у скоро
свим биткама великог ослободилачког рата”,
пише др Рајс у својим мемоарима

В

ећина ваших предака је, и поред дуготрајних патњи, остала
одана старој вери и није хтела
да повије врат пред окрутним туђином. Гуслари су опевали вашу минулу величину и тако били ваша савест. Ти дуги векови под јармом су у
вашем народу трајан печат. Тиме је
он стекао дивне врлине, али и вели-

ВРЕМЕПЛОВ
12. децембра 1918. – Српска војска је по завршетку Првог светског рата ушла у Земун, чиме је окончана двовековна владавина Хабзбуршке монархије у том граду.
12. децембра 1920. – Конституисана је
Уставотворна скупштина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
12. децембра 1940. – Краљевина Југославија је у Другом светском рату
потписала с Мађарском пакт
о вечном пријатељству, у намери да побољша односе с
Немачком.
12. децембра 1958. –
Умро је српски правник и
историчар Слободан Јовановић.
12. децембра 1958. –
Умро је српски математичар,
астроном и геофизичар Милутин Миланковић.
14. децембра 1995. – У ЈеСлободан
лисејској палати у Паризу
потписан је мировни споразум о окончању 44-месечног рата у Босни, који
је постигнут 21. новембра у Дејтону, САД.
14. децембра 1998. – У оружаном нападу
маскираних лица на кафић у центру Пећи на
Косову убијена су шесторица младића српске
националности.
15. децембра 1801. – Одметнути јаничари,
које су предводили четворица београдских
дахија Аганлија, Кучук Алија, Фочић Мехмедага и Мула Јусуф убили су београдског валију
Хаџи Мустафа пашу и завели терор у Београдском пашалуку. Насиље је убрзало избијање
Првог српског устанка 1804.
15. децембра 1914. – Ослобађањем Београда у Првом светском рату завршена је Колубарска битка. Победа за коју изузетне заслуге

ке мане, а сачувао је и те
врлине и те мане. Погледајмо најпре те врлине, имајући на уму да вам сад говорим о народу уопште, а не о
неким слојевима вашег становништва.
Видео сам и повлачење
преко Албаније, када су
вам се многи сељани и варошани надметали у јунаштву са војницима, који су
стигли на Крф тек као људске сенке и од којих су многи на вечној стражи у морским дубинама.
Видео сам и ваше рањенике у покретним болницама и
на операционим столовима.
Ретко би им се јаук, па и јецај, отео из
уста, а често их, (нарочито у почетку
рата), услед недостатка наркотика
нису ни успављивали.
Народ вам је родољубив. Не знам
ни за један народ у којем легендарни
национални јунаци толико живе у народној души као код вас. А имате и
онај величанствени дар да вас сећаприпадају команданту Прве армије генералу
Живојину Мишићу, подигла је углед Србије
међу савезницима и учврстила самопоуздање
српске војске и народа.
16. децембра 1885. – У Сарајеву је почео
да излази српски књижевни лист „Босанска вила”, који је био веома цењен у босанским књижевним круговима.
16. децембра 1931. – Умро је српски историчар и свештеник Димитрије Руварац, професор и ректор Карловачке богословије, од 1882.
архимандрит манастира Гргетега. Установио је критичку
школу у српској историографији, уводећи филолошки
метод у анализу историјских
извора.
16. децембра 1934. – Пуштен је у саобраћај први београдски друмски мост преко
Саве, назван „Земунски мост
краља Александра”. Дигнут
је у ваздух у априлу 1941, а на
месту висећег моста подигЈовановић
нут је 1957, мост незванично
назван „Бранков мост”.
17. децембра 1888. – Рођен је Александар Карађорђевић, млађи син
српског краља Петра и црногорске кнегиње
Зорке, регент од 1914, краљ Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца од 1921.
17. децембра 1991. – Савет министара ЕУ
усвајањем нове Декларације о Југославији
одлучио је да призна независност свим југословенским републикама које прихвате критеријуме за признавање нових држава у источној
Европи и СССР-у.
17. децембра 1992. – Скупштина Републике
Српске на Палама изабрала је Радована Караџића за првог председника те републике.
17. децембра 2002. – Скупштина СР Југославије ратификовала је Дејтонски споразум,
потписан 1995. којим је окончан рат у Босни.

ње на те јунаке зна толико надахнути
да вам властити живот више ништа
не значи. То је зато што лик тих легендарних јунака излази из вас самих.
Сачињен је од комадића које одаје
ваша душа. Урођени здрав разум вам
је у тим јунацима „који су у стварности често били сасвим другачији”,
пронашао прави и можда једини начин да одржите нетакнутим свој национални идеал. Да би сте очували
патриотизам и култ својих национал-

них јунака, помогла вам је ваша религија.
Религија је, свакако, моћно средство поретка, а здрав разум вам је
показао пут да је понародите и да је
такву прихвате ваши људи. Та религија вас, упркос вама, одржава. Мушкарци вам поготово, нису често у
цркви. Колико сам само пута, у време
обреда, ушао у ваше храмове и тамо
затекао тек неколико ретких верника,
и то скоро искључиво жена. Али се
чак и онај Србин који се хвалише да
га је „баш брига и за попа и за његова
посла” прекрсти када сазна нешто
што га жестоко погоди, или оде да
пободе упаљену свећу испред иконостаса кад изгуби драго биће. Брижљиво чувајте ту народну религију
јер ће ваш народ, оног дана кад је напусти, бити изгубљен. (…)

ОСОБЕНО СХВАТАЊЕ ВЕРЕ
„Претворили сте своју религију у народну цркву, боље рећи, у народну традицију. Истина, ви осећате, попут сваког човека који заиста размишља, да постоји нешто неодредљиво, нешто сувише узвишено да би се
појмило, над нама, нешто што наткриљује свет и управља њиме. Међутим ви нисте религиозни. Нисте могли да прихватите Бога какав је у Библији, претворили сте га у вечног и свемоћног главара свог народа. Ако
бих могао да у овој области употребим тривијалан израз, радо бих рекао
да ваш „бог” носи оклоп и браду Краљевића Марка, шајкачу вашег ратника са Цера и Јадра, Кајмакчалана и Доброг поља. Попови вам нису били, нити јесу црквени људи, већ ватрени родољуби са свим врлинама и
манама вашег народа.”

именик
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838
Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu
Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. 06 1 782 1639
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu
Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu
Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu
Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти: 06 70 504 7240;
Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)
www.terratravel.rs
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Будимпешта, 11. децембар 2014.

Заборављена прича о Доброкесу (4)

Сукоби Срба и представника жупаније Толна

– Хја, човјек снује, а Бог одређује –
држао се за стомак главни капетан
Вук Перкаћанин.
– Је л’ тако, оче прото? – удари по
рамену оца Стојића.
– Баш тако, оберкапетане – климао је главом, бришући сузе са образа које су надирале због смеха и љутог кашља.
– Е, вала, прије ће зараст рана од
ножа, него рана од ружне ријечи! –
сиктао је капетан Кесић.
– Мани ји, Перо, нису вриједни дивана… – смиривао га је смејући се
Саво Копањац.
– Ко нас наљути, јатаганом ће се

Разјарени Срби, на челу са оберкапетаном Вуком
Перкаћанином, Домбоварце затекоше код Уге.
Оборише их са коња, везаше им руке и ноге, и
жестоко их премлатише. Потом их поведоше са
собом у Доброкес, где су их оковали и бацили у
мемљив подрум дворца на ади

јутром ородити! – рече Кесић, окрете се и узјаха бесног парипа.
– Не брини ништа, мој брате Перо,
и над попом има попадија… – викну
за њим Перкаћанин и потегне чутуру.
Средином априла месеца 1699. Андраш Ернест, управник домбовар-

ских пољопривредних добара, у
пратњи жупана Јаноша Херке и тројице пандура, Михаља Куруца, Јаноша Силија и Мартона Фејера у далмандском атару затекао је велики
чопор крава. Дошло је до свађе са
доброкешким краварима који су стоку напасали на туђем пашњаку. Пандури скочише са својих риђана, зграбише најгрлатијег кравара и убише
бога у њему. Ернест је претио да ће
запалити Доброкес и побити све непослушне Раце. У залог, домбоварски
челници повели су са собом дванаест
грла.
Један од кравара скочи на магарца,
па непрестано дувајући у велики рог
узбуди Доброкешане. Сазнавши да су
Домбоварци отели дванаест блага,
четрдесетак доброкешких Срба опасаше сабље и јатагане, оседлаше коње и одјездише у правцу оближње
паланке.
Разјарени Срби, на челу са оберкапетаном Вуком Перкаћанином, Домбоварце затекоше код Уге. Оборише
их са коња, везаше им руке и ноге, и
жестоко их премлатише. Потом их

Прилагодите исхрану зимском периоду

Препоручујемо храну која ће вас најбоље
угрејати и заштитити од болести

 Овсена каша
Ово је идеалан оброк за хладне
дане. Овас ће организму обезбедити
довољну дозу влакана и протеина, а
то ће вас дуго времена држати ситим. Садржи и читав низ других здравих састојака који доказано смањују
холестерол и благотворно делују на
здравље срца, а и спречавају настанак разних инфекција.
 Супа од бундеве
Ако вам недостаје витамин А, бундева је права намирница за вас. Наравно, бундева садржи и обиље других витамина, а сви они биће важни
за одржавање имунитета током
хладних дана и спречавање настанка
прехладе и грипа. Уз све то, супа од
бундеве је и укусна, па би било добро
да је у хладним данима што чешће
једете.
 Чили
Ово је идеална намирница за
хладне дане, јер греје организам.
Чили садржи састојке који побољшавају рад метаболизма, али и који
помажу при бржем сагоревању масноћа. Уз то, чили садржи и протеине који позитивно делују на мишиће,
као и антиоксидансе који организам
чувају од инфекција и разних болести.

Наш организам другачије реагује у хладним данима,
па је онда и исхрану потребно прилагодити
околностима када температура падне. Најбоље је
јести намирнице богате витаминима и минералима,
јер осим што греју организам, истовремено га
штите од болести

 Црни пасуљ
 Орах
Ништа вас неће тако добро угреСамо једна шака ораха има двојати у хладним данима као црни па- струко више антиоксиданса од било
суљ. Осим што је укусан, црни па- којег другог језграстог воћа. Садрсуљ је и изузетно здрав. Садржи жи вредне протеине, витамине и мигвожђе, бакар, флавоноиде и читав
низ корисних витамина. Због свега
тога, црни пасуљ благотворно делује на људски организам и штити га
од прехлада, а превентивно делује и
код неких опаснијих болести попут
карцинома.
 Кељ
Кељ обилује витаминима. У нешто
више од једне шољице кеља има чак
260 одсто дневне препоручене дозе
витамина А. Садржи и витамин Ц,
калцијум и калијум. Богат је и антиоксидансом лутеином, за који су студије показале како може заштитити
наше очи. Кељ је права зимска намирница која ће вас грејати у хладним
данима, а истовремено чувати и ваше
здравље.

баштина
поведоше са собом у Доброкес, где
су их оковали и бацили у мемљив подрум дворца на ади. Држали су их
тако три-четири дана. Перо Кесић, Јово Јовица, Ђерман Вакљукац, Микула
Мали и Игњат Јанков наизменично су
навраћали у подрум и искалили свој
бес на њима.
Када су пуштени на слободу, Андраш Ернест, сав помодрео у лицу,
код жупанијских власти у Шимонторњи уложио је жалбу и тражио да
му оберкапетан Вук Перкаћанин и сеоски кнез Саво Копањац заједно са
двесто педесетак доброкешких марталоса плате материјалну одштету.
Доброкешки Срби били су приморани да се појаве пред судом. Када
им је судија саопштио како су дужни
да Андрашу Ернесту плате одштету,
Вук Перкаћанин устаде, намести своју доламу од црвене чоје, приљубљену уз тело, украшену златним тракама, густим гајтанима са бакреним
дугмадима. Долама му је досезала
до средине мишићавих бутина. Њени
завршеци беху извезени свиленим нитима златне боје. Око струка носио је
појас рађен од свиленог гајтана са
украсима од сребра о који беше окачена сабља. Вука је красила и тока,
украшена златном траком и сребрним плочицама. У тамноплавим непромочивим чакширама равних ногавица, које су завршавале у црвеним
чизмама од кордована, са својим
проседим густим брковима и живим
црним очима, оберкапетан је подсећао на епске јунаке свога народа. (…)

Драгомир Дујмов

животни стил
нерале. Врло је укусна грицкалица,
а може се додавати и читавом низу
других јела. Штити људски организам од штетних утицаја, смањује
ризик од срчаних болести и карцинома, а одличан је савезник и у борби против прехладе и грипа. Дакле,
идеална је намирница за хладне дане.
 Јабука
Јабука је воће за које се већ годинама зна да благотворно делује на
људско здравље. Садржи све вредне
витамине и минерале, а бројним истраживањима доказано је да чува
здравље срца, помаже при варењу и
спречава развој карцинома. Укусна је
и требала би да вам се нађе на јеловнику током зимских дана. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКЦИЈЕ
Србија и БиХ су и ове
године учествовале на
популарном
будимпештанском
Дипломатском базару,
који има хуманитарни
карактер. Пештански
хотел „Интерконтинентал”
примио је под свој кров
богато снабдевене
штандове, а посетиоци су
уживали и у музици и
плесовима из различитих
делова света

Репортерски запис са Дипломатског базара

Продајом националних производа
помажу малишанима са посебним потребама

Л

епо украшен српски штанд, у
великој сали на спрату познатог
пештанског хотела, привлачио
је пажњу посетилаца гостопримством љубазних домаћина, амбасадора Радета Дропца и његове супруге Светлане, као и осталих представника Амбасаде Републике Србије у
Мађарској. Они су и овога пута свесрдно нудили српске производе, како
би се прикупило што више средстава
за хумани циљ.
– Учешће Србије на овом Дипломатском базару организовала је Амбасада Републике Србије, а читав догађај из године у годину организује
Удружење супруга амбасадора, и он
се одвија под покровитељством Аните
Херцег, супруге мађарског председ-

НЕВЕН

„Д

Гимназијска прича

Открићу ти једну тајну (4)

а, али зашто си баш јуче морао?”, упитала сам га. Ћутао
је. Није умео да ми одговори,
„Разумео бих те и да ме оставиш сада. Ћутао сам,
или просто није желео, па сам морала да наставим:
јер нисам знао како бих ти то рекао. Нисам знао
„Сама помисао је болна и нимало
шта да ти кажем. Мислио сам да ће тако бити
пријатна, већ дуго времена живимо
заједно”, био је на ивици да заплаче,
лакше, али није било.”
суздржавао се вешто.
„Доста сам размишљала и не знам
„Не”, рекла сам и спустила поглед. тим степеницама. Поглед је одузишта би требало да урадим, али ова И он је учинио исто и сузе су му поте- мао дах. Сан Дијего ноћу је био веливечера је последња шанса да се иску- кле, није могао да их задржи. Те сузе чанствен. Све се видело, море, град,
пиш за оно што се десило.”
нисам одмах приметила, па сам се осветљени билборди, феноменално!
благо насмејала.
Загрлио ме је и пољубио у образ.
„Шалим се, будало, али заједно ће- Стајали смо тако загрљени неко времо остати само под једним условом. ме, a онда је погледао на сат и сумЖелим да овакве ствари никада не њичаво се насмешио. Нисам стигла да
прећуткујеш и да ми испричаш све.” га питам шта је смешно, када је од„Договорено”, одговорио је брзо и једном цео град остао без струје. Посад су кренуле сузе радоснице.
дигла сам поглед ка небу и застао ми
„Морам да ти покажем нешто,” је дах, виделе су се само звезде.
укључио је мотор аутомобила и одОвако нешто могао би доживети савезао нас некуда. Толико је брзо во- мо ако одеш у природу, далеко од гразио по улицама града да сам мисли- да. Затим је почео величанствен ватрола да ћемо се сударити са неким. Ни- мет. Он се одмакао од мене, али нисам
Климнуо је главом и потврдио. Ја- сам се трудила да гледам кроз про- реаговала, уживала сам у ватромету.
сно сам му ставила до знања да треба зор, меркала сам њега. Осмех је био Ухватио ме је за руку, клекнуо је на кода пази како се понаша, иако сам у се- видљив и очи су му се цаклиле.
лено држећи у руци једну малу кутиби већ донела одлуку. Вечера је доУшли смо у једну огромну гаражу јицу. Отворио ју је, а у њој је био прбро прошла. Обоје смо били укочени, неке зграде. Да сам ја возила вероват- стен са белим дијамантом на средини.
нисмо могли да се смејемо, јер нисмо но бих направила два круга на другом Био је очаравајуће леп. Очи су ми засузнали крајњу реакцију. Покупили смо нивоу и сачекала помоћ. Возио нас је зиле, а срце је почело убрзано да куца.
капуте и изашли напоље. Хтела сам до последњег нивоа. Ту је било једно
„Знам да ова два дана нису била
таксијем до куће, али је он инсисти- место за паркинг, таблица са његовим дивна, али сам схватио једно, а то је
рао да ме одвезе. Нисам се бунила, именом и врата лифта која су се отва- да не могу без тебе. Хоћеш ли се удаушла сам у кола. Када смо се довезли рала на његов глас. Возили смо се од ти за мене?”
до куће, ћутке смо се гледали.
последњег нивоа паркинга до послед(Крај)
„Значи ипак нема шансе да остане- њег спрата те зграде. На кров смо моТеодора Гулић,
мо заједно? Читаво вече ниси прого- рали уз степенице, пешице.
ученица 12-б разреда
ворила”, питао ме је бојажљиво.
Мислим да сам душу испустила на
Српске гимназије у Будимпешти

ника Јаноша Адлера. Овај догађај има добротворни караткер, па је новац, који се
сакупи од продаје свега што
је изложено, намењен за три
хумана циља: помоћ деци са
посебним потребама, подршка образовању ромске деце
и програм обуке паса водича,
за слепа и слабовида лица –
објаснио нам је господин
Дробац и, као прави домаћин, послужио нас погачом.
На позорници у средини
сале, од преподневних часова, па до раног поподнева,
смењивали су се играчи, музичари и певачи, а публику су
Играма из Ужица „загрејали”
и аплаузе измамили млади
чланови српске фолклорне
групе „Табан”.
Организатор је у предворју велике сале поставио такозвани food corner, где су
земље учеснице представљале своје специјалитете,
које су многи посетиоци дегустирали. Боје Србије бранили су познати слатки „Самош” производи, марципан
бомбоњере, бајгле са маком
и орасима, „Самош” ликер,
слатке фигурице од чоколаде и марципана, као и разне
посластице које су поносно нудиле
Анабела и Лидија, кћерке Миклоша
Самоша, власника овог познатог
бренда, које су нам рекле да би Србију волеле да упознају много боље.
– Припреме за наше учешће на
овом догађају трају већ неколико
месеци и редовно су били организовани састанци супруга амбасадора,
којима сам присуствовала. На нашем
штанду понуђено је десет различитих вина; имали смо одличан одзив
наших винарија као што су „Винарија
Ковачевић”, „Јагодинска винарија” и
друге; ту су производи „Алеве” који
су саставни део сваке наше кухиње,
затим одлични биљни сиреви, сапуни
од козјег млека и друго. Туристичка
организација Србије послала је мајице са мотивима Србије, кецеље и доста рекламног материјала. Помажу
нам и наше две девојчице у народним
ношњама, Сара и Анђела, које су свакако улепшале српски штанд, а за велику томболу, као и претходних година, једну своју графику поклонио
је сликар Милан Ђурић – рекла је за
наше новине Светлана Дробац, супруга амбасадора Републике Србије
у Мађарској.
У шетњи од штанда до штанда срели смо и бројне пријатеље код којих
смо застали на послужењу. Добар италијански капућино препоручила нам
је амбасадорка Италије, а укусном питом сирницом понудио нас је амбасадор Босне и Херцеговине Жељко Јањетовић. Понуда на штанду ове земље
је, као и прошле године, била веома
садржајна, па су тако посетиоци могли да купе квалитетне ракије и вина,
традиционалне шољице за босанску
кафу и џезве чувених кујунџија.
Д. Б.
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Будимпешта, 11. децембар 2014.
Хуманитарнa невладина организација уметника ВИЛИНДАР Ниш расписује

СВЕТОСАВСКИ ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ КОНКУРС
за ученике основних и средњих школа Србије, Републике Српске, Црне Горе, Македоније и дијаспоре
Учесници књижевног конкурса подељени су у четири групе:
– Прву групу чине ученици од првог до четвртог разреда
основне школе
– Другу групу чине ученици од петог до осмог разреда
основне школе
– Трећу групу чине ученици првог и другог разреда средње
школе
– Четврту групу чине ученици трећег и четвртог разреда
средње школе
Тема за учеснике из прве групе:
Слободна тема о Светом Сави (Растку Немањићу)
Тема за учеснике из друге групе:
Свети Сава – духовни отац Срба
Тема за учеснике из треће групе:
Свети Сава – вечита прича, никад до краја испричана
3. Радове слати на имејл адресу друштва:
Тема за учеснике из четврте групе:
nis.vilindar@gmail.com и на поштанску адресу: ВИЛИНДАР,
Свети Сава на путу љубави, измирења и праштања
Улица Бранка Крсмановића 3/37, 18000 Ниш. Уз рад послати
Ликовни радови на тему светосавља треба да буду ура- податке о аутору (име и презиме аутора, годиште, разред и
ђени искључиво у техници цртежа и графике.
одељење), о наставнику-ментору и школи са адресом, телеПобедницима у свим категоријама, менторима и школама фоном и имејлом школе и имејлом за лични контакт.
са највећим бројем радова обезбеђене су пригодне награде.
4. Рок за слање радова је 27. децембар 2014. године.
5.
Резултати конкурса биће објављени и награде додељеОпшти услови конкурса:
1. Право учешћа имају сви ученици основних и средњих не у јануару 2015. године.
школа.
Предвиђено је штампање зборника награђених радова,
2. Књижевни радови могу бити поетски, прозни (кратке као и оних који су ушли у ужи избор. Приспели радови остаформе, приче, сценски приказ) дужине до две куцане стра- ју својина организатора.
не, штампани ћирилицом.
Број телефона за ближе информације +381 64 802 03 10

РЕГИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА МРАЗА
У ПОМАЗУ
19. децембра 2014. (петак) у 16.00 ч.

У програму учествују:
подмладак КУД-а „Опанке”
и Оркестар „Мешелијанчићи”
Градска кућа у Помазу
Ул. Кошута Лајоша 23-25

Срдачно вас позивамо на дечји новогодишњи програм

„ШАРЕНА БАРКА”

Позив примаоцима Српских недељних новина

ИНФО СЕРВИС
Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на
гостујућу представу Градског театра из Новог Сада,
остварену у сарадњи са Градским позориштем
из Бечеја

ЈАЗАВАЦ ПРЕД СУДОМ

Петра Кочића
19. децембра 2014. од 17.00 ч.
Српски културни центар – Камерна сцена позоришта
(Budapest, VI. Nagymező u. 49)
Режија и драматизација:
Жанко Томић
Играју:
Милован Филиповић, Александар Гајин, Ервин
Хаџмуртезић, Урош Младеновић
Сценографија:
Марија Малбаша
Писац, као пркосни одговор српског сељака на окупацију Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске монархије, у прошлом веку је доживљаван као комад који
симболизује борбу против туђе чизме. Данас међутим,
„Јазавац пред судом” представља вапај малог човека за
хлебом, борбу против неефикасне администрације, па
била она страна или домаћа. Главни лик у овој представи
није сеоски лакрдијаш, већ човек кога је мука натерала
да се обрачуна са халапљивим, незаситим бирократама
(политичарима), који угрожавају опстанак његове породице.
Цена улазнице: 500 фт
Детаљније информације код Евице Шишковић,
уметничког секретара позоришта, на тел. 06 30 273 3399

ОБАВЕСТИТЕ НАС АКО ИМАТЕ
ПРОБЛЕМА СА ДОСТАВОМ СНН-а
Молимо све примаоце нашег листа да нас обавесте
уколико су они, њихови рођаци, пријатељи или суседи
променили адресу становања, а нису нам је пријавили.
Потребно је да то учине у најскорије време, како бисмо
СНН убудуће слали на њихове актуелне адресе.
Такође, молимо и све оне читаоце којима, евентуално, пошта непотребно шаље по више примерака СНН-а,
или им је познато да новине стижу на адресе наших
преминулих сународника, да нас обавесте о овим околностима.
Списак прималаца СНН-а у могућности смо да актуелизујемо једино уколико од вас добијемо информације о
насталим променама.
Ове податке можете нам доставити на имејл адресу:
nedeljnenovine@gmail.com или на телефон: 06 30 477 8233.
Захваљујемо на сарадњи!
Уредништво Српских недељних новина

13. децембра 2014 (субота) од 14.00 до 17.00 ч.
Брод „Примус”, на доку број 9 код Маргитиног моста,
са пештанске стране
Од 16.00 до 17.00 часова – бродска вожња Дунавом
Програм:
– Представа за децу
– Долазак Деда Мраза
– Играоница за децу: Танџа и Жељко
– Ликовна радионица
Улаз је слободан, али због пакетића за децу потребно је
потврдити долазак до 9. децембра на имејл:
kd.centar@gmail.com
Организатори: Културни и документациони центар Срба
у Мађарској, Српска самоуправа V кварта, Удружење
уметника Круг, Српска самоуправа XIII кварта

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев 
Главни и одговорни уредник: мр Драган Јаковљевић  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest 
Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: nedeljnenovine@gmail.com 
Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Карољ Сабо, Петер Ковенц  За штампарију Alfa Press Design Kft: Ференц Ибош 
Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем –
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и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

У Батањи одржано земаљско такмичење у рецитовању

Сто два ученика из
српских школа у
Мађарској, и оних у
којима се наш језик
предаје као предмет,
окупили су се у Батањи,
да одмере умеће
казивања стихова и
прозе на матерњем
језику. Према оцени
жирија, квалитет
такмичења је ове године
видно побољшан, што је
резултат одговарајућих
припрема које су
ученици обавили уз
помоћ својих наставника,
као и предтакмичења
одржаних у свим
школама

Кад речи добију крила

Такмичење се одвијало у две категорије. У првој су били ученици који
похађају школе где се српски језик
предаје као предмет, док су другу
категорију чинили ђаци који похађају
двојезичне школе и школе са српским
Српској двојезичној основној наставним језиком. Такмичари су, у
школи у Батањи, одржано је зависности од узраста, били подељетакмичење у казивању поезије и ни у неколико група, а пред жиријима
прозе, на коме су учествовали учени- су интерпретирали по једну песму
ци из српских школа у Мађарској, као или прозни текст неког од српских
и из оних образовних установа у који- књижевника.
ма се изводи настава српског језика.
Директорка Педагошког и методоНајвише такмичара дошло је из Срп- лошког центра Јулијана Которчевић
ске основне школе и гимназије „Нико- је, уочи проглашења резултата, речи
ла Тесла” у Будимпешти, али су се по- захвалности упутила свим такмичазиву Српског педагошког и методо- рима, али и њиховим учитељима, налошког центра масовно одазвали и ставницима и осталим педагозима,
ученици из Батање, Ловре, Деске, Но- који су припремали децу за ово таквог Сентивана, Сирига и других ме- мичење. Изразила је своје велико заста.
довољство овогодишњим исходом
такмичења, јер је ниво,
како је рекла, био виши
у односу на претходне
НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
године. На овом надмеI категорија
тању су се појавили саУченици који похађају школу где се српски премо најбољи, који су продаје као предмет:
шли на локалним так1. награда: Адам Папди, Сириг
мичењима у својим
2. н аграда: Лили Кочиш, Сегедин
школама.
3. н аграда: Ана Патаки, Сириг
– Ово такмичење је
од великог значаја за
II категорија
српску заједницу у МаУченици који похађају двојезичне и школе са
ђарској, пре свега због
српским наставним језиком:
тога што обухвата ве• 1-2. разред
лики број деце, а овога
1. награда: Предраг Шимон, Батања
пута је тај број 102. То
2. награда: Милош Миловановић, Будимпешта
уопште није мало, ако
3. н аграда: Габриела Бозоки, Деска
имамо у виду колико
• 3-4. разред
нас Срба има у целој
1. награда: Данијел Седлачек, Будимпешта
Мађарској, а са друге
2. н аграда: Сузана Косновски, Будимпешта
стране то је онај плус
3. н аграда: Зиле Тернован, Батања
који додајемо часовима
• 5-8. разред
српског језика, где мо1. награда: Катарина Гарабандић, Будимпешта
жемо да радимо са на2. н аграда: Иван Подина, Батања
дареним ученицима и
3. н аграда: Барнабаш Конц, Будимпешта
да своје време одвоји• Гимназијалци и студенти
мо за рад са њима. Ов1. награда: Дуња Живанов, Будимпешта
де нису у питању ника2. награда: Петра Јовановић, Будимпешта
кве материјалне награ3. н аграда: Сара Матић, Будимпешта
де. Мислим да смо ми,
просветни радници, веПосебне похвале добили су: Ченге Ђене, Ката
лики ентузијасти. ДовоСалаи, Тамаш Конц, Душан Роцко, Река Богларљан нам је само један
ка Варга, Милован Шимон, Мира Јакшић, Жолт
дечји осмех, једно хваТернован, Емеше Сечењи, Нађа Лончар и Игњат
ла и радост када видиКарановић.
мо да је неко од њих
освојио награду. То је

У

СРПСКЕ

наша плата, истакла је Јулијана Которчевић.
Председник свих жирија који су
оцењивали учеснике такмичења у рецитовању, био је Драган Јаковљевић,
књижевник, новинар и главни и одговорни уредник Српских недељних новина. Он је најпре честитао Педагошком и методолошком центру и Двојезичној српској основној школи у Батањи на сјајној организацији ове манифестације. Изнео је и своје запажање да мали Батањци могу бити поносни на школске услове у којима бораве и раде, констатујући да тако лепу
и функционалну школу немају ни
многа деца у већим градовима.
– С обзиром да се жири на овом
такмичењу уверио да улажете веома велики труд како бисте у својим
срединама неговали српски језик и

природи – рекао је председник жирија.
Подсећајући да је овогодишње такмичење носило назив „Кад речи добију крила”, он је свој деци пожелео да
их крила поетске речи на матерњем
језику понесу до неслућених висина и
поручио им да ће их дружење са поезијом начинити бољим људима.
– Сигуран сам да је највећа жеља
и ваших наставника, и ваших родитеља, да будете добри људи, а дружење са поезијом је пречица до тог циља – поручио је такмичарима Драган
Јаковљевић, а потом је заједно са Јулијаном Которчевић најуспешнијима
уручио награде.
Пре уручења награда, домаћини
су за све учеснике и госте приредили
ручак, а потом и пригодан уметнички
програм у Дому културе у Батањи.

богатили наше језичко благо, ми бисмо вас све заједно, врло радо прогласили не само колективним победником овог такмичења, већ и својеврсним малим амбасадорима српске
културе и националног идентитета.
Поезија није само песма коју прочитате или научите напамет, већ је то
сваки пријатан тренутак, после којег
бивате понети снажним емоцијама.
Свака визуелна или духовна лепота
представља на неки начин поетски
доживљај, с тим што неко своје импресије изражава писаном, а неко
изговореном речју. Неки од нас то
чине племенитим поступцима, пажњом према другим људима или

Ова манифестација била је уједно и
последњи програм у батањској Двојезичној Српској основној школи, чији
је координатор била Вера Пејић-Сутор, на месту директора ове установе. Њу је на том месту, 1. децембра,
наследио досадашњи заменик Никола Ђенеш-Екбауер. Госпођа Пејић-Сутор свој радни однос наставља у Самоуправи Срба у Мађарској, за чијег
је председника недавно изабрана.
Ипак, како нам је рекла, због бројних
специфичности рада у Српској школи, она ће наставити да једном недељно води бригу о појединим сегментима рада ове установе.

НЕДЕ ЉНЕ

Станислава Ђенеш-Екбауер

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Био Мујо у Немачкој, па шаље Фати
Завршили Мујо и Хасо у затвору. Хасо
телеграм:
поче да пише по зидовима, а Мујо му ка– Фато ископај пушкомитраљез из ба- же:
ште очисти га и поново закопај.
– Ај, немој болан, избациће нас напоТелеграфиста кад прими телеграм ље.

оде у полицију и пријави. Дође полиција
Пита муж жену.
и прекопа целу башту и не нaђе ништа.
– Шта би ти волела да сам ја?
Сутрадан стиже нови телеграм:
– Календар!
– Фато ако је полиција прекопала ба– Је ли, да ме гледаш сваки дан?
шту посади кромпир.

– Није него да те мењам сваке године.
Јавља се Мујо у етер Радио Сарајева и

Ушла плавуша у пекару и пита продакаже:
– Да вам кажем, ходам ја чаршијом, вачицу:
– Да ли имате бурек?
кад одједном угледам на земљи новчаник.
– Имамо, само један моменат – каже
Спикер: Јесил’ га подигнуо?
продавачица.
Мујо: Да.
– Па добро, дајте ми тај један момеСпикер: Јесил’ га отворио?
нат и јогурт.
Мујо: Да.

Спикер: Па шта си видио?
Дошао пацијент код доктора и пита:
Мујо каже: 1000 марака, 500 еура и
– Јел имате нешто против кашља, доклична карта.
торе?
Спикер: Па шта пише на личној?
– Не, немам ништа против. Слободно
Мујо: Мухарем.
кашљите.
Спикер: И шта сад?

Мујо: Па, ако може једна пјесма за
Отац пита Перицу:
Мухарема!!

– Шта сте данас радили у школи?
Питали Мују који му је најдражи
– Па, учили о експлозивним материјафилм који је гледао.
лима.
– Моја свадба, али унатраг.
– А шта ћете сутра радити у школи?
– Зашто унатраг?
– У којој школи?

– Музика ми враћа паре, а Фата иде
Седе Мујо и Хасо у кафани и разговаматери!

рају о женама из села, и свакој покушаКаже Јовица Перици:
вају да пронађу шта ради најбоље у жи– Ја сам тако паметан, проходао сам воту. Тако прогласе Мерсиху најлепшом,
са 9 месеци, а Перица ће на то:
Мериму најружнијом, а кад су дошли до
– Ја сам још паметнији. Пустио сам да Фате, Мујо из прве испали:
ме носе до 4 године!
– Е мој јаране, Фата ти је најпрактич
нија! 

Писма супружника
Драга моја женице,
Пишем ти ово писмо да ти кажем да те остављам заувек.
Седам година сам ти био добар и веран муж, а шта сам добио заузврат?
Ова два задња месеца су била равна паклу. Твој шеф ми је телефонирао да
ме обавести да си управо дала отказ и то је за мене била последња кап која је прелила чашу.
Прошле недеље си дошла кући, а ниси ни приметила да сам био код фризера,
обријан и ошишан по задњој моди, да сам припремио твоје омиљено јело и
да сам обукао нову пиџаму.
Дошла си кући, појели смо вечеру и за два минута си отишла право у кревет после серије Хоусе. Не говориш ми више да ме волиш, не грлиш ме, нити
било шта друго. Или ме вараш, или ме више не волиш, али шта год да је у
питању, доста је, ја одлазим.
Са срећом, твој бивши муж.
ПС: Немој се трудити да ме тражиш. Твоја пријатељица и ја се селимо у
западну Европу заједно.

Драги бивши мужу,
Ништа ме није тако развеселило као твоје писмо. Истина је да смо ти и ја
били седам година у браку, мада ти ниси био ни близу доброг мужа. Ја гледам серију Хоусе на телевизији не бих ли се искључила од твог константног приговарања свему и свачему, и политици, и фудбалу и свету, а посебно
мени. Штета што то не помаже.
Приметила сам да си се прошле недеље ошишао и обријао, али прво што ми
је пало на памет било је: „Изгледа као очерупан певац”. Моја мајка ме је научила да ћутим, уколико немам да кажем ништа лепо.
Када си припремао моје омиљено јело, мора да си ме побркао са мојом пријатељицом, јер ја сам престала јести свињетину још пре шест година, када сам имала проблема са варењем.
Отишла сам да спавам иако сам приметила на теби ту нову пиџаму, зато
што је цена још била на њој. Молила сам Бога да је то само случајност, јер
ми пријатељица тог јутра тражила на зајам 3000, а цена те пиџаме била
је 2999.
Упркос свему, ја сам те још увек волела и осећала да још увек можемо да
будемо заједно. Зато, кад сам сазнала да сам добила 10 милиона на лоту,
дала сам отказ и купила нам две карте за Париз. Кад сам дошла кући, ти
си већ био отишао.
Претпостављам да се све ово догађало с разлогом. Надам се да имаш испуњен живот, какав си одувек желео.
Адвокат ми је рекао да због писма које си ми послао нећу морати да ти дам
ни пребијену пару. Води рачуна о себи.
Твоја бивша жена, пребогата и слободна.
ПС: Не знам да ли сам ти икада рекла, али моја пријатељица Карла се родила као Карло, чисто да знаш.
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата
за културу и информисање Војводине

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ
СМЕНА

АМЕРИКА
Америка је откривена грешком и то је
једна од најскупље плаћених грешака
човечанства. Американци су народ без
прошлости, који би друге народе да
остави без будућности. Јунајтед Стејтс
створили су каубоји, па Амери и данас
прво пуцају, па после упозоравају.
Сједињене Америчке Државе настале
су на основу Декларације о независности, а данас САД другим државама признају независност само декларативно.
САД су пре два века постале независне
од Велике Британије, а Велика Британија
је и даље зависна од САД. Штавише,
Америка је као дрога, па су од ње зависни и многи други. Американци бирају
своју владу, а Америка другима бира
владе.
Америка има најјачу привреду на свету, а највећу корист има од извоза револуција.
Америка брани своје националне интересе, тако што гуши сваки национални
покрет. Вашингтонска влада је главни
финансијер невладиних организација
широм света.
Сједињене Америчке Државе се налазе у Северној Америци, али и у сваком
делу света, посебно оном који располаже нафтом и рудним богатствима. САД
се граниче са Мексиком и Канадом, а
своје границе најснажније бране у Ираку, Авганистану, Украјини, Судану и Либији. САД су састављене од 50 савезних
држава, федералног дистрикта и непризнате државе Косово.
Америка сваког прислушкује, а никог
не слуша. Ова земља би да буде лидер
слободног света, тако што би да окупира
друге државе. Вође Америке желе да
буду светски полицајци криминалним
методима. Они би да се боре против тероризма терористичким методима. Амери би да по свету успостављају владавину људских права лажима, убиствима,
хапшењима, прогонима, мучењима и
дискриминацијом. Где год су они одлучили да донесу демократију, нестало је
свега другог. Коме Јенкији донесу мир,
то, обично, буде вечни мир. Зато Pax

Americana значи мир у Америци, а рат у
остатку света.
Светом не владају Уједињене нације,
већ Сједињене Државе. Циљ Сједињених
Америчких Држава је да све друге државе буду разједињене.
Амерички сан претворио се у светски
кошмар.
Било је у прошлости империја које су
другим народима наметале своју културу, али Америка је прва сила која је
осталима натурила своју некултуру.

ГОРИ ЖИВОТ
– Реци ти мени, Васиљевићу, зашто си
правио неред и поново прекинуо гласање на бирачком месту број 81? – инспектор полиције се унео у лице приведеном
педесетогодишњаку, мршавом, необријаном, пре времена остарелом.
– То је мој начин изјашњавања – мирно је одговорио приведени.
– А шта је са правом других? – нервозан је пуковник полиције.
– Ја њима омогућавам још више демократије – да гласају више пута!
– Као да они немају шта друго да раде, него ће шест месеци да гласају!
– Боље је и тако, него само једном у
четири године, а онда се већ после три
месеца покају, али је касно, јер – после
гласања, нема кајања! – приведени човек
је информативни разговор почео да претвара у политичку трибину.
– А, нећу то дозволити! – обрецнуо се
полицајац, двометраш, корпулентан, црне, као гар косе. – Ти си у полицијској
станици, а приведен си због ремећења
јавног реда и мира на бирачком месту,
за шта је запрећена новчана, или затворска казна до 30 дана!
– Ја се надам да ћу добити казну затвора! – кочоперио се педесетогодишњак.
– То ће суд да утврди! А мени реци,
зашто си и пети пут прекинуо гласање?
– Већ смо постали познаници, па могу
да вам отворим душу. Остао сам без посла пре шест година, када је ауто-транспортно предузеће у којем сам радио
продато оном криминалцу Ранђеловићу.
Жена је избачена из текстилног комби-

ната на улицу, јер је власник распродао
све машине. Станка се у међувремену
тешко разболела, а лекови, кад их има,
много коштају. Имам сина и кћерку који
су за ово друштво пропалитети, јер су
завршили факултете. Син је професор
физике, али не може да нађе посао,
осим да физикалише, а ћерка је клинички психолог и, осим мене, нема друге пацијенте – уздахнуо је приведени.
– Али, хвала Богу, има добрих људи
који нам омогуће бесплатне лекарске
прегледе и лекове. Неки други нам донесу на поклон наочаре и апарат за мерење притиска. Од трећих добијемо кобасице и свињску маст. Четврти нам на
врата донесу по килограм брашна и шећера, а од петих стигну уље, јаја и салама. Шести су нам у дворишту оставили
џак соли. Нађе се и нешто гардеробе…
Али све ово се дешава само док траје
изборна кампања. Чим избори прођу,
странке на нас забораве. Зато ја, господине инспекторе, свесно изазивам понављање избора, не били нам и даље делили поклоне! И, молим вас, да ми средите
да ми одрежу ону највећу казну затвора, јер сам чуо да се тамо на робији не
гладује!

Врх владајуће странке позвао је на
рапорт свог функционера којег су поставили на директорско место у великом јавном предузећу.
– Одлучили смо да те сменимо – директно му је саопштио председник
странке.
– Признајем да сам изненађен. Могу
ли барем да сазнам разлог за смену. Ниједном нисте рекли да не радим добро.
– Ниједном нисам рекао ни да радиш
добро. Више смо очекивали од тебе –
казао је лидер партије који је истовремено и премијер. – Мислио сам да ћеш
се више трудити и да ће твоји резултати
бити већи.
– Мој резултат сада јесте скроман, али
сам преузео екипу када је губила са пет
нула. У ових годину дана смањио сам губитке предузећа за више од десет милиона динара. Ово је прва година, после две
деценије, у којој је фирма позитивно пословала. Закључио сам споразуме са три
стране фирме о заједничким инвестицијама, што нико пре мене није успео. Повећана је радна дисциплина, смањена су боловања, знатно је већа продуктивност…
– Да, али то није довољно – у разговор се укључио и генерални секретар
партије. – Изостали су конкретни резултати. Ми ћемо већ данас да обавестимо
јавност да си смењен и да ми као странка не толеришемо директоре који се нису снашли на функцијама.
– Ја се, можда, нисам снашао као неки други, али нисам ни мислио на себе.
Бринуо сам о запосленима.
Пријатељи, ви сте ме поставили на директорско место, ви можете и да ме
смените. Не љутим се, али стварно не разумем о чему се ради. Наша партија је
именовала више од сто директора, али
већину осталих не дирате. А добро знам
да им предузећа грцају у дуговима, да
немају никакве пословне резултате, да
се разбацују, да троше новац за путовања, аутомобиле, ручкове, излете, проводе… – сада већ бивши директор је покушавао да сазна ко му смешта и због чега.
– Кажем ти – страначки вођа је решио да заврши разговор – твоји резултати су апстрактни, неопипљиви. Морао си
да будеш конкретан и директан. Морао
си много више.
– Не разумем – слегао је раменима
разрешени директор.
– Баш зато си и смењен, јер не разумеш ништа – објаснио му је премијер. –
Морао си много више да финансијски
помажеш странку и запошљаваш наше
чланове.
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СРБИ И ГРЦИ

Српски спортисти и тренери зато
одлазе у Грчку, наступају за тамошње
Грчка је у Европској унији и НАТО-у. клубове и добијају њихово држављанСрбија хоће у ЕУ, а НАТО хоће у Србију. ство. Љубав за Србију им је у срцу, а грчСрби и Грци су у ратовима увек били на ки еври у џеповима, па шта претегне!
истој страни. У миру су на различитим.
ДА СЕ РАЗУМЕМО!
Цар Душан је био цар Срба и Грка, а СлоУпутили смо се у град на југу Србије,
бодан Милошевић је био цар Срба, док
му није успела конфедерација са Грч- да бисмо учествовали на традиционалном фестивалу хумора и сатире „Знам
ком.
Србе и Грке повезују многе видљиве и за јадац”. Наша мала група писаца и каневидљиве везе. Једна од невидљивих је рикатуриста растојање од двеста километара превалила је за рекордних осам
канал до Солуна.
Ми смо од Грка примили веру, а они сати (нико није дуже путовао), јер смо
од нас примају евре. Срби и Грци су бра- желели да што боље упознамо домовића по вери и по неверовању у Европску ну, а нарочито њену угоститељску понуунију. Грчки богови су на Олимпу, наши ду.
Књижевна манифестација због које
су на Дедињу. Грци имају мит о Сизифу,
ми то имамо у пракси. Грци су ратовали смо кренули постоји више од двадесет
због жене са јабуком, а ми због жене са пет година, а установљена је у време кацветом. Грчки јунак Одисеј је лутао два- да је на власти био недемократски и аудесет година, а цела Србија лута већ 25 торитарни режим.
И нова европска, либерална и толегодина. Грчка има Спарту и Атину. Ми
смо српску Спарту изгубили, а српска рантна градска власт је одлучила да буАтина је на путу да постане полис. Грци де покровитељ Фестивала, па нас је по
имају и Платона и Државу. Ми немамо. доласку у место, покровитељски сачекаМи смо од Грка преузели многе речи и ла и понудила хлебом и сољу.
изразе, а они су нама узели девојке за
своје жене.
Грци су смањили плате и пензије. Та
примања код нас не могу да буду мања.
Зато је смањена наша територија.
У Србији се каже: дужан као Грчка, а у
Грчкој: дужан као Србија! Грчкој су
Европска унија и Светска банка помогли
са 200 милијарди евра, а код нас је главна порука владе да ће да спречи грчки
сценарио. Пошто је грчки сценарио спречен, гледамо турски сценарио у турским
ТВ серијама.
Код нас се каже: у Солуну динар сомун, а до Солуна канал Морава – Вардар. Грци у Србији инвестирају у хотеле,
супермаркете, телевизије, тржне центре
и робне куће. Најзначајнија наша инвестиција у Грчкој је вила од неколико милиона евра на острву Миконосу, коју је
купио један наш либерални опозициони
политичар.
Грцима сунце доноси зараду, а нама
служи за псовање. Грци имају море, ми
имамо море проблема. Да би 1915. године дошли до Грчке, Срби су морали да
прођу албанску голготу. Да би се данас
докопали обале, чека их финансијска
голгота.
Грци су измислили олимпијске игре, а
ми смо мајстори за закулисне игре. На
древним олимпијским играма спортисти су наступали голи. Сада су наши спортисти скоро голи и боси.
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– Надам се да ће бити још нешто за
јело! – рекао је Диша, писац прича, који је због тежине од преко сто педесет
килограма с тешком муком ушао у аутобус којим смо путовали.
– Ево, одмах су почели да се шале! –
насмејао се градоначелник Живко Шљивић, звани Шљиво. – Припремили смо,
наравно, нешто скромно да презалогајите и да се освежите – показао је руком
први човек вароши да можемо да уђемо
у ресторан.
И за столом смо наставили да се шалимо, да говоримо вицеве, анегдоте, козерије, сатиричне приче, афоризме и каламбуре. Главна тема, наравно, била је
власт.
Градоначелник се зацењивао од смеха. У лепој атмосфери зачас је пролетело време, па нас је директор локалног
културног центра пожуривао.
– Време је да кренете! – непрестано
је понављао.
– Где је сала у којој наступамо? – питао је Влада, песник и боем.
– У овим ковертама су ваши хонорари. Спремили смо вам и по плакету за
допринос светском хумору и по флашу
ракије од дуње – објашањавао нам је
директор. – Пожурите, чека вас возач да
вас врати у Београд!
– А наступ, фестивал, публика…? –
питали смо збуњени.
– Ваш наступ је био изванредан –
уверавао нас је директор. – Градоначелник је истински одушевљен вама. Смејао
се од срца. Толико је задовољан, да је
рекао да никоме од надлежних неће
пријавити шта сте говорили о председнику, премијеру и члановима владе. Градоначелник жели да вас дочека и следеће године, а овде у нашем месту у публици може да се нађе свакаквих људи.
Надам се да смо се разумели!
Док смо се враћали, размишљао сам:
„Разумем ја градску власт, али не разумем нас!”

ГМИЗАВАЦ
ПРЕД СУДОМ
– Суд је непобитно доказао да је оптужени фалсификовао диплому о завршеном факултету, на основу које је пре
15 година засновао радни однос и именован за директора – саопштила је председница судског већа и наставила да чита из пресуде:

– Оптужени је, недвосмислено је
утврђено током поступка, фалсификовао документацију да нема решено
стамбено питање, на основу чега му је
јавно предузеће, чији је директор, доделило стан површине 250 метара квадратних.
Оптужени је стајао мирно и без показивања емоција слушао говор судије,
добродржеће жене од шездесет година, којој су наочаре биле на врху носа.
Изгледало је као да му је досадно и да
га се ни најмање не тиче то што се догађа у здању вишег суда, у присуству
великог броја новинарских екипа.
Судија је имала још много тога да саопшти из пресуде:
– Оптужени је три године избегавао
долазак на суд, прилажући лажне лекарске извештаје о наводним болестима,
издате од дерматолога, уролога, оториноларинголога, онколога, интернисте, гинеколога и ветеринара.
Оптужени је преко сваке мере гојазан. Одевен је у црно одело. Очи му се
тек назиру испод отечених капака. На
округлој глави има мало косе, а танке
усне су му спуштене на крајевима. Стајао је непомично и гледао у једну тачку
на зиду наспрам себе.
Судија је окретала листове, повремено застајала с читањем да удахне ваздух
и изговарала:
– Оптужени је кривотворио и судске
потврде да није осуђиван, када га је Влада именовала за председника управних
одбора Фонда за развој, Фонда за акције и Фонда за пензије.
– Суд је утврдио да је оптужени на
основу лажних исправа доказивао да је
члан стране академије наука и добитник
више награда и признања привредних
комора, универзитета, института и фондација – судија је начинила паузу, како
би отпила гутљај воде и припремила
присутне у суднице за објављивање
одлуке о санкцији.
– Суд саопштава да се особи против
које је вођен поступак не изриче казна,
јер је немогуће утврдити ко се заправо
налази пред судом. Ми не смемо да
осудимо човека чији идентитет је потпуно непознат. Због тога је и судско веће одлучило да му додели специјалну
плакету за његове вештине и способности.
Александар Чотрић

АФОРИЗМИ
Нису за две године формирали канцеларију за брзе одговоре, јер не желе да
било шта преламају преко колена.

Ко неће да слуша власт, заврћу му уши.

Љубоморно чувамо оно што нас разликује од других народа: нерад, недиКажу да ће нам бити горе, да би после сциплину, немарност…
било боље. Ми у то верујемо, али до пола.
На неким факултетима можете да поЈедном полицајац, увек криминалац.
станете академски грађанин за академских 15 минута.
Српски сатиричари уживају славу у
свету. А у Србији ће бити признати када
Програм владе који следи не препобуду у земљи.
ручујемо гледаоцима.
Сви се праве да ништа не знају, јер СрСви моји преци су били Срби. А био
би имају изреку:
сам и ја.
– Ј… ме, ако нешто знам!
Чували смо братство и јединство као
Најважније питање за нашу будућ- зеницу ока, док нисмо прогледали.
ност је шта се догађало пре седамдесет
година.
Тајкуни су пљачкали грађане, па су зато промењени прописи. Тајкуни сада
Ми смо за добросуседске односе са пљачкају по закону.
свима. На првом месту са Русијом, Кином и Јапаном.
Има алиби. Кад се догодила пљачка
века, није био у влади.
Ја не робујем партијској дисциплини.
Члан сам неколико странака.
Није истина да гази преко лешева. Гази живе људе.
За две године у Србији ће се живети
боље. Ко до тада преживи.
По природним законима талог је на
дну. Али у друштву важе закони које доНису плаћени за свој посао. Они су носи парламент.
платили да би радили.
Косово је заиста део Србије. Ни тамо
Било је тешко стећи диплому факул- се не примењују закони.
тета. Најтеже ми је било да пронађем
зграду факултета кад сам одлазио по
Кад одређену ствар одрадите за Задиплому.
пад, у Србији можете да радите шта хоћете.
Промене се видљиве. Данас је горе
него јуче.
У складу с модерним трендовима,
Курта је узјахао Мурту!
Имамо добар вид. Најпре видимо оно
чега нема.
За све што смо исписали крвљу, сад
важи: пиши пропало!
Какву-такву економску стабилност
Србије одржавају запослени. У НемачЈедан естрадни уметник се забројао.
кој, Аустрији и Швајцарској.
Није сигуран да ли је на већем броју
свадби био певач, или младожења.
Чему питања, ко је кога убијао у прошлости? Хајде да се окренемо будућноО укусима се не расправља. То мора
сти!
да су смислиле жене које лоше кувају.

Због вишка историја, ми смо на истоТајкуни неће водити владу. Премијеријском минимуму.
рове молбе нису уродиле плодом.
Помогли смо дављенику. Скупили смо
Свет је настао из хаоса. А ми се често
хуманитарну помоћ за породицу.
окрећемо прошлости.
– Да ли си читао „Знакове поред пуКако да верујемо у душу, кад напусти
та”?
тело у најтежим тренуцима?
– Кад сам ја полагао возачки испит, то
није било обавезно!
Десет посто грађана верује политичарима. То су они који политику не прате.
Овим афоризмом успео сам да кажем нешто ново: – Ново!
Истина боли. Зато њих и боли за истину.
И Бог створи кафанску певачицу. А
Још има оних којима је патриотизам
после мора да је преправља естетски посао, али ће и они остати без посла.
хирург.
Није политика за свакога. За Србе, на
Наше „не” великима је било историј- пример.
ско. То је сада далека историја.
У Европи нећемо бити сиромашни роПраве реформе само што нису почеђаци. Они нам тамо нису никакав род.
ле. У питању су деценије.

Нико не може два пута да буде каКад опадне куповна моћ грађана, онжњен за исто дело, па су га зато награ- да се лакше продају.
дили.
Дижите руке од нас, да ми више не
Ко на брду, ак’ и мало стоји, неће да дижемо руку на себе!
сиђе с брда!
Шта је лоше у томе што се враћамо у
Шок терапија владе је дала резултат.
Није проблем што има толико полиЗдраво је имати пет оброка. Али су прошлост? Стари Римљани су имали доСви смо шокирани њеним мерама.
тичких превртача, него што свуда могу два дана у седмици, ипак, без оброка.
бре путеве, водоводе, грејање, парна куда слете.
патила…
Пензионери су се највише обрадовали
Комунистички експеримент је успео.
обећању владе да ће се боље живети за
Пакао почиње када оставите сваку на- Има преживелих.
Подигли смо споменик слободи. Претдвадесет година.
ду.
ходно смо је убили.
Не треба нам дух! Довољна нам је и
Сачували смо Крајину и Косово. За
Он је по професији патриота. Ради боца!
Законе су нам написали у Бриселу. На
Хрвате и Албанце.
као ликвидатор.
нама је да их не примењујемо.
Код нас једино реке држе неки ниво.
Проституција је легализована, а легаУ рату и љубави све је дозвољено, литет је проституисан.
осим љубави у рату.
Партизани су ослобођење прослављаОна пристаје да буде са сваким му- ли пуцњима у цивиле.
шкарцем, јер су сви мушкарци исти.
Ми се оријентишемо према Оријенту.
Колико анђела могу да стану на врх
игле? Мање него политичара у управни
Социјализам не може да се сведе саодбор.
мо на гулаге. Заборавља се на монтиране
процесе, гладовање, отимање имовине,
Бавим се рекреацијом. Прескачем једноумље…
оброке.
Нема више корупције на царини. КоПолитичари имају смисао за хумор. рупција је прешла све границе.
Све што обећају, слатко нас насмеје.
Нећемо ми ући у Европу. Европа ће
Само слеп вођа може да прихвати да ући нама.
нас води.
Криминалци се успешно крију. Здања
У амбасаде смо послали неспособне владе и парламента су прави лавиполитичаре. Они нас тамо адекватно ринти.
представљају.
Александар Чотрић
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Идућ ’ учи, у векове гледа

Литерарни конкурс под називом „Идућ’ учи, у
векове гледа”, Задужбина „Доситеј Обрадовић” у
Београду расписала је средином ове године по
десети пут. Конкурс својом темом упућује на дело
Доситеја Обрадовића и тражи данашњи доживљај
и импресије младих и разумевање порука из
његовог дела. Конкурс је био, као и претходних
година, намењен ученицима средњих школа у
Србији, региону и дијаспори, а пето место
освојиле су ученице Српске гимназије „Никола
Тесла” у Будимпешти Александра Живановић и
Милана Мотика. Један део њиховог рада
објављујемо у овом тематском додатку.

Дан први

тамјана ширили и улицама града који им
је припадао.
ихи женски, рањив глас и трептај
Већ је било шест сати, када је Милица
свеће пробијали су таму у хлад- ушла у кухињу и отворила плави прозорној соби где је Милица спавала. ски капак. У то време месила је хлеб, јер
Тад је дан почињао рано, а жене су га до- је њен газда имао навику да седне за трчекивале молитвом. Већ две године је у пезу по самом буђењу. Тај је обичај МиБеограду и још увек се није навикла на лици био потпуно нејасан. Нико у целој
звуке хоџине молитве која ће се ускоро Србији није јео по самом свитању. Пуно
зачути са минарета оближње џамије. Та пута је она чула његове приче о далеком
исламска молитва долазила је одмах по- свету, далеким земљама, Италији, Франсле њеног „Оче наш”, и Милици није сме- цуској, великим градовима попут Лајпцитала. У њеном селу тога није било. Турци га и Лондона, па ваљда се то тако радису у провинције залазили само за време ло на том западу. Из страхопоштовања
немира, а тада су долазили да нанесу бол, никада га није упитала, али је он сам вода убију… Над Миличином родном кућом лео много да јој прича о европским обинису се подизали високи минарети, нити чајима и начину живота. Тако је и њу сталсу се чуле туђинске молитве за спас и ис- но навраћао да са њиме „доручкује”, какупљење. После Турака у њеном месту ко је он то говорио, али се она ипак др- пролећа! – Димитрије је прекинуо њену
су остајале увек само сузе и страх.
песму.
жала оног ручка око сата после подне.
Отворила је капке свог прозора и пуНа вратима је стајао он, као и сваког
„Востани Сербије,
стила хладан ваздух да јој разбуди тејутра пажљиво очешљан, обучен у чисто
Давно си заспала,
ло и ум. Јежила се од хладноће, али је
једноставно црно одело, са штапом у руци. Био је већ пред крај 7. деценије живоУ мраку лежала,
знала да ће дан бити прелеп. Небо јој је
та, али се иза тих бора крио један тих, доСад се пробуди…”
показивало делић будућности у који је
могла да вирне. Било је чисто попут дечбродушан човек, ведрог духа и европских
јег чела. Радовала се што ће опет да осе– Ех, не бих могао са лепшим гласом манира.
ти мирис бадема и шефтелија, мирис нити бољом мишљу отпочети први дан
– Добро јутро! Поранили сте! – са
турске кафе. Тај део дана до изласка
искреним осмехом поздравила га је Мисунца био је само њен, време за молилица. – Хлеб још није спреман, биће за
четврт сата постављена трпеза.
тву и њену душу. Чешљала је своју косу
– Ја се нигде не журим! А и где бих!
и спремала хаљине. Било је то јединих
Кад стигне пролеће, не морамо више јурпола сата када је мислила само о себи.
цати ка лепшим данима. Сад нам сами
А онда, први зраци сунца као да су обадолазе!
сјавали и њено младо срце, будили су у
– Волим мирис пролећа. Љубичице у
њему наду, сваког јутра, изнова и изнова. Извлачили су је из хладноће њене мадворишту су већ отвориле своје латице.
ле собе.
Како сте спавали ноћас, господине?
Прозорски капци отварали су се један
– Рђаво. Од кад сам дошао из ове војно-дипломатске мисије у Букурешту, сваза другим, бојећи Београд у зелено, јер
ке ноћи ми је све теже да утонем у сан.
то му је била боја већ скоро пет векова.
Милица је приметила да њеног госпоКлепетале су дрвене кломпице по басамацима и шуштале димије. Они хришћандина нешто тишти последњих дана, да
ски звуци били су и даље доста тихи, али
је помало замишљен и одсутан, али он
много смелији него претходних година.
је био мудар чобек, научен од живота
Достојанствено скривени у огњиштима
да из поштовања према другима своје
иза високих капија српских кућа, охрабриге чува за себе. Није је оптерећивао
Ауторке написа: Милана Мотика
брени побунама и борбама које је донестварима које су га мучиле, а она се за
ла ова деценија сада су се попут мириса
и Александра Живановић
узврат трудила да његов умор и забринутост отера домаћинском трпезом. Топлом атмосфером дома чувала га је од
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата
те болести, малокрвности, што га је муза културу и информисање Војводине
чила.

Т
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– Хоћете ли данас бити одсутни?
– О да. Морао бих отићи до господина Југовића одмах након доручка. Немојте ме чекати на ручку. Данас морам с њим
попричати у Великој школи, а то ми и није најрадосније. – рече Димитрије, насмејавши се.
– Баш сам намеравала направити оно
Ваше јело, ал’ добро, овако ћу имати мање посла ако будем правила нормална јела само за себе. – шаљиво је рекла Милица.
Димитрије се грлено насмејао.
– Људи овде никако да се навикну на
кромпир. То је сасвим нормална, здрава
намирница, користила би вам у исхрани,
зато сам је и донео. Уверен сам моја Милице, да ће за пар деценија српска трпеза бити незамислива без кромпира. Само
када би људи ослободили свој ум. Баш
сам јуче шетајући поред Велике пијаце
начуо разговор две старије даме. Оне су
беспоговорно веровале у причу неке им
другарице што је рекла да је кромпир
уствари дечја глава, извађена из земље!
На такву бесмислицу могао сам се само
насмејати. Овде се све ипак одвија спорије, али вреди чекати. На крају дође ваљда на своје. Иста ствар са овим устанцима… – рекао је мало тише, оборивши поглед.
Након доручка, Димитрије изађе из куће и крену вијугавом калдрмом, утабаним ужурбаним корацима трговаца и занатлија, који су га срдачно поздрављали.

Милица је остала у кући мислећи о том
обореном погледу, чутајући између редова.
Ходао је полако, одмерено пролазећи
поред разних дућана, кујунџијских и абаџијских радњи, разних механа и за све у
глави имао је српску реч. После пола сата хода, размишљајући о језику, једва је
приметио да је већ стигао испред зграде
једноставног, балканског стила, Доситејевог лицеја.
На ходницима је био мир и сви су ученици у одељењу дечака били на часу. Димитрије се насмешио при помисли да су
успели. Школа је 1808. године када је и
отворена, имала једног јединог професора, а то је био Иван Југовић, који је предавао свега два предмета, рачун и историју. Није било ни клупа ни књига. Сва су
деца седела на сламеним столицама и
учила из белешки. Данас, после три године рада, они су премештени у зграду, а
професора је било више. Данас Димитрије неће морати да прекине час да би са
Југовићем причао. У школи је још професора, па је Иван вероватно слободан и
примиће посету у учитељској соби.
– Добар дан Југовићу! – рече Димитрије ушавши у средње опремљену учитељску собу.
Тамо за столом крај ормана, са школским записничким књигама, стајао је средовечан човек, гордог и темпераментног
изгледа. Иван Југовић ни не подигавши поглед са списа које је проучавао мрско одговори:
– Добар дан! Поранили сте, Обрадовићу!
– Србија ме инспирише. Пуно посла овде мора бити обављено, а то се не може
без раних јутарњих сати.
– Да. Та Ваша амбиција за силним променама овде је врло полетна. Посебно
ових последњих кусур година, колико сте
овде.
Доситеј се само благо осмехнуо. Са
овим човеком разговор није био лак, мада приче није требало ни бити да би се
наслутила силна мржња његовог бића
према Доситеју. Чим би Димитрије ушао
у просторију цело Југовићево држање
мењало би се, заузимао би несвесно готово ратоборан став, речи су постајале

ироничне, а из очију је избијала
тешка нетрпељивост.
Димитрије се на ове речи и
гестове никада није обазирао.
Гледао је више циљеве, а приватне размирице или симпатије остављао је по страни. Ипак,
знао је да не може очекивати
и од других својих колега да
размишљају овако савесно, па
је одлучио да га то неће дотицати.
– Али не сумњам да су Вам
пуне руке посла, поготово због
Совјета ових дана. У Србији је
увек било лакше узети тољагу
него латити се пера. – додао је
Југовић.
– Господине Југовићу, ја сам
овде управо због пера. Није ли
ова зграда зато и подигнута?
– Да, а о политици ћете вероватно на приватном ручку код
вожда…– промрмљао је кратко
Југовић.
Димитрије се направи да ову опаску
није чуо, чисто да би прешао на оно због
чега је поранио овог јутра.
– Претпостављам да већ знате да сам
своју кућу прошле године дао Совјету који је на коришћење понудио Богословији.
Та је кућа у мојој глави првобитно била
намењена штампарији, овој за коју се
спремам отворити већ ове године. Вероватно знате да доста дуго радим на томе. Штампарија би Србији помогла да брже напредује, наши би писци могли штампати своја дела овде код нас, не би више
морали одлазити у свет. Штампала би се
и издања новина, а наши би ђаци најзад
могли учити и читати светска дела, Русоа,
Молијера, Волтера, баш као деца европских школа. Данас сам дошао с намером
да придобијем Вашу подршку. Сматрам
Вас толико образованим човеком, да ћете схватити колико значајна моја идеја за
Србију може бити. Иако имамо несугласица, надам се да ћете бити спремни да
то оставимо по страни, бар на неко време. Морао бих одсуствовати из школе често ових дана, па се надам Вашој доброј
вољи да ме стручно одмените на настави.

ставно је! Ratio education! Од седме године свако ће дете морати у школу. Уведеш закон и људи га поштују. Онда ћемо
неком и имати да штампамо књиге. Нама
треба нека чврста рука, неко ко ће да нас
повуче из овог амбиса незнања, а Аустрија је права за то.
– У се и у своје кљусе! Сами треба да
се извучемо. Пештанским улицама шетали су уметници док су на београдским
гинули српски сељаци у налетима Турака. Овде морамо полако, али одлучно напредовати. А не може се рећи да ништа
не радимо. Последњих година поред Велике школе, подигли смо још 37 мањих
школа – за тренутак се зауставио, – А ја
сам Југовићу, мало размишљао о томе. Ту
велику Аустрију, што је тако волиш уздигла је једна жена. Понекад помислим, зашто нема женске деце у овим нашим учионицама?
– Можда су Обрадовићу, превише заузета усавршавањем јела од кромпира?
– Зашто би Волтер стао на пут спремању кромпира?
Југовић га удостоји своје пажње тек
Зачуло се клепетало на ходницима.
толико да је напокон заклопио књигу
Дан други
пред собом.
ругог дана пролећа 1811. Доситеј се
– Схватам – хладно је проговорио Јуосетио слабим. Кашљао је и хватаговић.
После неколико тренутака тишине, нала га је вртоглавица и црнило пред
ставио је – Још док сам боравио у Пешти очима од анемије. И костобоља га је све
као студент, увидео сам значај штампа- јаче мучила, па је решио да остане код
рије. Морам признати да је изузетно за- куће.
довољство читати издања пештанских ноМилица га је обишла ујутру и однела
вина, штампаних на белој хартији. Штам- му кајмак са двопеком и слатко у кревет,
парија би збиља добро дошла Београду. јер није могао устати.
Питам се само колико ће нам требати
Слушао је кроз врата своје собе птичвремена да стигнемо Угарску или Аустри- ји пролећни цвркут и разговор који су
ју. Знате, једна штампарија не може да водиле две жене иза врата, тамо у куВам обећа да ће много људи знати да хињи.
ствара у њој. Аустрија је на пример, свој
Хришћанске жене волеле су да се друже са муслиманским ханумама, задивљесадашњи квалитет градила годинама.
– Сигуран сам ја да ће овде имати ко не причама о том свету у ком су испод
да пише. Квалитету само треба дати под- бурки скривале пола свог живота, испистрек. Једна штампарија била би право јајући кафу из малених филџана са цветохрабрење.
ним украсима искованим у металу.
– Не причам ја само о штампарији, ОбЊихова комшиница Сабахета, била је
радовићу. Много ствари не функциони- мршава жена, тамне пути и великих црше. Ко ће та дела читати? Необразовани них очију. Као по имену (Сабах значи зосељаци на својим њивама? Већ кад пре- ра), у кућу им је долазила увек раним јуђеш Дунав другачије су ствари. Видиш тром, док јој деца и муж још не устану.
како су Аустријанци то решили. Једно- Доситеј је волео да је зове Зорица, а она
по природи ведра и добродушна, прихватала је то увек смејући се. Родила је деветоро деце и двоје изгубила по рођењу,
а Милица је од ње, по доласку у Београд
научила како да води кућу, и све оно што
је њена мајка која је рано умрла, није стигла подучити.
Сваког јутра кад не имадоше посла,
њих две су тако седеле дуго, доливале
кафу у минијатурне шоље и причале о
свему и свачему. Онда би се филџан испразнио, а у шољицама би остао само тоз
који је цртао по њиховим унутрашњим
страницама. Те симболе од наталожене
кафе, све турске жене знале су да читају. Било је то више од пуке забаве. Заиста
су веровале у то што виде, веровале су
да се у шољици што су је испиле може
видети све што их чека. Ово сујеверје понављало се из јутра у јутро, те су и хришћанске жене сад већ добро знале да
орао значи победу после борбе, а звезда
срећу.
Сабахета се прену: – Машала! Већ је
прошао сат! Морам поћи, Милице моја!
Муж ће ми сад устати, а морам га спремити за пијацу.
– Ти се увек журиш! Некад мислим како ти је досадно да ми гледаш у ту шољу, па ми тако само бежиш.
Сабахета се насмеја, а онда је узе за
руку.
– Није то, немој бити луда. Него, код
нас ти је тако. Вера каже, а муж заповеда. Жени је место у кући, не може испијати кафе док јој се деца буде. Ви жене
овде у Београду, не можете то никако схватити. Волела бих ја овде с тобом цео дан да седим, али то се код
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нас не да једној жени. Ма свуда ти је то
исто, па видећеш и сама кад се удаш…
Милица је погнула главу и загледала
се постиђено у своје руке. Сабахети ништа није промицало, знала је шта мучи
ову девојку.
– Хајд’ мила! Што ми се ту скупљаш?
Шта те мучи тако?
Милица је ћутала.
– Ех! – рече Сабахета живахно. – Ма
немој ту да ми се растужујеш! Види ти
њу! Па ти тек што си прешла двадесету.
Још оволики пашалук! Знаш ли ти колико
момака чека по овим нахијама? – рече
Сабахета весело.
– Ма ко ће ми их наћи… – тихо рече
Милица себи у браду.
– Па ја ћу лудо! Имаш мене, дете! Нема ти боље за то!
Милица се сада насмеја.
– Ако не у Београдском пашалуку –
наставила је Сабахета – Ја ћу кренути Цариградским путем, па ћу ти довести најбољег којег на том путу сретнем! А веруј
ми, имаћу да бирам!
Милица се смејала и знала је да би ова
жена то заиста и учинила.
– Не идеш ти нигде Сабахета! Ако буду хтели, нека дођу овде сами. А ако и
не дођу, ја ћу твоју децу чувати до старости.
– У овој шољици ти видим срећнију
судбину, звезда ти то говори.
Сабахета се подиже са столице и оне
пођоше до врата. Пре него што изађе, Сабахета је ухвати за кошчате руке и узе их
у своје. Очи су јој сад већ биле тужније,
некако сетне.
– Буди ми добро Милице!
Милица је била мало затечена.
– Доћи ћеш ми сутра? – упита је тихо.
– Кад сване јутро, ако Алах да, ето мене – насмеши се кратко, а затим додаде
– Али, ако ме поведе оним Цариградским
путем ускоро, немој се бринути и ако ти
не дођем. Послаћу ти најбољег, да ми те
чува.
Она то рече и крену ка капији. Милица
се вратила у кухињу и отворила капке.
Док је водом заливала нешто цвећа на
прозору, знала је да јој Сабахета ускоро
више неће долазити. Мораће и она да оде
из њеног живота, баш као и сви други што
су одлазили. Једна суза клизну јој низ образ, а земља овог цвећа гладно је дочека.
Ови устанци однели су из њеног живота много људи, обичних, невиних људи које је волела. Још није дала себи да се навикне на ту самоћу која је увек некако
стизала. Зато обриса сузе и крену ка Димитрију. Куцнула је три пута и слаб глас
изнутра охрабри је да уђе.
– Добро јутро! Ето мене опет. Јесте ли
добро јели?
– Јесам, јесам – одговори Димитрије,
покушавајући да се осмехне, али га болови спречише.
Милица је бацила поглед на храну. Чинило се да је није ни дотакао.
– Што не једете још мало? Јел’ бисте
нешто друго радије појели? Мени није тешко да скувам.
– Нека Милице, немој сад. Кад дође
време ручка, ја ћу с тобом јести. До тад
ћу да пишем. Знаш, ја сам моје писање
страшно запоставио. Морао бих да наставим са овим другим делом мисаоних Собранија, што сам почео.
– Само Ви реците кад будете готови.
Таман што је стигла до врата, он је позва да му још мало прави друштво.
– Седи мало, ако немаш пуно посла.
Ми увек причамо тако успутно, а ја
уствари много волим са тобом поразговарати.
Милици је ово била велика похвала и
част.
– Мислим да си изразито паметна
млада жена. Штета што као млађа
ниси похађала какве школе.
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Милица се благо осмехну – Али, женска деца не иду у школу. – рече благо.
– Да – промрси Доситеј, а чело му се
намршти – То би се доиста требало променити – додаде он више за себе.
Милица је о школама мало знала, па
није имала шта више додати, зато промени тему.
– За колико планирате отворити ту
штампарију?
– Ах, видећемо. Мени је у
плану што скорије. Морам
о томе са вождом опет
причати. Али и он је
заузет… Знаш, устанак. – рече кратко.
Милица обори
поглед.
– Да. Сви верујемо у то.
Слободна земља, слободан Београд
– она застаде – Сабахета ће отићи са
својом децом.
Завлада тишина на кратко, а
Милица затим настави. Гледала је у
своје руке, док
му је причала.
– Знате, кад је
све ово почело
била сам још
дете. Мој

брат и отац кренули су са поносом и надом у ту битку. Борили су се за мене и за
моју мајку. А онда је њихова крв остала
у Пожаревцу. Тад сам ја одрасла. Њихова храброст 1804. није нестала са њима.
Пренела се кроз несрећу на мене и ја сам
постала борац. Можда не најбољи, али
нисам сумњала у своју снагу, јер сам знала да ако престанем да се борим, моја
мајка ће остати сама. Онда је и она сирота и од трагедије измучена отишла
са овога света. Ја сам то тешко
поднела, али ме живот опет
натерао да се борим дајући ми наду Вашим
доласком. Овде у
Београду, ја сам
нашла добре људе, а Сабахета ми
је једна од њих.
Али сад, после
седам година,
је се опет плашим. Готово
као оног дана
када смо моја мајка и ја
остале саме.
Плашим се да
ћу се пробудити,
а кућа ће ми бити
празна. Плашим се
да нећу имати
кога да пазим ни
поздравим. Плашим се да ће
мој смех или

плач опет бити усамљен, као звоно ове
наше Саборне цркве међу минаретима.
Димитрије је све време слушао са највећом пажњом. Није је жалио као што би
то многи људи радили. Он је слушао
искрено и разумео и осећао сваку њену
реч.
– Тебе и мене спаја иста туга. Али Милице, мораш видети и добру намеру Божију у свој тој несрећи. Ја сам рођен у
Чакову, малом месту са свега пар кућа.
Сад замисли како бих на то могао гледати поред силног света, великог и пуног
који сам видео за живота. Али ја сам то
место волео. Нигде на свету нисам могао
наћи спокојније и племенитије место и
нигде нисам могао имати лепше детињство до тамо. И никада нисам заборавио
своје родно место. Ипак, у свој лепоти мог
Чакова задесила ме највећа трагедија која детету може срушити мали свет који
има. Баш као и ти, остао сам без родитеља, дома и породице. И колико год добре
рођаке имао, нико ми више није могао
пружити мајчин загрљај ни очински савет
ил’ критику.
После се са мном свашта дешавало.
Послали су ме на занат, а ја не знадох где
ћу, па побегох у Хопово. У манастиру сам
се закалуђерио и добио име Доситеј.
Одатле ме игуман Теодор Милутиновић
упутио на ово чиме се и данас бавим. Читао сам много историјских и разних других књига, а убрзо ме моје писање и жеља за путовањима повукло у свет – он
направи паузу.
– И сад, кад је прошло толико времена да ја већ више видим иза себе, него
што могу да наслутим да ће ми живот
донети, све сам сигурнији да би данас све
у мом животу било потпуно другачије да
су ми родитељи остали живи. Сасвим сам
сигуран да бих и данас био у Чакову, као
и целог свог живота. Не кажем ја Милице, да би то било лоше, али не бих ја тад
био ово што сам данас. Не би мој пут од
мене направио мене оваквог какав сам.
Тако исто и са тобом. Наша судбина нас
обликује, а ми одлучујемо на који начин
ћемо да носимо то што од нас направи.
Хоћемо ли из несреће изаћи као бољи или
лошији људи.
Милицу су његове речи увек наводиле
на размишљање, а кад би размишљала,
осећала се боље, живље. Својим мислима људи утичу на сопствени живот, као и
на животе других, што свакао може донети спокој, сазнање да можемо мењати
ствари и бар донекле управљати својим
животом онако како желимо.
Ту, у соби остали су све до ручка. Доситеј јој је причао о својим путовањима
и присећао се детињства. Милица је њему причала о прерано изгубљеној породици.
Касније, док је распремала сто после
ручка, сетила се Доситејевих речи којима је изрекао једну жељу. Причао је о лепом дану који је провео на Хајдучкој чесми са вождом и кроз своје сећање провукао мисао о томе да би, када дође време, тамо волео бити сахрањен.
Није то ни приметила док су разговарали, а сада јој на ум паде тешка мисао
да су се данас две особе које је једине
волела, достојанствено опростиле од ње.
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Дан трећи

ило је потребно више пута да дечак
покуца на врата, пре него што су Димитрије и Карађорђе обратили пажњу, и прекинули жустру расправу. Сат
на зиду је откуцао 3. Било је време да Димитрије обави своју учитељску дужност.
– Алекса, сачекај испред, рече Карађорђе и окрену се Димитрију.
Димитрије га благо погледа и рече:
– Господару, чудан је наш српски народ. Дивљи и свирепи смо ти ми. Слични тигровима и лавовима. Потребна ти
је лисичја мајсторија да би с њима живео.

Са овим речима Димитрије узе свој
штап, поздрави се са вождом и изађе из
салона. На изласку га је чекао дечак од
свега 10 година, крутог држања и одсутног погледа. Било му је мрско што ће и
овај дан морати да проведе са својим туторима, а чинило му се да напољу сунце
никад није лепше сијало. Но, очева реч се
увек поштовала, и Алекса Карађорђевић
је помислио колико би само отац био бесан и разочаран, када не би испунио његова очекивања.
Из тог размишљања трже га Доситејев
глас.
– Па да ли је ова млада глава спремна
за нова сазнања, данас?
– Наравно господине – уз благи наклон
и осмех одговори Алекса.
– Мило ми је то чути. Хајдемо на двориште претпостављам да ти свеж ваздух
неће шкодити.
Алекса се увек дивио Доситеју. Знао
је колика је част то што му је баш он ментор. Једном приликом, када је почео да
га подучава, Димитрије му је рекао нешто што се заувек урезало у његову дечју главицу: „Млада душа је слична меком
воску. У какав га калуп ставиш, такав ћеш
и облик добити. Док је восак још мек, лако га можеш претопити, прелити и преобразити, али ако стоји доста времена, постаће тврд попут гвожђа, а онда је потребно много труда за претопити га и преломити”.
Сада су већ били на дворишту испод
процветале крошње багрема.
– Погледај онај пупољак тамо Алекса. Видиш како још није процветао и како касни за осталима, али једном кад
процвета, веруј ми, биће најлепши од
свих. Тако је исто и са овом нашом дивном домовином. Биће ово век великих
промена, сад, на нашу срећу или жалост,
ми ћемо бити глумци у овој драми која
се зове живот.

Деветнаести век је са собом, можда
више него икад, носио тај пламен наде.
Доба разума, просвећености и светлости
увлачило се у сваку пору Европе. Алекса
је био пажљив на часовима историје и познавао је добро европске прилике, што се
и дало очекивати од детета које ће једног дана руководити пословима од државног значаја. Слушао је пуно пута приче о славној Француској револуцији, која
је попут бакље сијала говорећи: „Време
је за промене”. Иако се неславно завршила, носила је са собом идеју. Можеш убити човека, или пак целу војску, али једна
ствар ће увек живети: идеја. Лебдеће негде изнад нас, завући ће се у један ћошак
и стрпљиво чекати да се пробуди у новом
сјају и промени свет. Доситеј није био попут осталих учитеља. Увек се трудио да
му кроз забаву и примере из свакодневног живота ненаметљиво усади животне
мудрости.
– Све можемо остварити ако успемо
да користимо оно што нам је природа дала, а то је здрав разум, рече Димитрије.
– Алекса, желим те нешто упитати.
Шта ти мислиш о сумњи?
– Сумња је нешто што нас спречава у
остваривању наших намера, одлучно одговори дечак.
– Добро, сагледајмо ствари мало другачије. Које је боје ограда иза нас?
Дечак је стао зачуђен овим питањем.
– Зелене, рече несигурно Алекса.
– Шта ако ја тврдим да је црвене боје?

Дечак се истог тренутка окренуо.
– Али, зелене је боје, господине
– Зашто си се окренуо?
– Јер сам сумњао у Ваш одговор.
– Управо тако! Видиш, сумња нас понекад тера да истражујемо, а само путем истраживања можемо доћи до спознаје и истине. То је оно што сам желео
да те научим данас. Желим да слободно
мислиш, што подразумева пре свега да
слободно приступиш свему без страха од
ауторитета и без предрасуда. Био ти филозоф, господин или обичан сељак, без
љубави, човечности, правде, доброчинства, само си пук нечовек и звер.
Алекса је сада размишљао о непроспаваним ноћима његовог оца, и како је за
ових 7 година, колико већ траје устанак,
нагло остарио. „Србија је имала довољно
мишица за одбрану, али недовољно вештих људи за управљање”, често би говорио Доситеј. Иако је Алекса веровао у
просветитељске идеје Доситеја, љубав,
човечност и правда за време устанка увек
су се повлачиле са сцене смењене од
стране туге, бола и смрти.
Дуго су после седели тако под багремом, причали о путовањима, о Русији у
којој је Алекса видео своју будућност. С
друге стране, његов отац је имао осећај
да се нашао у партији шаха, у којој ће му
свака лоша одлука из прошлости одиграти кључну улогу у будућности, коју су
сви тако жељно ишчекивали. 
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