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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Ј

ПОЛИТИКА

авност у Србији изненађена је
одлуком Вишег суда у Новом Саду,
који је утврдио да је Правни факултет у Новом Саду „поступио дискриминаторски“ када је ове школске
године увео обавезу да студенти који
полажу пријемни испит на мађарском језику имају обавезу да после
положеног пријемног, полажу и српски језик, писмено и усмено. Правном
факултету овом пресудом се "забрањује понављање ове радње дискриминације".
Пресуда је донета на основу тужбе
невладине организације Савеза мађарских ученика Војводине. Та организација први пут је тужила новосадски Правни факултет 2015. године
због, како је тада наведено, дискриминације, односно онемогућавања
студената да полажу пријемни на
матерњем језику. Овакав развој ситу-

Одлука Вишег суда у Новом Саду

Будући правници у Војводини не
морају да знају српски
За многе нелогична судска пресуда против Правног факултета Универзитета у
Новом Саду, по тужби Савеза мађарских ученика, подржава праксу да званични
језик Србије не жели да користи добар део њених грађана. Факултет је „крив"
што од бруцоша тражи знање службеног језика
ације тумачи се као уступак власти у
Србији, Савезу војвођанских Мађара,
који је део владајуће коалиције у Србији.
Почетком ове године Апелациони
суд у Новом Саду обавезао је Правни
факултет да убудуће организује при-

Аустрија се повлачи из споразума о мигрантима

Беч следи праксу Будимпеште
и Вашингтона
Влада у Бечу одлучила је да се повуче из глобалног
споразума УН-а о мигрантима, чиме следи примере
САД-а и Мађарске. Аустрија неће потписати овај
документ и неће упутити представника на
конференцију у Маракеш, чије је одржавање
предвиђено за децембар

У

Бечу Споразум сматрају неод- позицији, а тако и владином програговарајућим за регулисање ми- му”, рекао је Штрахе истичући да
грантског питања, страхују за одлука владе има за циљ да штити
губитак суверенитета у мигрантској суверенитет земље.
политици и „брисање” разлике измеПоред појединих позитивних тачађу легалне и илегалне миграције.
ка постоји низ негативних аспеката,
Посебно влада заступа став да тај оценила је влада.
пакт не уважава људска права.
Курц је навео као пример предлог
Аустрија ће и на гласању у Генерал- да се огранични деловање безбедноној скупштини септембра идуће го- сних снага приликом протеривања,
дине, како је најављено, бити уздржа- као једну од бројних негативних тана и предаће изјаву УН, којом ће чака, која води ка мешању илегалне
тражити да се забележи став владе, и легалне миграције.
преноси Танјуг.
„Миграција није и не сме постати
Иступањем из споразума УН, пре- људско право”, подвукао је Штрахе,
ма речима канцелара Себастијана истичући да због тога мора да се праКурца и вицеканцелара Хајнц-Кри- ви разлика између легалне и илегалстијана Штрахеа, Аустрија жели да не миграције. 
сачува национални суверенитет.
„Нама је важно
да не улазимо у
међу народно
правне обавезе за
Аустрију, и због
тога смо одлучили да нећемо приступити споразуму”, рекао је Курц.
Он је указао да
постоје поједине
тачке које Беч посматра критички
и у њима види
опасност по национални суверенитет.
„Поједини садржаји су дијаметрално супротстављени нашој Виктор Орбан и Себастијан Курц

У БУДИМПЕШТИ СТУДИЈЕ ПРАВА
САМО НА МАЂАРСКОМ
Срби у Мађарској на матерњем језику могу да се школују на универзитетима у Будимпешти и Сегедину и то за васпитаче, наставнике и професоре српског језика. За разлику од студената у Војводини, они немају шансу
да на српском језику стекну диплому ма које друге специјалности, па тако
ни правника.
јемне испите и на језицима национал- жу пријемне испите на матерњем
них мањина уз оцену да је Правни језику, уз обавезу провере знања
факултет, одбијајући да то учини, српског језика. То је за Савез мађарпоступао дискриминаторски.
ских ученика Војводине био нови
Потом је у правоснажној пресуди повод за тужбу, коју је Виши суд у
наведено да је Правни факултет у Новом Саду уважио. 
Новом Саду поступао
дискриминаторски према припадницима мађарске националне мањине, јер им није омогућио полагање пријемног
испита на мађарском
језику за претходне три
школске године.
На тај начин Апелациони суд је преиначио
пресуду Вишег суда, који
је претходно одбио тужбени захтев Савеза мађарских ученика Војводине. У међувремену
Правни факултет је омогућио студентима на мађарском језику да пола- Правни факултет у Новом Саду

Блиски односи Будимпеште и Приштине

В

Мађарска за укидање виза
тзв. Републици Косово

лада у Будимпешти подржава чајевима који се односе на организовизну либерализацију за грађа- вани криминал и корупцију. Међутим,
не тзв. Републике Косово. Уки- објашњава ЕУ, коначна одлука је на
дање ЕУ виза би, како је рекао мађар- Европског савету. Премијер тзв. Kососки министар унутрашњих послова ва Рамуш Харадинај, ипак, верује у
Шандор Пинтер, било "добро не само визну либерализацију до краја годиза Косово, него за регион и шире", не. 
пренела је РТК2. Пинтер је
у Будимпешти, како се наводи, рекао косовској министарки за европске интеграције Дурати Хоџи да ће
имати подршку Мађарске
у том правцу.
Kанцеларија Европске
уније на Kосову саопштила
је да нема одређеног временског оквира за либерализацију визног режима за
косовске житеље. Поручено
је и да, пре коначне одлуке,
власти у Приштини морају
наставити да раде на слу- Дурата Хоџа код Шандора Пинтера
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Свечаности у Гарчину и Вемену

В

ероватно да многи житељи у
Жупанији Барањи не знају да на
територији Мохачког протопрезвитерата Српске православне Епархије будимске има 17 храмова. А до
средине XX века у овој области биле
су чак 33 цркве и 3 капеле. Нажалост,
многе светиње су срушене. Међу
њима ваља истаћи цркве у Борјаду,
Рацком Козару, Хидашу, Ивандарди,
Ланчугу, Литоби, Великом Будмиру,
Печвараду, Сигетвару и Титошу. И не
у последњем реду у овај ред спадају

Освећена крсна знамења на местима
некадашњих храмова
У барањским насељима Гарчин (Görcsönydoboka) и Вемен (Véménd), освећена су
крсна знамења на местима где су се некада налазили српски православни
храмови, чиме је одата пошта свим Србима који су вековима живели у овим
местима и сачувана успомена на њихове цркве

ОБРАЋАЊЕ ВЛАДИКЕ ЛУКИЈАНА

На крају пригодне свечаности у Вемену, владика Лукијан, чији је говор
на мађарском језику прочитао Стефан Милисавић, рекао је следеће:
„Овде, данас, на овом месту, сећамо се у молитви апостола Паноније
Андроника и његове сапутнице Јуније, сродника апостола Павла, који су
први крштавали овде и донели са собом знак и силу крста. Сећамо се и
апостола Словена, који су овде проповедали: светих браћа Кирила и Методија, јер ми Срби још се молимо на њиховом језику. Сећамо се и Сент
Иштвана, апостолског краља Мађара, који је лично, али и са целим мађарским народом, прихватио хришћанство као државну веру. Сећамо се и како
је недалеко одавде, 1526. године, мађарска војска бранила хришћанство
Европе заједно са Србима, али и како је било хришћанима под јармом
ислама. Ове патње Европа није осетила и можда зато широм отвара врата исламу, не мислећи шта сутра може бити. Сећамо се и ваших мештана,
православних Срба, који су до пре 100 година овде живели, а чији потомци
сада бране хришћанство негде другде у Србији или на Косову. Зато ми, крај
овог знака Христовог, данас молимо драгог Бога да сачува ово село, али и
целу земљу Мађарску као земљу хришћана. Амин.“

Гарчин

и Гарчин те Вемен, где су такође демолирани српски православни храмови.
„Отац Јован (Бибић) је имао веома
лепу иницијативу да подигне крст и
то на месту где је у давнини била
наша хришћанска црква“, рекао је у
свом поздравном говору приликом
освећења крсног знамења епископ
будимски Лукијан. Он је подсетио да
је сантовачки протонамесник, након
Батасека, успешно остварио своје
замисли. Како у Гарчину, тако и у Вемену је уз подршку локалних самоуправа успео да постави крстове, упечатљиве знакове, сведочанства о некадашњем битисању српских православних храмова како у једном, тако
и у другом месту.
Пригодна свечаност поводом освећења крсног знамења и служења помена упокојеним житељима, најпре
је отпочела у Гарчину, где је српска
православна црква била посвећена
Св. Архангелу Михаилу. Она је срушена 1973. године.
Многи су дошли да присуствују
свечаном чину освећења спомен-обележја, које је подигнуто захваљујући
прилозима верника из мађарског и
хрватског дела Барање, а постоље је
финансирала локална самоуправа
Гарчина, предвођена начелником
села Јожефом Тростом. И он се појавио на догађају, који је изазвао приличну пажњу месне јавности.
Чин освећења крсног знамења извршио владика Лукијан, који је уједно
уз саслужење свештенства служио и
помен упокојеним житељима села.
Преосвећени владика се, потом, при-

сетио и Срба, који су своја вековна
огњишта напустили након Првог светског рата и оптирали у Краљевину
Срба, Хрвата и Словенаца.
На крају пригодне помен-свечаности епископ будимски се захвалио
руководиоцу села што је подржао
постављање спомен-обележја, а начелник насеља је пак присутне позвао на скроман пријем.
*
Наставак присећања на историјска
времена када је заувек нестала још
једна српска православна црква
уследио је у Вемену, барањском насељу надомак Мохача, где је светиња,
посвећена преносу моштију Св. архиђакона Стефана, подигнута 1844. године, а срушена 1964. (према неким
житељима села крајем шездесетих
година – примедба аутора). И овде

Вемен

епископ Лукијан извршио освећење
крсног знамења на месту некадашњег српског православног храма
где је служио и помен упокојеним
Веменцима, међу њима и многобројним Србима.
Владика се захвалио начелници
села Eржебет Барта, што је локална
самоуправа помогла напоре протонамесника Јована Бибића, пароха
сантовачког, у постављању крсног
знамења. Додајмо и то да је обезбеђивање крста својим прилогом подржао и манастир Гргетег на Фрушкој
гори.
Поздравним речима, затим, присутнима се обратила и начелница
села Ержебет Барта, која је нагласила да је посланичко тело без рамишљања прихватило иницијативу о.
Јована о постављању крсног знамења. Како рече, и њој је њена мати
пуно причала о некадашњој српској
светињи чија околина, а и цела Српска улица, била је омиљено место
за играње веменске деце. „Нажалост, касније свети храм је припао
месној пољопривредној задрузи,
коју терети грех, наиме, она је светињу користила као складиште сточ-

не хране. Знамо каква је судбина
потом задесила некада веома лепу
српску цркву. Данас, то не би се могло догодити... Нажалост, њу више не
можемо повратити, али нека овај
Крст сведочи о њеном некадашњем
постојању – ваља чувати успомене
на прошлост.“ – рекла је начелница
села.
Окончањем пригодне помен-свечаности, којој су присуствовали и
Његова Екселенција Г. Раде Дробац,
амбасадор Србије у Будимпешти, те
месни жупник Aдам Шрауб, преосвећени владика је у пратњи свештенства погледао месну римокатоличку цркву где га је са историјатом
светиње упознао духовни пастир
веменских верника Г. Шрауб.
Било како било, подизањем и
освећењем богоугодног дела – крсног знамења у Гарчину и Вемену
– постављени су својеврсни Божји
знакови, сведочанства, помоћу којих
ће се како житељи два села, тако и
пролазници, односно, будућа каснија покољења присећати српских
православних храмова и Срба у поменутим насељима па и шире.
П. М.
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ЈУБИЛЕЈ

ноги су дошли на празновање
јубилеја бираног тела Срба у
поменутом граду како би одали поштовање трочланој српској самоуправи која је током два десетлећа
пуно тога урадила, остварила. Сала је
20. октобра била пуна поштовалаца и
симпатизера Самоуправе Срба у Мо-

хачу, а у редовима публике налазиле
су се и бројне високе званице: Раде
Дробац - амбасадор Србије у Будимпешти, Петар Крунић - потпредседник
Самоуправе Срба у Мађарској, председник Српске самоуправе Пештанске жупаније и председник Српске
самоуправе у Калазу, Арон Черди,
подградоначелник града Мохача,
председници и чланови народносних
самоуправа у граду, те представници
институција и удружења у већ поменутом барањском граду.
У склопу културног програма, који
су отворили чланови Оркестра „Млади тамбураши“, публици је најпре на
српском и мађарском језику понуђен
пресек двадесетогодишњег рада Мохачке српске самоуправе. Том приликом наглашено је да је „Самоуправа
Срба у Мохачу основана 1998. године
с циљем да сачува и гаји културну
баштину, обичаје, споменичко наслеђе и друге вредности српског народа.
Формирање поменутог бираног тела
и његову делатност оновремено подржао је и протојереј-ставрофор
Радован Степанов, парох мохачки.
Захваљујући њему, самоуправа од
самог свог оснивања своје седиште
има у згради бивше српске вероисповедне школе, која је као таква под
заштитом споменика културе.
Самоуправа је од самих почетака
свог рада своје циљеве настојала да
оствари у сарадњи са Локалном самоуправом града, Мохачком српском

Зорица Степанов и Душан Мате

Прослава поводом годишњице представничког тела

Две деценије Српске самоуправе у Мохачу
У великој сали Музичке школе „Лајош Шнејдер“, која је некада служила као
Дом културе у Мохачу, одржана је свечана прослава 20. годишњице постојања
Самоуправе Срба у том граду, уз богат фолклорни програм

православном црквеном општином
и месном Српском читаоном. Већ
приликом првог заседања српске самоуправе у Мохачу, у записнику било
је заведено да ће бирано тело месечно одржавати програме у циљу јачања заједнице и унапређења српског
језика, културе и вере.
Мохачка српска самоуправа је
израдила једну веома садржајну
програмску концепцију која је касније добила годишњи, систематски
оквир, наиме, постоје приредбе које
се с године на годину понављају. Овамо спадају фебруарска „Колачијада“,
мартовско такмичење винара и њихових вина, учешће на „Суседовању“
и „Данима млина“, организација храмовне славе „Духова“ и прослава
заштитника гробљанске капеле „Св.
цара Константина и царице Јелене“,
празновање Велике Госпојине код
Водице, ходочасног места Мохачана,
прослава Св. Николе... Све су то такве
манифестације које се редовито празнују, обележавају с године на годину, имају своју вишегодишњу прошлост.
Међу програмима место су добиле
и бројне промоције књига, сусрети
писаца и читалаца, таква предавања
која се стриктно везују за локални
историјат или пак историјат, уметност,
музику – једном речју културу српског народа. Вероватно многи се
радо присећају бројних позоришних
представа на српском језику од којих

комада многи су остали запамћени
као одличне музичке представе.
Веома радује чињеница што се
како у домаћим, тако и иностраним
српским недељницима, односно, локалним медијима објављују извештаји о животу и приредбама српске
заједнице.
Наравно, за организацију и реализацију програма потребна су финансијска средства. Самоуправа Срба у
Мохачу, како би на уобичајеном нивоу приредила своје програме, константно конкурише како би обезбедила потребну финансијску позадину. Материјални извори се обезбеђују захваљујући новчаној подршци
града Мохача, разним конкурсима и
многобројним покровитељима, људима добре воље.
Мохачкој српској самоуправи чини
задовољство и драго јој што је у могућности да потпомаже остваривање
програма основношколаца, може да
пружи подршку Тамбурашкој школи,
материјално учествује у обнови културно-историјских споменика и сакралних објеката, сходно могућностима финансијски подржава и
спортске, односно, рекреационе програме.
Успех делатности бираног тела
Срба у Мохачу није остао незапажен,
наиме, и Самоуправа Срба у Мађарској је признала рад Мохачке српске
самоуправе наградивши је 2010. године Светосавском наградом.“ – речено

је приликом представљања двадесетогодишњег рада Српске самоуправе
у Мохачу да би водитељи вечери у
наставку нагласили и следеће:
„У овим свечаним тренуцима, када
се слави 20. годишњица постојања
месне српске самоуправе, није чудо
што је атмосфера загрејана. Но, истовремено не сме се заборавити чињеница да је све мањи број српске заједнице у граду, што значи да све се
већи терет ставља на рамена оних,
који чине костур мале, али одабране
екипе српског живља. Довољно је споменути да су обнову гробљанске капеле потпомогле 62 особе. Док је
трајала реконструкција светиње, седамнаесторо њих су се упокојили.
Међу њима и Емилија Козић, чијом
смрћу је мохачка српска заједница
изгубила не само једног запаженог
појца, него и човека, појединца, активисткињу која је својим радом оставила неизбрисив траг на пољу пружања помоћи, поштовања традиција,
обичаја, ширења љубави.
И на крају Мохачка српска самоуправа поручује: иако нас је мало, али
постојимо. И искрено се надамо да
ће самоуправа и приликом прославе
30. годишњице постојања и континуираног рада моћи да стане пред публику једним садржајним извештајем
о делатности бираног тела Срба у
Мохачу!“
У наставку свечаног обележавања
двадесете годишњице постојања
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рада Мохачке српске самоуправе,
многобројној публици се указала
прилика да ужива у богатству српског
фолклора, српске народне музике и
песме. Наиме, на бини су се ређали
сјајни оркестри и фолклорни ансамбли који гаје и негују српски народни
мелос, односно, српске народне игре.
Њима су се – као позвани гости –
придружили и чланови подмлатка
Културно-уметничког друштва „Банат“ из Деске, предвођени уметничким руководиоцем Перицом Дунаијем, односно, председником ансамбла Кристифором Брцаном.
Веома садржајан културни програм отворили су чланови Оркестра
„Млади тамбураши,“ а одмах потом
уследили су фолклораши Културно-уметничког друштва „Мохач“. Групу
„Мрвице“ и шаролики састав, саста-

(трећи члан српске самоуправе Радован Степанов из оправданих разлога
није могао да присуствује празновању) којима су у име чланова месног
Српског клуба уручили поклоне.
Видно ганута Зорица Степанов је
рекла следеће: „Желим да се захвалим свима онима који су нам током
свих ових двадесет година како материјално, тако и морално потпомагали рад. А посебну захвалност желим да упутим нашој публици. Јер, ма
колико радили, уколико она не би
посећивала наше програме, узалудан
би био наш труд, наше залагање. Ви
вљен од средњошколаца и студената сте они који нас одржавате. Зато свипри КУД-у „Мохач“ на бини су заме- ма хвала!“
нили чланови подмлатка „Баната“ из
У име Самоуправе Хрвата у МохаДеске. Дешчани су најпре извели кореографију „Левач“ да би потом
представили и игре из околине Ниша.
Током културног програма свој репертоар публици су презентовали и
музиканти Оркестра „Покладе“, чланови Културно-уметничког друштва
„Зора“ из Мохача, те свирци Оркестра „Дружење“, а двоипосатни програм кореографијом под насловом
„Гњилане“ привели су крају фолклораши, чланови КУД-а „Банат“ из Деске.
На крају пригодне прославе, водитељи вечери су на бину прозвали
слављенике: Душана Матеа, председника и Зорицу Степанов, потпредседницу бираног тела Срба у Мохачу

Срби из Чанада боравили у матици

У

Стазама Карађорђа и његових потомака

организацији Самоуправе Срба
у Чанаду, тридесеточлана група
из Чанада боравила је у једнодневној посети Србији. Чанађани, међу
којима су били Срби, Румуни и Мађари, том приликом посетили су Тополу,
варошицу коју је основао Карађорђе
Петровић. Насеље је оновремено
било од стратегијског значаја, а као
Карађорђева престоница почетком
XIX века ималo је и политички значај.
Карађорђе је почев од 1808. па до
1813. године преуредио и још јаче
утврдио свој град изградивши високе,
широке и јаке спољне зидове, куле
стражаре, конаке, школу, цркву и друге зграде. Топола је постала центар

Маузолеј Карађорђевића на Опленцу

државног живота, зборно место народа из ослобођених и неослобођених крајева. У њој се примају страни
посланици за преговоре и договоре.
Упоредо са варошицом развијало се
и село Топола. Иако је нахија била са
центром у Крагујевцу, Топола је по
значају била испред као престоница
устаничке Србије, где је насељен
вожд. Обнављајући Тополу, Карађорђе је нарочиту пажњу посветио зидању цркве Пресвете Богородице. Као
оснивач династије, он је подигао себи
задужбину и у њој своју породичну
гробницу. Краљ Петар I Карађорђевић је на Опленцу подигао задужбину цркву Светог Ђорђа у којој су гро-

чу, похвале на рачун месне српске
самоуправе упутила је и Ирена Удварац, председница бираног тела Хрвата у већ поменутом барањском граду,
која је уручила и букет цвећа слављеницима.
Прослава двадесете годишњице
рада Самоуправе Срба у Мохачу,
коју је суфинансирало Министарство за људске ресурсе (ЕМЕТ), приведена је крају игранком – весеље је
трајало до у ситне сате. Многи су
тренутке забаве искористили да још
једанпут честитају слављеницима и
пожеле им и надаље успешан рад,
добро здравље, пуно програма и истрајности.
Предраг Мандић

ПУТОВАЊЕ
ција је започета 2006. године, а званично је отворен 21. априла 2010. године. Нови торањ је верна копија
уништеног, укљућујући и базу на три
постоља. Авала је традиционално излетиште Београђана.
Чанађани су се и сами уверили у
лепоту Авале, која је права атракција
за посетиоце и одлично место за фотографисање. Чланови поклоничке
групе из Мађарске су уживали у панорами и природним лепотама, наиме, национални парк се поноси са 600
различитих биљних врста.
Пошто је време брзо прохујало, путници из Чанада су тешка срца кренули
кући. Успут су се сложили да је једнодневни излет био итекако користан и
поучан и изразили наду да се и догодине организује слично путовање.
Једнодневну екскурзију у Србију
суфинансирало је мађарско Министарство за људске ресурсе (ЕМЕТ).

бови умрлих чланова династије Kарађорђевић.
Чанађани су боравећи у Тополи
имали прилику да погледају цео историјско-меморијални комплекс. Између осталих, обишли су цркву Св. Ђорђа, Маузолеј српске краљевске породице, музеј, кућу краља Петра,
Карађорђеву цркву итд.
Будући да је још од времена кнеза
Александра установљена Опленачка
берба, богата светковина у част вина,
грожђа, која се и данас традиционално слави у октобру, поклоници из
Мађарске су сасвим природно окусили и златне капљице. На тај начин
стекли су увид у делић богате гастрономије српског народа.
Уједно, постали су богатији новим
сазнањима, везаним за Први српски
устанак и период који је претходио,
односно, потом уследио.
Пошто је време прилично одмакло,
Чанађани су одлучили да из свог програма изоставе Аранђеловац, па баш
зато, сместа су кренули ка Београду,
конкретно на Авалу, планину високу
511 метара, која је заштићена од 1859.
године као „споменик природе“ и
нуди прелеп панорамски поглед на
Београд, Војводину и Шумадију.
Планина је проглашена националним парком 1936. године, а 1946. указом националне Скупштине Србије,
Авали је додељен статус "јавног добра од општег интереса" и под директном је управом владе Републике
Србије. Године 1965. изграђен је 202
метра висок Авалски торањ, једна од
највиших грађевина на Балкану. Торањ је уништен у НАТО бомбардовању Србије 1999. године. Реконструк- Авалски торањ

П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

А

утора књиге представио је Милан Ђурић, в.д. директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, који је указао
на значај очувања националног идентитета као битног фактора за опстанак једног народа, било где се он
налазио.
Књига „Српски национални интерес” је изашла у оквиру Издавачке
куће „Прометеј“, а она детаљно обја-

Проф. др Владимир Првуловић”

шњава национални и културни идентитет као основу српског националног интереса.
Обраћајући се присутнима, међу
којима су били и Раде Дробац, амбасадор Србије у Будимпешти, Вера
Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској и отац Зоран
Остојић, парох будимпештански, аутор издања је истакао значај бављења
овом темом и предочио статистику
која јасно говори о тренутном броју,
структури и стању српске популације
широм света.
„Можда ће неко помислити да има
посла са текстом српског национали-

Г

АКЦИЈЕ

Промоција у Текелијануму

Шта је српски национални интерес
и како га штитити

Студија „Српски национални интерес”, проф. др Владимира Првуловића,
коју је издао „Прометеј“, детаљно се бави српским националним и културним
идентитетом, као основом за сагледавање и формулисање српског
националног интереса
сте, онако како се то код нас
најчешће гледа. У демократским друштвима се појмом
националиста означава човек
који воли и поштује своју нацију, њен национални и културни идентитет, што не значи
да је ксенофоб и да мрзи све
које нису његовог порекла.
Међу пријатељима, па и у породици, имам припаднике
неколико нација и националних мањина. Све то ме не
спречава да, као Србин, будем
свестан свог порекла, менталитета, врлина и слабости својих сународника и да стално,
па и у овој књизи, размишљам
о српском националном интересу и српској будућности”,
стоји у овом издању.
Професор Првуловић указује на
велики значај породице, али и српске
православне вере, као стубова који
представљају кључ опстанка српског
народа. У свом излагању аутор наводи
да се слаже са интеграцијом која је
неминовна, али не и са асимилацијом
која је у неким државама веома јака.
Према речима рецензента овог
издања, др Миломира Степића, професора и научног саветника Института за политичке студије у Београду,
аутор се потрудио да изложи основу
за дефинисање српског националног
интереса. Као његове неизоставне
елементе он издваја: политичко кон-

ституисање и заштиту српских земаља и територија на којима Срби живе,
опстанак и развој српског народа,
очување српског језика и културе,
реафирмацију улоге Српске православне цркве и светосавља, кориговање неких лоших својстава српског
менталитета, непризнавање тзв. косовске независности, изјашњавање
путем референдума о приступању ЕУ.
Аутор успоставља везу српске позиције са успоном појединих сила,
проблемима у ЕУ, „брегзитом“, сепаратизмом Каталоније, чињеницом да
пет земаља ЕУ није признало тзв. косовску независност и сл.”

Ова књига писана је на једноставан начин и тако постала приступачна и широј публици. Проф. Првуловић
у њој не крије своју забринутост за
очување српског националног идентитета, а исто мишљење са њим поделила је и публика која је присуствовала овој промоцији.
Након промоције уследило је мноштво питања из публике. Посетиоци
су заједно са аутором анализирали
тренутно стање, на основу којег је
започела и расправа на тему српског
националног интереса и начина његове заштите.
Д. К.

Почели радови у Сантову

Бивша школска зграда мења изглед

ости који су ове године присуствовали прослави малогоспојинске храмовне славе у Сантову, могли су се уверити да су отпочели радови на обнови зграде бивше
српске вероисповедне школе, која је
након откупа објекта доспела у власништво месне Српске самоуправе.

У згради некадашње вероисповедне школе, коју је Српска самоуправа у
Сантову откупила, извршени су водоинсталатерски радови, замењен грејни
систем, а отпочела је и адаптација просторија

Извршени су водоинсталатерски послови, реализована је и измена грејног система, а отпочела је и адаптација појединих просторија.
Што се тиче програма, они ће бити
конципирани сходно материјалним

могућностима би- временских услова, односно, није за- могућностима финансирати извођачраног тела Срба, немарљив фактор ни буџет сантовач- ке послове.
но, први је већ ке Српске самоуправе, која ће сходно
П. М
остварен, наиме,
приликом прославе храмовне славе,
културни део светковине уприличен
је у поменутом
центру који ће
служити као место
окупљања Срба у
Сантову. И том
приликом дошло је
до окупљања мештана и њихових гостију, а програм
су приредили чланови Културно-уметничког друштва „Весели Сантовчани“.
Што се тиче даљих радова обнове,
они ће се вршити у зависности од
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Будимпешта, 8. новембар 2018.

Едукативни програм у Текелијануму

А

утори изложбе „Ја српски пишем, читам и мислим“ су Светлана Месицки, кустос и етнолог из Народног музеја у Панчеву и
сарадница Гордане Стојанов, сликар-конзерватор. Изложба је постављена
као прилог акцији „Негујмо српски језик“, коју води Министарство културе
и информисања Републике Србије, а
којом се указује на друштвени задатак

да се афирмишу језичка култура и ћирилица, као матично писмо српског
народа.
Како смо сазнали од господина Милана Кићевца, иницијатора и креатора
овог програма, читав пројекат се састоји од изложбе и радионице. Посетиоци
изложбе имали су прилику да виде
паное са исписаним изјавама деце, као
и мислима писаца о језику и појединим језичким појмовима. Госте изложбе је поздравио Милан Кићевац, а
скупу се обратио и Мирослав Бирцлин,

„Ја српски пишем, читам и мислим”
У задужбини Саве Текелије у Будимпешти, отворена је изложба „Ја српски
пишем, читам и мислим“, чији је циљ мотивисање деце да говоре и пишу
књижевним језиком, али и да избегавају сиромашење језика, које је присутно
у електронском комуницирању
директор Народног
музеја Панчево:
„Изузетна ми је
част што сам данас
на овом светом месту за српство у северној дијаспори.
Овде Срби живе
већ вековима, сила
их је натерала на
велике сеобе. Наш
музеј има част да
чува оригиналну
слику Паје Јовановића 'Сеоба Србаља'. Са вековних огњишта једино су могли да понесу своју културу, веру и језик. Ова изложба је
један мали допринос да се наш језик
и даље чува, негује и брани, како у матици, тако и у дијаспори". Поставку је
отворио Немања Ротар, члан Градског
већа за културу и омладину града Панчева. Радионица ће бити одржана током новембра у Српској школи у Будимпешти, а у рад ће бити укључени
ђаци седмог и осмог разреда основне
школе и првог и другог разреда гимназије.

Концерт етно музике у Палати уметности

О

вај ансамбл негује традиционалну етно музику Бугарске,
али и музику целог Балкана, са
препознатљивим ритмовима и мотивима. Поред народне, изводили су и
ауторску музику савремених бугарских композитора који стварају у
традиционалном духу. Под диригентском палицом маестра Димитра Христова, оркестар је извео Фолклорне
варијације, Балканску игру, Гајде, Шопску игру, Хоро концерт за три кавала,
Ћустендилско хоро и друге композиције. Поједини извођачи су били у
народној ношњи, тако да је публика
могла да се упозна и са делом раскошних бугарских националних костима.
Двочасовни програм је брзо пролетео. Публика, у којој је било припадника више народа и народности,
бурним аплаузом је поздравила наступ ансамбла који се више пута враћао на бину, како би се поклонио
публици и на „бис“ извео још неке
композиције.
Музика се, у рукама врсних извођача, по ко зна који пут показала као
универзални језик, који спаја људе
различитих култура и буди оно што
је најлепше у њима. У препуној сали
били су и професори и ученици Српског ђачког дома и гимназије. Међу
њима је била и једна ученица која је
у Српску гимназију дошла пре две и
по године из Видина у Бугарској. То
је Раја Ивова Спасова, која је, у међувремену, захваљујући школи, језичким камповима и дружењу са децом
која говоре српски, научила наш је-

ИЗЛОЖБА

„Данас је наш задатак да оспособимо децу да говоре и пишу књижевним
језиком, да избегавају лексичко и стилско шаблонизовање и сиромашење
језика, попут оног који се често упражњава на друштвеним мрежама и телефонским порукама. У том смислу
ова изложба и јесте резултат истраживања начина и могућности различитог
именовања и исказивања израза.
Њима су се бавили ученици нижих
разреда Основне школе 'Мирослав Антић' док су нас ученици Гимназије
'Урош Предић' подсетили на мудре
српске изреке. Треба имати на уму да
је језичка култура сваког појединца огледало његове
опште културе, а да се духовност једног народа огледа у
његовом језику. Српски језик
је богат и треба га неговати“,
рекла је Светлана Месицки.
Како су објавили организатори изложбе, будимпештанска цивилна организација COOLTURE, Задужбина
Саве Текелије и Народни
музеј Панчево, сарадници на
пројекту су и Основна школа

„Мирослав Антић“ из Панчева (Невенка Петровић, професорка разредне
наставе), Гимназија „Урош Предић“
(професорка Весна Миливојевић), такође из Панчева, Српска основна школа и гимназија „Никола Тесла“ из Будимпеште (професорка српског језика
Кристина Бекић).
Издавач изложбеног материјала и
главни носилац пројекта је Милан Кићевац, оснивач Фондација за културу
и развој „COOLTURE“ из Будимпеште.
Покровитељ пројекта је Министарство
спољних послова Републике Србије.
К. П.

МУЗИКА

У вртложном балканском ритму
бугарског оркестра
Сваке године се 19. октобар прославља као Дан мађарско-бугарског
пријатељства. У оквиру богатог програма, у будимпештанској палати MÜPA
приређен је и концерт Народног оркестра бугарског Националног радија,
са музиком читавог Балкана
зик. Замолили смо је да нам изнесе талних композиција из свих предела воле извођачи и фолклорни играчи
своје утиске.
Бугарске. Ритмички изузетно богату широм света.
„Ја сам дете које живи далеко од и веселу народну музику Бугарске
Славица Зељковић
свог дома, својих најближих и своје
отаџбине. Овај концерт за мене значи
пуно, јер ме накратко враћа у моју
родну земљу, и чини ме поносном на
мој народ, културу и порекло. Посебно ме је емотивно дирнуло када сам
слушала неке композиције из мог
родног Видина“, рекла је Раја за наш
лист.
Иначе, Народни оркестар бугарског Националног радија формиран
је 1952. године с идејом очувања бугарске фолклорне музике. Од самог
оснивања оркестар су предводили
најзначајнији бугарски диригенти.
Познат је и као „оркестар солиста“,
тако да су сами музичари изводили
одређене вокалне композиције, композитора и виртуоза, најрепрезентативнијих бугарских музичара. На репертоару оркестра поред аутентичних народних мелодија заступљени
су аранжмани вокално-инструмен-
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Н

СУСРЕТИ

Ђорђе Михаиловић, чувар на Зејтинлику:

„Свакога дана треба да им сто
пута кажемо – хвала!”

и то што се креће уз помоћ
штапа и што му плућа, каже,
нису здрава, чика Ђорђа не
зауставља. У разговору са новинарима открива да је срећан што је дочекао стогодишњицу пробоја Солунског фронта, јер је то „велики пра- Иако је закорачио у десету деценију живота, старатељ српског војничког гробља
зник“.
„Сваког дана треба да кажемо сто Зејтинлик, Ђорђе Михаиловић (91), кога сви зову чика Ђорђе, и даље је посвећен
пута „хвала“ за све оне људе који су
свом послу и одан палим борцима. Срећан је што је дочекао
погинули на Солунском фронту. Овде
стогодишњицу пробоја Солунског фронта
је сахрањено 21.000 бораца. Има
Француза, Италијана, Руса и око 8000
Срба. Солунски фронт био је дугачак дочекује, показује хумке, тражи са
ТРЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА СТАРАТЕЉА
од Бугарске до албанске границе. њима изгубљене претке, прича о њиОни који су погинули тамо су одмах ховом јунаштву, а на његово рецитоВећ деценијама Ђорђе Михаиловић дочекује и испраћа потомке српских
ратника страдалих на Солунском фронту, у Првом светском рату. Показује
им где су похрањене кости њихових предака и чува хумке свих осам хиљада српских страдалника. Први чувар гробља био је Ђорђев деда, солунски
добровољац Саво Михаиловић, Србин из Грбља код Боке которске. Саво је
сакупио своје мртве другове и саборце, а потом их је чувао до своје смрти
1928. године. После смрти и сам се придружио својим саборцима, сахрањен
је на Зејтинлику. Њега је наследио Ђорђев отац, Ђуро Михаиловић, који је
током Другог светског рата сачувао гробље и његове реликвије од нацистичке пљачке. Кад је Ђуро умро 1961. године био је сахрањен уз оца на
Зејтинлику, а дужност чувара гробља припала је Ђорђу, последњем мушком
потомку из лозе Михаиловића. Одликован је јула 2014. године орденом
српске заставе другог степена.

Ђоре Михаиловић

сахрањени, па после десет година
пренети овде. Зато овде у костурници
има 2000 мермерних плоча, иза којих
су смештене кости страдалих, са именима и местом рођења за оне за колико се знало. Нема дана да нема
Срба, који дођу да траже гробове
својих предака, већина их нађе“, испричао нам је Ђорђе кад смо га недавно посетили.
Иако је реконструкција гробља у
току, посетилаца има. Чика Ђорђе их

вање стихова Војислава Илића Млађег, који се налазе на спомен костурници, нико не остаје равнодушан:
„Незнани туђинче, кад случајно минеш поред овог светог заједничког
гроба, знај, овде су нашли вечно уточиште највећи јунаци данашњега
доба…“
Цео живот је на овом гробљу, живи,
ради, чува. Најпре је његов деда, солунски добровољац, Саво Михаиловић био први чувар, па отац Ђуро, да

би после његове смрти дужност чувара гробља припала Ђорђу, последњем мушком потомку из лозе Михаиловића.
„Знате шта ми кажу? 'То је моје гробље'. Па цео живот сам овде, а чувар
сам 58 година. Немам сина да ме наследи, зато радим још. Овај посао
није за женску децу. Ако бог да још
мало здравља, да живим, да радим.
Па нико не живи двеста година“, каже
Ђорђе, док се сагиње да подигне каменчић са степеница костурнице.
„Волим да је лепо овде, кад посетиоци дођу да све буде чисто“, додаје
Ђорђе, који је за своје заслуге већ
одликован Орденом српске заставе
другог степена и Орденом Светог
Саве првог степена. Од пре четири
године када је због болести морао у
болницу, добио је помоћника Предрага Недељковића из Kраљева, са којим

и данас дели смене. Смеје се кад се
сети, како су га тада прогласили мртвим.
„Два месеца сам тада био у болници тешко болестан. На интернету јавили да сам умро, умало нису отворили овде гробницу, где су мој деда
и отац, да ме сахране. Грешка, ето још
сам жив. Идем на терапије за плућа,
није баш добро, ал' шта да се ради.
Нисам пушач, можда је од прашине,
шта знам“, прича Ђорђе, кога рад и
даље држи на ногама. Остаје ипак
жал што ће, каже, бити последњи Михаиловић, чувар гробова српских
војника.
Ових дана се приводи крају реконструкција комплекса Зејтинлик. Влада Србије је за реконструкцију тог
меморијалног комплекса издвојила
220.000 евра.

јана Сич, главна уредница часописа
„Мозго Вилаг” („Свет у покрету”), а
потом је уследио разговор о укупном
стваралачком опусу новосадског писца, који је дуже од једне деценије
био и драматург Телевизије Нови
Сад.
Ласло Вегел је романсијер, есејиста, драмски писац и позоришни критичар. Пише углавном
на матерњем мађарском језику и, по речима критике, подједнако припада и српској и мађарској књижевности. У Будимпешти је 2009. добио
највише мађарско
признање за стваралаштво, Награду „Лајош Kошут”.
Његова најзначајнија дела су романи
Мемоари једног макроа
(1967), Дупла експозиција (1983), Паренеза
(1987), Велика источно-средњо-европска Гозба
ступа у Пикарски ро-

ман (1996) и Екстериториум (2002), затим књига есеја Витгенштајнов разбој
(1993) и драмских дела Јудита и друге
драме (2005). За Витгенштајнов разбој
добио је Регионалну Пулицерову награду Мађарске. Његова дела су превођена на више европских језика.

СНН

Промоција у Будимпешти

Представљена књига Ласла
Вегела на српском

Ласло Вегел, романсијер, есејиста, драмски писац и
позоришни критичар, који подједнако припада и
српској и мађарској књижевности, представио је свој
„Новосадски дневник”, који још увек није преведен
на мађарски, али се аутор нада да ће се то
ускоро догодити

Н

а књижевној вечери одржаној
у будимпештанској књижари
„Иштван Еркењ”, представљено је најновије остварење познатог
војвођанског писца Ласла Вегела,
који је веома цењен и у Мађарској,
као његовој матичној земљи. Добитник низа књижевних признања, међу
којима је и највећа награда за стваралаштво „Лајош Кошут” (2009), изјавио је да „Новосадски дневник” још
није преведен на мађарски језик, али

да се нада да ће се и то ускоро догодити.
Посебан куриозитет је то што је
практично истовремено, само у другој сали, отворена изложба уметничких фотографија сина Ласла Вегела,
Даниела, који већ дуже време живи
у Будимпешти. Изложба је названа
„Три В”, што су акроними за „Вегел,
варош, визије”.
О оба уметничка остварења говорила је историчарка уметности Јули-

СНН

9
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63. Међународни сајам књига у Београду

Нови сусрет са делима српских
писаца из Мађарске
Међународни сајам књига, који je у Београду окупио велики број излагача и
посетилаца из читавог света, и овога пута је био прилика за представљање
стваралаштва српских писаца из Мађарске
али и са самом нашом заједницом.
Издања Радионице Венцловић су
управо књиге чије је основна тематика живот Срба у Мађарској и као
такве могу бити интересанте и у Србији, али са друге стране исто тако
наши преводи тих књига на мађарски
језик могу бити занимљиви и мађарској читалачкој публици. Реч је о
књигама Предрага Степановића, Петра Милошевића, Драгомира Дујмова, Милана Степанова, а новина је
књига поезије Грге Олаха, коју је
такође објавила Радионица Венцловић - рекао је Милан Ђурић.
Промоцији су, поред осталих посетилаца, присуствовали и председник
Удружења књижевника Србије Радо-

О

вогодишњи празник књиге, одржан у Београду од 21. до 28.
октобра, отворио је академик
и песник Матија Бећковић, који је
иначе, већ више пута био гост и српске заједнице у Мађарској. Сајам је
одржан под слоганом „Радост читања”.
На овој великој манифестацији
нашла су се и поједина српска издања из Мађарске. Наиме, издања Радионице Венцловић су била изложена на штанду Покрајинског секретаријата за културу Војводине, а 22.
октобра одржана је и промоција
књига објављених у оквиру ове ради-

Д. К.

ЖИВОТНИ СТИЛ

Како избећи мешање у туђе бракове
Маме и тате се неретко мешају у бракове својих наследника, посебно
кад живе под истим кровом. Како преживети утицај свекрве, таште и осталих
чланова примарних породица?

В

мир Андрић, као и чланови Српске
самоуправе XIII кварта и поједини
запослени у Канцеларији Самоуправе
Срба у Мађарској, који су тих дана
боравили у Београду.
Међутим, у српској заједници у Мађарској има и аутора који своја дела,
стицајем околности, објављују код
других издавача, а који су такође били
заступљени на сајму. Као и сваке године, публика у Београду је и овога
пута имала прилике да се упозна са
новијим књижевним стваралаштвом
Драгана Јаковљевића. На једном од
сајамских штандова читаоци су се
дружили са овим писцем и од њега, уз
посвету, добили примерке појединих
издања.
Председник одбора Београдског
сајма књига Зоран Аврамовић рекао
је да је током 63 године постојања
београдски Сајам књига успео да преброди економске и политичке изазове.
- Данас се суочавамо са дигиталном
револуцијом и такозваном ”кризом
читања”. Зато је наш слоган ове године ”Радост читања” и верујем да би то
могао бити слоган сваки наредни сајам књига - изјавио је Аврамовић.

онице. О активностима Радионице
Венцловић, чији је главни уредник
књижевник Петар Милошевић, говорио је Милан Ђурић, в.д. директора
Културног и документационог центра
Срба у Мађарској.
- Захваљујући Покрајинском секретаријату за културу Војводине, добили смо простор на њиховом штанду,
да представимо и наша издања. Веома је важно да смо присутни како
на Сајму књига у Београду, тако у на
Сајму књига у Новом Саду. Самим
тим упознајемо српску читалачку публику у Србији са стваралаштвом
српских књижевника из Мађарске,

Породично саветовалиште

ећина нас још увек живи са
сећањем да су наши родитељи, баке и деке живели у заједници у којој се старији увек слушао. Према истраживању, више од
половине људи у браку кажу да породица има утицај на однос са супружником. Међу главним разлозима за
тензију су нежељени савети родбине,
стајање партнера на страну родитеља
и различита мишљења о васпитању
деце. Свађе због тога су махом наступале једном месечно, а више од четвртине парова је чак признало да не
би ни рекли судбоносно „да” да су
знали да ће проблем бити тако изражен.
Психотерапеут др Катарина Ђорђевић каже да у пракси наилази на
различите ситуације, од тога да се
млади супружници стапају са роди-

САЈАМ

тељима као доминантним у односу,
до јасних сукоба који ремете све односе у породици, ужој и широј.
Мада се најчешће као реметилачки фактори помињу таште и свекрве,
психотерапеут каже да није занемарљиво ни уплитање свекра или таста,
посебно у породицама где је финансијска доминација у рукама мушког
родитеља. Са које год стране долазио
утицај, супружници треба да се понашају исто.
– Често у брачном саветовању подсетим супружнике на цитат из Посланице Коринћанима апостола Павла:
„Зато ће човек оставити оца и мајку
своју и биће двоје једно тело". Овај
цитат чујемо на сваком црквеном
венчању и заборавимо га – подсећа
Ђорђевићева.
А када до сукоба дође због тога

што је ташта опет свратила непозвана
или свекрва поново није задовољна
васпитањем наследника, партнери ће
лако усмерити бес једно на друго. А
требало би, према речима психотерапеута да разговарају и да донесу
заједничку одлуку о томе како желе
да живе и колико родитељи
да буду укључени.
– Када се супружници
договоре, једноставније је
да ту одлуку изнесу родитељима, не у смислу списка
правила, али са јасним границама, од тога да ли ће и
колико чувати унуке, како
ће се договарати о ручку,
месту становања, новцу.
Онда кад престанете да
бурно реагујете спрам онога што раде мешајући ро-

дитељи, они губе моћ да утичу на вас,
јер вас то више не узнемирава. Докле
год се свађате, учествујете у зачараном кругу – закључује психотерапеут.
Таште и свекрве су бар у једном
сложне – у оцени да млади не желе
да саслушају добронамерну критику
и да ништа не сме да им се каже.
– Уколико родитељима скренемо
пажњу да не треба да се мешају у
наш брак, то не значи да их не волимо
и не поштујемо. И даље су они наши
родитељи и потребни су нам и да
разговарамо и да се смејемо и да се
не слажемо – примећује психотерапеут др Катарина Ђорђевић. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Мана Матовић, успешна у спорту и уметности

ПОРТРЕТ

Девојка која зна да сања и којој
се снови остварују
Српска гимназија „Никола Тесла“ може се похвалити читавом галеријом младих,
занимљивих, људи, који су прошли кроз њене клупе. Данас их можете
срести на најразличитијим местима, у земљама Европе, али и у Америци
и другим континентима

и све нас се више окупљало на терену.
УСПЕСИ У ФУДБАЛУ
Женски фудбал у то време није био
толико популаран као што је, рецимо,
Са својим клубовима у Мађарској и Америци, Мана је доживела велике
сада. Убрзо смо основали први женуспехе: прво место у другој лиги Мађарске 2016. године увело ју је са 17
ски фудбалски клуб ЖФК 'Металмагодина у прву лигу Мађарске. Њен тим је био први у Америци 2017, где су
ниа'. Схватила сам да је фудбал поиграли против тимова широм Калифорније.
стао део мог живота и да не желим
да га се одрекнем након напуштања
евојка необичног имена, Мана, Кањиже због даљег школовања.“
школе и члан њиховог фудбалског пендију ако недовољно играш или
храбро идући ка свом циљу, отитима. Пристала сам без великог раз- немаш добре резултате у игри. Због
Српска гимназија као
снула се у свет из малог места у
мишљања. Био је то јако велики тога су шансе да добијем стипендиидеално решење
Србији, уписала Српску гимназију у
изазов који ме је привукао стра- ју за студије биле знатно умањене,
Будимпешти, била у два мађарска
„При избору средње школе, моја шном снaгом, као прејак магнет а трошкови школовања су јако виклуба као фудбалерка и на крају оти- једина жеља је била да постанем ђак коме се не можете супротставити. соки. Требало ми је доста времена
шла и у Америку, захваљујући спорт- Српске гимназије „Никола Тесла“ у Најлепши период мог живота сам да се помирим са тако тешком сиској стипендији. Уз то је нежна и крх- Будимпешти и наставим своју фуд- провела у Америци, где сам упозна- туацијом и да се вратим у Мађарка лепотица, дуге црне косе, широког балску каријеру у једном од женских ла људе из различитих култура. У ску.“
осмеха, лепо васпитана и комуника- клубова у Мађарској. Жеља ми се школи нас је било са свих страна
Незаборавни домаћини
тивна. Вешт је посматрач, уочава де- остварила и постала сам убрзо ђак света: Србија, Хрватска, Грчка, Кина,
таље као да зна да се тајна и истина гимназије и члан клуба FTC 2013. го- Бразил, Шпанија. Те огромне разли„Људи код којих сам живела у то
најчешће крију у детаљу.
дине. А, касније сам прешла у FC ке у културама су у једном моменту време су ме потпуно освојили и очаУ Будимпешти је уписала струков- HONVED.“
постале потпуно небитне; сви смо рали. Никад нећу заборавити колико
ну школу, одсек фотографије
били тамо из истог разлога, да буде- труда су уложили да ми помогну да
Америка као дивно
– Budapesti Komplex SzC Kézművesipari
мо најбољи у томе што радимо и да упркос свему наставим даље школоискуство
Szakgimnázium. Ово је исповест Мане
доживимо нешто недоживљено до вање у Америци. Телефонски позив
Матовић.
„Мој следећи сан је био да се тада. Част ми је била што сам била који сам добила на аеродрому на
у Америци. При крају тре- смештена у породици директора путу ка кући, памтићу заувек. Јавила
Незаборавно детињство школујем
ћег разреда Српске гимназије доби- наше школе, са људима који су ме се жена директора наше школе и ре-

Д

у Кањижи

„Већи део детињства сам провела
у Кањижи, градићу одмах поред мађарске границе. Као свако дете, провела сам га у игри и дружењу. Школа
и одмори, налажење после школе и
играње жмурке док не падне мрак.
Мајка ми се бавила тенисом све до
студија, али никад није играла на професионалном нивоу. Тата се није бавио спортом, а пошто су ми родитељи
разведени, мајка је имала пресудан
утицај на мој развој. Она, као моја
највећа подршка, научила ме је да
сањам живот који желим да живим и
да чврсто верујем у себе, у борби за
остварење својих снова.“

Почеци у фудбалу са
дечацима

„Све је почело на кањишком фудбалском терену, на који сам волела
да идем. Дружење са дечацима ми
никад није представљало проблем,
иако ми је наравно, највећа жеља
била да и моје другарице дођу да
играју са мном фудбал и виде колико
је то у ствари забавно. Временом је ла сам понуду за спортску стипен- волели као да сам њихова рођена
тако и било. Брзо се прочуло да су дију из Carnegie Schools Riverside, у кћерка и трудили се да ми улепшају
неке девојке почеле да играју фудбал Калифорнији, да будем ученик те боравак у Америци. Матурирала
сам 2017. године и тако завршила
своје средњошколско образовање.“

У СВЕТУ ФОТОГРАФИЈЕ

„Будимпешта је град који нуди разне могућности за младе, и у којем се
осећам увек добродошла. Вратила сам се у Будимпешту да упишем школу
фотографије, за коју сам се одлучила, јер мислим да је то нешто чиме бих
желела да се бавим у животу. Тренутно сам више заинтересована за тзв.
lifestyle и комерцијалне фотографије. Модна фотографија ме највише занима. Свакако бих волела да каријеру, после завршене ове довогодишње
школе фотографије, наставим у иностранству. Можда у Америци или негде
широм света... Циљ ми је да живим од онога што волим да радим, и све то
да радим из љубави, јер мислим да ћу тек тада постати успешна.“

Повреда у фудбалу и
повратак из Америке

„Хтела сам да упишем Mt. San
Antonio College, смер за спортски
менаџмент. Годишња школарина је
коштала 30.000 долара. Међутим,
имала сам једну незгодну повреду
која ми се стално враћала, па сам
морала да напустим фудбал. Тамо
је пракса да ти одузму спортску сти-

кла је да се неко јавио да ми плати
школовање и све додатне трошкове,
који су ми потребни да бих могла да
останем. Није било лако донети одлуку, јер је то било нешто што сам желела целог живота. Требало је у једном тренутку одлучити. И, преломила
сам. Вратила сам се. Тим људима сам
до неба захвална. Кад би сва људска
бића била толико хумана као ови
људи, где би нам био крај? И дан данас смо у вези и очекују ме да их
посетим, а и ја бих волела да дођу у
Европу да им покажем лепоту Будимпеште.“
Славица Зељковић
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Будимпешта, 8. новембар 2018.
Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

КОНЦЕРТ ГРУПЕ „БРАНКА ТРИО“

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
СЕГЕДИНУ

15. новембра 2018. у 20.30 ч.

До 11. новембра 2018.

8. 11. - Дом народности (улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Свечано отварање изложбе Споменке Путник
11. 11. - Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској
– Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске
градске самоуправе
– Министарство спољних послова Републике Србије Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
– Фонд Министарства за хумане ресурсе

VII ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА
У КАЛАЗУ
10. новембра 2018. у 19.00 ч.
Адреса:
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendrei út 9.

Међународни фолклорни фестивал у Кебањи

ETHNO FEST BUDAPEST
10. новембра 2018. од 19.00 ч.
Наступају културно-уметничка друштва из Грчке,
Киргизије, Литваније, Хрватске, Индије,
Ирана и Мађарске
Организатор:
Српске самоуправа у Кебањи
Адреса:
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
(Budapest, X Szent László tér 7-14.)

Наступају:
Бранка Башић, Чаба Цирјак, Слободан Вертетић
Адреса:
Lumen Kávézó
Budapest, VIII Horánszky u. 5.
Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
НОВЕМБАР
08. 11. - Св. Литургијa
10. 11. - Вечерње
11. 11. - Св. Литургија
15. 11. - Вечерње
16. 11. - Св. Литургија
17. 11. - Вечерње
18. 11. - Св. Литургија
20. 11. - Вечерње
21. 11. - Св. Литургија
24. 11. - Вечерње
25. 11. - Св. Литургија

- у 10.00 ч. (Св. Димитрије)
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч. (Ђурђиц)
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана, изузев недеље
и празника, у 7:30 ч.

КОНКУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Државни секретаријат Владе Мађарске за верска и
питања националних заједница, објавио је конкурсе за
финансијску подршку програмима и активностима
организација које окупљају припаднике народности.
Укупно су расписана четири конкурса за 2019. годину, за
различите области и категорије потенцијалних корисника
средстава, са детаљно образложеним циљевима и информацијама о висини средстава за која се конкурише,
потребној документацији, роковима за подношење пријава и другим неопходним подацима.
Увид у текстове конкурса заинтересовани могу добити
на интернет страници: bgazrt.hu

IX СУСРЕТ ХАРМОНИКАША
И ИЗЛОЖБА ИНСТРУМЕНАТА
Тукуља, 17. новембра 2018. од 14.00 ч.
Концерти и изложба инструмената
Почасни гост: хармоникашка радионица
Scandalli - Castelfidardo из Италије

ИНФО СЕРВИС
35. ЈУБИЛАРНО ВЕЧЕ
КУД-а „ОПАНКЕ”
17. новембра 2018. од 18.30 ч.
Адреса:
Angyalföldi József A. Művelődési Központ
Budapest XIII József A. tér 4.
У оквиру свечаног програма наступају:
Ансамбл „Вујичић”, Оркестар „Зора” УД „Мидрос”
После програма следи бал!
Цена улазице: 2000 фт.
Информације и резервација карата:
Тел: 06 20 434 3302, 06 70 673 4353,
Имејл: opanke.pomaz@gmail.com
Српска народносна самоуправа у Сегедину и Месна српска
заједница организују

СРПСКИ БАЛ У СЕГЕДИНУ
10. новембра 2018. од 19.00 ч.
Програм ће бити одржан
на десној обали Тисе, на броду
„TISZA RIVER RESTAURANT & LOUNGE HALL“
(Felső-Tiszapart a két híd között a Tisza folyó jobb partján)
За добро расположење побринуће се оркестар
„БАЧКИ ТАМБУРАШИ“ из Суботице
Улазнице са вечером: 5000 фт.
Вечера: богат шведски сто
Резервације:
Јелена Фаркаш (Сеја): + 36 20 952 01 28
Боривој Рус: +36 70 451 42 34

ДАН СЕОБЕ
На лађи „Győr”, која ће бродити Дунавом од
Будимпеште до Сентандреје и назад. Полазак у
Будимпешти са пристаништа код Vigadó-а (код „Жуте
куће“) на пештанској страни. Повратак на исти док.
17. новембра 2018. (субота)
Полазак у 12.00 часова
Долазак у Сентандреју око 13.30
Полазак из Сентандреје око 16.30
Повратак у Будимпешту oко 18.00
На лађи наступају оркестар „Село“ и играчи
КУД-а „Братство“ из Суботице
Програм у Сентандреји:
Посета Преображенској цркви и наступ
КУД-а „Братство“ из Суботице
Приступ бесплатан!

Адреса:
Tököl, Művelődési Központ és Könyvtár
Tököl, Kossuth L. u. 66.

Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са
Српским културним клубом у Будимпешти, Српском
самоуправом у Сентандреји и Српским институтом

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

Приредбу су материјално помогли:
Министарство за људске ресурсе и Српска смоуправа
XIV кварта
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДУХОВНОСТ

Храмовне славе на југу Мађарске

Свечаности у Мајшу и Илочцу, у част
Свете Петке

Ј

едан од светих храмова чији је
заштитник Света Петка, хришћанска подвижница која је живела
крајем X и у првој половини XI века,
јесте и мајшанска српска православна црква. Празновање патрона древне светиње, сазидане 1781. године, у
барањском насељу где данас живи
једино једна српска породица – породица Спасојевић – одржано је 27.
октобра на сам дан, који је Српска
православна црква установила као

Као и у осталим нашим крајевима, и српски народ у Мађарској, пре свега у
Барањи, подизао је храмове и посветио их Светој Петки, коју верници сматрају
мајком, помоћницом у невољама, али и светитељком која са њима успоставља
живи контакт. Бележимо како су Срби у Мајшу и Илочцу
прославили овај празник

Мајш

празник посвећен Светој Петки.
Поменутој фамилији, чија је глава старатељ српског православног
храма, приликом свечаног празновања Петковаче, у великом броју
придружили су се верници како из
хрватског, тако и мађарског дела
Барање, а на славу је допутовала и
двадесеточлана група поклоника

Мајш

из Помаза, предвођена јерејом Љубом Милисавићем, парохом помашким и Петром Богданом, председником бираног тела Срба у већ
поменутом граду. Близу седамдесетак верника појало је у част Свете
Петке и одговорило на молитвене
речи свештенства. Наиме, свету литургију том приликом служили су
протонамесник Јован Бибић, парох
сантовачки, јереј Љуба Милисавић,
парох помашки, јереј Милан Ерић,
парох печујски, администратор мај-

шанске парохије и протођакон Андраш Штријк.
У склопу славског богослужења
свечану проповед одржао је јереј
Милан Ерић. Он се уједно захвалио
бившој куми славе, Зорици Степанов
из Мохача, која је финансирала замену једног дотрајалог прозора на мајшанској цркви.

чен агапе захваљујући прилозима
кумова славе и Помашке српске самоуправе.
Трпеза љубави и дружење српских
православних верника били су још
један повод да се говори о славским
традицијама, прослави патрона мајшанске српске православне цркве.
Уједно, сви су се сложили да је култ
Св. Петке, којој су бројни српски храмови посвећени, веома развијен у
српском народу, а да је тако потврдило је и празновање Петковаче у
Илочцу.
Наиме, истога дана, тј. 27. октобра
прослава храмовне славе одржана је
и у поменутом малом барањском сеоцету где данас више нема српског
живља. О некадашњем битисању
Срба у овом насељу данас сведоче
само српска православна црква посвећена Св. Параскеви и српско православно гробље.
Ипак, многи су одлучили да посете
свети храм и одају пошту како заштитници светиње, тако и успомени
на некадашње Србе. У маленом српОкончањем славске беседе, усле- ском православном храму, који је
дила је литија, опход цркве, односно, саграђен 1808. године, последњих
освећење, резање славског колача и година уназад, никада није било топреливање кољива. Прослава храмовне славе у Мајшу окончана је пригодним послужењем у порти светиње где
су парохијани и парохијанке ћаскали,
нудили једни друге ракијом, соковима, колачићима, јабукама.
На крају празновања заштитнице
мајшанске српске цркве домаћини и
гости заједно су прешли у суседну
Липову, у Дом културе, где је уприли-

лико српских православних верника
на прослави храмовне славе Свете
Петке као ове године. Њих четрдесетак – међу њима и поклоничка група
из Помаза те браћа и сестре из Републике Хрватске – присуствовало је
славском богослужењу, које је својим
присуством увеличао и сам начелник
села Јожеф Јухош. У „малом барањском бисеру“ – многи из милошти
тако зову српску цркву у Илочцу –
вечерње су служили јереј Љуба Милисавић, парох помашки, јереј Милан
Ерић парох печујски, администратор
парохије у Илочцу и протођакон Андраш Штријк.
Ни овогодишња храмовна слава у
овом барањском сеоцету није протекла без резања славског колача и
преливања кољива – кумовале су
породице Ерић и Штријк.
На крају свечаног славског обреда
присутнима се пригодном беседом
обратио јереј Милан Ерић, парох печујски. Администратор парохије у
Илочцу се још једном захвалио Помазлијама, односно, браћи и сестрама из Хрватске, што су својим присуством увеличали храмовну славу, а
начелнику села Јожефу Јухошу упутио је речи хвале што село и даље
води бригу о светом храму и месном
српском православном гробљу.
Прослава храмовне славе у Илочцу окончана је пригодним послужењем у порти светиње, односно, заједничким фотографисањем и ћаскањем о некадашњим славнијим временима када су у овом насељу живели Срби. Иако њих више у овом селу
нема, ипак Илочани предвођени начелником Јожефом Јухошом чине све
да сачувају светињу, бисер села, српске надгробне споменике и успомену
на некадашње српске житеље.
Предраг Мандић

КУМА ИЗ ЗАГРЕБА - ПОРЕКЛОМ ИЗ МАЈША

На слави у Мајшу кумовала је Јованка Бертић из Загреба, чији преци
потичу из Мајша и која нам је рекла: „Јако сам срећна што могу да кумујем
и приложим нешто овој цркви где су моји преци крштени и драго ми је да
се налазим у селу где су они оновремено живјели. Док нас служе године,
ми ћемо долазити како бисмо прославили дан Св. Петке. Пуно нам значи
то. Покојни дјед Јово би био јако сретан и поносан кад би видио како ми
његујемо ту традицију.“

СРПСКЕ

Илочац

НЕДЕ ЉНЕ

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Е
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ГОДИШ

Прошло је 80 година од смрти Бранислава Нушића

Хумором и сатиром лечио свет и себе у њему (2)

П

о завршетку Првог светског рата и
по повратку у Београд, Бранислав
Нушић је био на дужности начелника уметничког одељења Министарства просвете, а једно време је и управник позоришта у Сарајеву. Његово књижевно стварање упућује се ка историј-

ским драмама. Пише драму „Kнегиња од
Трибала" са темом из доба Скендер-бега,
„Томаинду" са темом из доба цара Душана и „Наход" са мотивом из народне поезије. Но после неуспеха на историјским
драмама, враћа се комедији. Од 1929. до
1938. године написао је комедије „Госпођа министарка", „Предговор", „Мистер
Долар", „Београд некад и сад", „Ожалошћена породица", „Д-р", „Ујеж" и шале
„Свиња" и „Аналфабета." У тешким данима борбе против фашизма у време стварања Народног фронта, враћа се сатири
и пред смрт пише комедију „Покојник" и
предузима сатиричну обраду своје омиљене теме у недовршеној комедији
„Власт". Нушић је имао око двадесет година живота када је писао комедију „Народни посланик", а око седамдесет година када је написао комедију „Покојник".
Изванредно богата продуктивност испу-

Период између два светска рата који је обележило нагло уздизање и богаћење капиталиста,
био је испуњен Нушићевим стваралачким напорима да комедиографски прикаже настале
промене у друштву. Није то било лако постићи, јер је он био, у извесном смислу,
старовременски писац и као такав носио у себи као идеал визију патријархалних односа
нила је овај период његовог
живота. Двадесет и пет књига
није могло да обухвати његово
целокупно књижевно стварање.
У време када се организовао
Народни фронт за борбу против фашистичке опасности, Нушић је, иако већ веома стар и
физички исцрпљен, ступио у
његове редове. Председавао је
једном скупу напредне демократске интелигенције која се
на Универзитету окупила за
борбу против фашизма.
Прошао је у свом животу и
стваралачком књижевном раду кроз разне епохе и разне
средине. Живео је и књижевно
радио у време режима краља
Милана, када се покушава полицијским терором и војном
силом да обезглави тада опозициона Радикална странка, из
чије борбе су поникле Нушићеве прве комедије. Живи једну
читаву деценију у Македонији,
у потпуно новој за њега средини.
Затим пролази кроз режим
Александра Обреновића, под којим се
својим опортунистичким држањем компромитује. Доживљава преврат 29. маја
1903. године, епоху владе Петра Kарађорђевића, анексију Босне и Херцеговине,
балканске ратове, Први светски рат. Период између два светска рата, доба наглог уздизања и богаћења капиталиста у
Србији, испуњено је његовим стваралачким напорима да комедиографски прикаже настале промене у друштву; напорима јер је Нушић био у извесном смислу старовремски писац и као такав носио у себи као идеал визију патријархалне Србије.
Већ у младости када је изражавао
оштрију критику друштва, подлога његових сатира налазила се у идеализацији патријархалности. У младости је био
интимно везан за дом књижевника Јове
Илића, за његов конак који је у то доба

СКЕРЛИЋ ГА НИЈЕ ЦЕНИО
Нушићу је Kраљевска српска академија наука нанела тешку увреду и изазвала
дубок бол, јер није предложила његову најављену кандидатуру. Томе су, те 1924. године, највише допринеле сурове критике и коментари Јована Скерли ћа, најугледнијег књижевног критичара тога доба, прича Небојша Брадић, позоришни редитељ. Неправда је исправљена тек 1933. године, када Нушић постаје члан Српске
краљевске академије. Огорчен, 1. марта 1924. написао је својој ћерки Гити Предић,
писмо које је нека врста његове књижевне исповести.
– Наша импотентна генерација приписује ми у грех плодност. Они чији редови
представљају једно напорно стењање, пребацују ми и брзо писање – љутио се Нушић.
Бранислава Нушића, издвајају се пре
свега позоришна дела Јована Поповића Стерије и Kосте Трифковића. Мада Стеријина дела у време када је Нушић почињао да ствара нису била на репертоару
Народног позоришта, ипак је Стерија могао послужити Нушићу као поучан пример у давању путем комедије друштвене
критике, а такође у изграђивању карактера и типова. Позоришна дела Kосте
Трифковића могла су послужити Нушићу као упућивање у сценску вештину, и
градњу заплета и интрига, у стварање такозваних књижевних ситуација забуне.
Могла је и Глишићева „Подвала” утицати
на Нушићев однос према живопису средине, сликању политичког амбијента и
паланачких типова. Нушићев традиционализам огледао се исто тако и у његовом односу према националном позоришту. Са великим респектом говорио је о
Стерија и Трифковић
кнезу Михаилу као оснивачу Народног
као узори
позоришта, у стилу оних поклоника кнеПо снази утицаја традиције српске зу Михаилу који су у њему видели „кнеза
драмске књижевности на стваралаштво мученика".

био тврђава конзерватизма и патријархалности, мада је та тврђава била широм отворена напредним демократским писцима. Нушић је имао дубоког
респекта према патријархалном ауторитету Јове Илића. Посветио му је своју
збирку „Рамазанске вечери", назвао га
„Бабом" и захвалио му се јер је код њега
„књиге изучио". Братимио се са Војиславом Илићем и у дому Јове Илића осећао
се као члан породичне задруге. Нушић
је имао врло пријатељске, готово сродничке везе и са Стеваном Сремцем, Јанком Веселиновићем и Павлом Маринковићем. Пред 1903. годину и после ње,
врло близак је Напредњачкој странци,
конзервативној, која је упорно и тада када је изгубила позиције власти, чувала
своје домаћинске патријархалне традиције.

„ХАЏИ-ЛОЈУ“ НАПИСАО ЗА ШЕСТ САТИ
„Свако своје дело писао сам у трку“, открио је Нушић у разговору за београдско „Време“ 1924. године. „Свет“ је написао за 27 дана, „Пут око света за 16, „Народног посланика“ за два месеца. Рекорд је постигао трагедијом „Хаџи-Лоја“. У
среду вече у девет сати, у доба анексионе кризе, друштво у кафани решило је да
одмах треба написати једно дело. Од девет увече до три ујутру комад је био готов. Од седам до десет пре подне све улоге биле су подељене. У четвртак је била
прва проба, у суботу - премијера у Народном позоришту.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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Предговор у
„Аутобиографији“
Ево шта је Нушић написао у предговору своје књиге „Аутобиографија“:
„Ја мислим да уопште нема смисла
писати предговор аутобиографији. Ако
живот човечји и има какав предговор, он
је тако интимне природе да се о њему
уопште и не пише. Али се мени предговором ваља оправдати што сам предузео
овај посао — писање биографије — којим се обично баве пропали политичари,
прогнани владари, беспослени пензионери, бивше дворске даме и чланови академије наука. И ето, тога оправдања ради, ја морам ову прву главу посветити
предговору.
У једно доба, настала је била читава
хајка на мене. Све што је добило свраб за
писање узело је да се чеше о мене, тако
да сам постао био нека врста писменог
задатка за све оне који су — то се већ разуме — почињали критиком своја литерарна вежбања. Сви су они и на сав глас
тврдили: да ја немам ни духа ни талента.
Kако су ми на тај начин створили донекле репутацију човека без духа и талента, поче се шапутати да ми та репутација
даје довољно квалификација за члана
академије наука и уметности, те сам свакога часа могао очекивати да будем и
изабран. Па, како сваки академик мора
да изради своју аутобиографију — и како је нашим академицима за тај посао
потребно по неколико година, па их има
који су и умрли а тај толико велики и важан посао нису довршили, те се ни данданас ништа не зна ни о њиховом животу ни о њиховом раду на науци — то сам
одлучио да за времена приберем грађу
за свој животопис.
Ето, то ме је, углавном, руководило када сам сео да пишем ову књигу.
Опис свога живота отпочео сам са рођењем, налазећи да је то најприроднији
почетак. Полазећи од тога факта, ја се

нисам упуштао у ствари које су претходиле моме рођењу, пошто о томе вероватно и нема никаквих података. Аутобиографију сам завршио женидбом, налазећи
да после женидбе човек и
нема аутобиографије.
Уосталом, време од рођења до женидбе и јесте један
период (са много потпериода) у историји човековој.
Онако, отприлике, као што у
историји Срба време од досељења на Балканско полуострво до пропасти царства
на Kосову чини један велики период са много потпериода. Чак би се и у животу
човековом тај период од рођења до женидбе могао, као
и у историји, звати период
"од досељења до пропасти".
Kао што би се и период који
затим настаје могао тако лепо и у животу, као и у историји, назвати: период "робовања и патњи".
Стога сам се ја и задржао
само на првоме периоду: од
досељења до пропасти. Даљи опис мога живота поверио сам једноме своме пријатељу, врло талентованоме
и отменоме господину, за којега сам се
уверио да ниједну ствар не казује онако
како је она била, већ је увек допуњује, намешта и замазује, не би ли је улепшао. Такви су људи необично подесни за биографије књижевника и уметника, јер је
код тих биографија правило да се свака
ствар тако улепша како би велики покојник потомству изгледао што узвишенији
и што племенитији. Биографи књижевника и уметника имају у томе погледу
необичну сличност са машамодама и
кројачицама. И код њих постоји онај кројачки укус: „ово вам лепо стоји!" те биографију тако кроје и дотерују како би
што лепше стојала ономе о коме пишу.
Ако је дами ружан струк, кројачица ће
направити хиљаду машница да га покрије; ако је књижевнику ружна прошлост,
биограф ће измислити хиљаду анегдота
да је замаже. Ако дама има мало грбава
леђа, кројачица ће јој измислити такав
крој да се то и не опази; ако уметник има
мало грбав морал, биограф ће измислити таква објашњења да ће такав морал
изгледати као врлина.
Сећам се, на пример, једнога случаја
којега сам ја савременик и сведок а који
сам затим прерађен читао у биографији.
Лирски песник Н. Н. једно јутро, трештен пијан, срео се са својим будућим
биографом. Велики покојник бивао је често пута у животу свиња, али је овом
приликом нарочито био забрљавио, тако
да није умео чак ни кућу да нађе.
— Слушај, пријатељу, — рећи ће он, посрћући и наслањујући се свом тежином
на будућег биографа — они што су пили
са мном напустили су ме, стоке божје, па
нема ко да ме одведе кући. А ја, видиш,
знам на небу да нађем Великог Медведа,
али своју кућу не могу никако да нађем!
Та је епизода у биографији („Успомене
на покојног Н. Н.") гласила овако:
„Једног јутра, срео сам га суморна и
брижна; чело му је било мутно, а очи —

СКУПЉАО КАРИКАТУРЕ

Бранислав Нушић био је пасионирани колекционар карикатура. Његова ћерка Гита поклонила је Музеју града Београда колекцију од стотинак портрета и
карикатура, међу којима су и оне које су се налазиле у пишчевој радној соби, открила нам је Татјана Kорићанац, директорка Музеја града Београда. Ту су радови српских, руских, пољских, кинеских, бразилских, бугарских, румунских и
француских карикатуриста, које је Нушић за живота сакупио, као и карикатуре
самог писца које је Гита касније добијала на поклон. Неке од њих дело су Уроша
Предића, Пјера Kрижанића, Бране Цветковића, Богосава Војновића Пеликана.
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„СУМЊИВО ЛИЦЕ“ ПРЕЖИВЕЛО АЛБАНСКУ ГОЛГОТУ

Бирајући рукописе које ће понети преко Албаније, Нушић је спаковао и „Сумњиво лице“. У Приштини, одакле се ишло пешице до Призрена, морао је да смањи пртљаг. Одлучио је да неке рукописе остави у кући Арнаутина код кога је боравио у Приштини. „Сумњиво лице“ било је међу њима. „Иди бедо“, записао је.
„Нисам био кадар пренети те преко Албаније!“ У страху од власти 35 година нико није хтео да овај комад постави на сцену. Kрајем 1918. након пробоја Солунског фронта, Нушић се вратио у Скопље и сазнао да су Бугари претресали српске куће, запалили његове рукописе, али да су они из Приштине спасени.
оне очи којима је он тако дубоко понирао у душу човекову — биле су пуне неког чудног израза бола и прекора. Kад
сам му пришао, он се ослони на мене и
рече ми:
— Посрћем, посрћем кроз живот, јер
су ме сви пријатељи напустили. Ах, лакше ми је наћи путе небеске но стазе живота. Осећам се усамљен, поведи ме, поведи ме!"
И на то је биограф надовезао свој опширан коментар, објашњавајући дубину
мисли у овим речима покојниковим.
У биографији једног сликара читао
сам како је у животу имао тешких неприлика услед сукоба застарелих погледа
нашега друштва са његовом узвишеном
уметношћу. Ове су неприлике чак имале
утицаја и на сам правац рада његовог.
Дотле портретиста Рембрантових боја и
манира и композитор замашних инвенција, прешао је одједном на пленер пун
сунца и светлости. Међутим, мени је познат један од тих сукоба његове узвишене уметности са застарелим погледима
друштва. Он је седео код једног кројача,
који му је за четрдесет динара месечно,
сем собе, давао свако јутро по једну кафу и уз то му бесплатно пеглао панталоне. Из благодарности према тој пажњи,
он је израдио портрет кројачев и његове
жене. Вероватно том приликом, настало
је и мало ближе познанство између њих,
те му је од тога доба кројачева жена служила као модел. И кројача није нимало
бунило када би затекао своју жену са позоришним шлемом на глави и копљем у
руци, у положају Паладе Атине, али су се
у њему побунили застарели погледи нашега друштва када ју је једном затекао у
положају спартанске краљице Леде а
сликара крај ње као лабуда. Том приликом је кројач, без обзира на то што ће доћи у сукоб са узвишеном уметношћу, тако испребијао лабуда како може само један човек застарелих погледа учинити.
Оном истом утијом којом му је свако јутро пеглао панталоне
испеглао му је овом
приликом ребра, а шиваћом иглом система
„Сингер и комп." толико
га избо да је сликар морао шест недеља лежати у болници, и од тога
доба је сасвим напустио портрете и композиције а одао се пленеру, искоришћујући као
моделе краве, козе и
ждребад, уверен да на
тај начин неће доћи у
сукоб нити са застарелим погледима нашега
друштва нити пак са љубоморним кројачима.
То исто, само мало
друкчије, и са једним
композитором. Читао
сам му биографију, по
којој је у његовој активности, после првих снажних и емотивних композиција, настала била
извесна стагнација, после које је компоновао
литургију. Биограф ту
стагнацију објашњава
недаћама брачнога живота, јер га његова бив-

ша супруга није умела довољно да разуме. Kомпозитор је имао да спреми једну
сопранисткињу за извесно соло у једној
својој композицији. То је спремање нешто подуже трајало и, на крају, сопранисткиња изгледа да је добро схватила
соло, али га композиторова жена није
схватила. И место аплауза и ките цвећа,
што је сопранисткињу очекивало на концерту, композиторова је жена, на главној
проби, разбила о њену главу нов новцат
кишобран. И после тога случаја, а услед
тога што га супруга није довољно разумела, настала је она стагнација у композиторовој активности, после које је компоновао литургију, и то не толико из осећања побожности колико што је судијама врховнога суда, приликом бракоразводне парнице, дао реч да ће компоновати нову литургију ако спор у његову
корист реше.
Ето, тако се кроје хаљине великих људи; ето, тако се пишу биографије у кројачким радњама за израду биографија. И
то је добра страна тих биографа, коју
историја књижевности прилично искоришћује, али ти биографи имају и једну
рђаву страну, коју пошто пото треба сузбити или је бар онемогућити. Ти биографи, наиме, имају обичај да се после смрти кога познатијег човека увуку у његову
кућу и са једном полицијском ревношћу
испретурају му фијоке и све хартије и
хартијице које се по кући налазе. Но и то
им је мало, већ развију праву судску истрагу, те почну по целоме свету прибирати покојникова писма, школске сведоџбе, признанице и сва друга документа, па
их затим, са истрајношћу једнога пасиониранога иследника, дешифрирају, коментаришу, објашњавају, обрћу речи,
премећу реченице и, на крају крајева, на
основу нових података, тако измолују
покојника и тако преврну биографију, која је дотле била написана, да бивша биографија личи просто на преврнут капут,
са грудним џепом који је с леве стране

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
РЕЖИРАО КРАЉЕВУ СВАДБУ

Бранслав Нушић је 1922. године режирао венчање краља Александра Kарађорђевића и румунске принцезе Марије. Он је заправо био председник државног Приређивачког одбора, дакле, био је непосредни руководилац свих културно
– спортских и забавних манифестација везаних за венчање.

груди прешао на десну, са новом сомотском јаком и са новом поставом. Јер ваља знати да те биографске кројачке радње не кроје само нове биографије, већ
врше и све остале послове: прерађују
старе, пеглају, ваде флеке, преврћу их и
крпе тамо где се на којој биографији појавила рупа.
Ја се, на пример, сећам биографије
једнога нашег заслужног човека, признатога научника, професора Стојана Антића, која је у своје време била сасвим
уљудно написана и коју је, као што сам
чуо, и сам покојник, док је био жив, прочитао у једном календару и није се бунио против ње. По тој биографији, покојник се родио 1852. године у Петровцу, од
мајке Ангелине и оца Миљка, који је био
свињарски трговац. Стојан је свршио
основну школу у Петровцу, нижу гимназију у Пожаревцу, вишу и Велику школу у
Београду. Kако је по струци био природњак, то му је одмах, чим је постао наставник, додељено да предаје немачки језик

и гимнастику, и у том правцу је развио
толико своју делатност да је чак и израдио једну исцрпну научну студију о траговима српских речи у санскритском језику.
На двадесет година доцније, пошто су
се биографи дочепали разних његових
приватних писама, ја сам на основу „нових података" читао сасвим другу и другачију његову биографију. По тој новој
биографији, покојник се није звао Стојан,
него Спира; он је погрешно носио презиме Антић, јер његово је презиме у ствари
Николић. Његова се мајка није звала Ангелина, јер му је то била маћеха, већ Марија; његов се отац није звао Миљко, већ
Мијат, и није био свињарски трговац, већ
поп. Покојни се Спира није родио у Петровцу, у пожаревачком округу, већ у Рековцу, јагодинском округу; нижу гимназију није учио у Пожаревцу, већ у Јагодини; Велику школу није учио у Београду,
јер је свршио ратарску школу у Kраљеву.
Kао наставник није предавао немачки је-

НИКАДА НИЈЕ ПРЕЖАЛИО СИНА

Нушићев син јединац Страхиња Бан борио се у Скопском ђачком батаљону,
познатијем као 1300 каплара. Погинуо је 1915, а у писмима оцу и вереници наговештавао је свој трагичан крај. „Драги Аго, не тугуј за мном. Ја сам пао на бранику отаџбине за остварење оних великих идеала, које смо тако сложно проповедали 1908. године“. Савременици су забележили да Нушић никада није прежалио
сина. Дуго након његове смрти није писао комедије, а свој бол исказао је у прозном делу „Деветсто петнаеста – трагедија једног народа.“

зик и гимнастику, већ хришћанску науку
и нотно певање. Покојник није писао студију о траговима српских речи у санскритском језику, већ о утицају шума на
климатске односе.
Мене, верујте, не би изненадило када
би ти биографи, на основу података које
су сабрали из писама и других својеручних написа, који би заостали иза смрти
кога великог човека, утврдили да покојник уопште није ни постојао. Јер можете
мислити шта су све ти биографи кадри
пронаћи у приватним писмима покојниковим, а нарочито у онима која је писао
док још ни сам није слутио да ће бити велики покојник. Јер, када већ неко постане
велики човек, он онда, разуме се, и своја
приватна писма удешава тако да би се
могла објавити, отприлике као што се
жена која је стекла признање да је лепа
удешава да би томе и одговорила. Читао
сам тако, на пример, писмо једног великог човека, академика, који је од свога
кирајџије тражио неплаћену кирију. Велики је човек у писму своме кирајџији
писао како је живот са своје материјалне
стране одиста одвратан, како дневне
бриге замарају велике душе и још пуно
других афоризама о животу, а све с обзиром на евентуално штампање тога писма. Kад је тако написао пуно ружних
ствари о животу, прешао је на фразу:
„али постоји известан ред ствари у животу који се не да избећи" и, на основу те
фразе, тражио је од кирајџије тромесечну дужну кирију. Разуме се да је кирију
добио тек кад је срео лично кирајџију и
усмено (што се не може штампати) му
опсовао сто богова и попретио да ће га
као мачку испребијати.
Други један велики човек, из обазривости да му се не штампају писма после
смрти, завршавао их је увек фразом:
„Молим да ми по прочитању овај лист
хартије вратите". То му је постала таква
навика да је једном, издавајући признаницу за известан хонорар, завршио ову:
„Молим да ми по прочитању овај лист
хартије вратите". Знао сам и једнога

угледнога научника нашега, код којега је
бојазан да остави писмене трагове после
смрти постала права манија, тако да се
одрекао уопште писања и умро је као
признат научни књижевник, а никада ништа на свету није ни написао.
Ето, углавноме, свих добрих и рђавих
страна тога када човек дозволи да постане жртва биографа. И зар онда није боље написати аутобиографију, те на тај начин избећи све евентуалности?
Али ја бих био нескроман кад бих рекао да су горњи разлози једини који су
ме руководили да напишем аутобиографију. Пре свега, нису ни стога што ја себе
не сматрам великим човеком, те сам са
те стране безбедан и миран, уверен да
ће моја приватна писма извесно корисније послужити пиљарима за фишеке
но биографима за вађење каквих података.
А што сам и поред тога написао ову
књигу, то је само зато што сам њоме хтео
да обележим шесетогодишњицу живота,
те — осврћући се у овоме тренутку за собом и прелазећи преко јучерањега и
прекјучерањега дана — да погледам чак
далеку младост, најдрагоценији део живота. И, мада ми је позната мудра реч
француског писца Ги де Мопасана, по којој „нема ничега страшнијег до кад човек
остари па забада нос у своју младост", ја
ипак то чиним, по ономе нагону који код
дављеника, за оно неколико тренутака
растајања од живота, изазива пред очима слику прошлости, па чак и далеке
младости.
Али не осврћем се ја за собом зато да
заплачем за оним што је прошло. Напротив, осврћем се да се насмејем смехом,
за који се овде, пре но ма кад иначе, може рећи: „Kо се напослетку смеје, најслађе се смеје!"
Нас тројица смо из једне душе кренули у свет, још одмах по моме рођењу.
Чим сам се први пут у крилу мајчином
насмешио, из тога осмеха поникао сам ја
и пошао својим путем у свет; чим сам се
први пут у крилу мајчином забринуо, на-

НА КОЊУ У ВЛАДУ

Приликом демонстрација због окупације Босне и Херцеговине духовити Нушић покушао је да на коњу уђе у Министарство иностраних дела. Уплашени портир Јова преклињао га је да то не чини, а Нушић му је у свом стилу одговорио
„Море пусти, Јово, није ово први ни последњи коњ који улази у министарство“.
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СНН
ЕНИГМАТА

Иако се Нушић сматра свестраним човеком, најмање је познато да је био и
енигмата. Сарађивао је са листом за српску младеж „Голуб“ који је излазио у
Сомбору од 1879. до почетка Великог рата. Осим што је објављивао загонетке у
„Голубу“, Нушић је као енигмата сарађивао и са београдским листом „Српче“.
Две његове загонтеке објављене у Српчету (1882. године) су: „За коју реку веле да
није цела?“ (За италијанску реку По) и „Kоји су јунаци и по имену и по јунаштву
једнаки?“ (Милош Обилић и Милош Обреновић).

ДОПРИНОС ФОТОГРАФИЈИ

Велики допринос је дао и српској фотографији. Поред тога што је учествовао
у Првој изложби фотоаматера у Београду, Бранислав Нушић је објављивао и радове на тему фотографије у Србији и неким од тада нових техника у изради фотографија. Три своје путописне књиге илустровао је фотографијама које је сам
начинио. Једну приповетку о фотографијама посветио је свом куму, дворском
фотографу Милану Јовановићу. Данас се Нушићева фотографска дела могу видети у Музеју града Београда.
шени је често мање душе од онога кога он са висине погледа. Оно се смејало лудости као и мудрости, јер мудрост
је људска често пута збир људских лудости. Оно се смејало неправди као и
правди, јер правда је често пута тежа
људима од неправде. Оно се смејало
истини као и заблуди, јер истина је често пута непостојанија од заблуде. Оно
се смејало љубави као и мржњи, јер љубав је често пута себичнија од мржње.
Оно се смејало тузи као и радости, јер
туга често пута уме бити и лажна, док
радост ретко кад. Оно се смејало срећи као и несрећи, јер срећа је готово
увек варљива, а невоља не. Оно се смејало слободи као и тиранији, јер слобода је често фраза, а тиранија увек истина. Оно се смејало знању као и незнању, јер знање има граница, док незнање
их нема. Оно се смејало свему, смејало
се свачему, смејало се, смејало, смејало...
А кад је прошло шест пуних деценија — веле то је просечан човечји век —
састала су се три путника, сабрала су
се у исту душу из које су кренула у свет
и свела су рачуне о ономе што су видела у свету на своме дугоме путу.
Узе реч први, онај што је бринуо бригу целога света:
— Изморио сам мозак и изломио душу, бринући људске бриге!
— А јеси ли их бар збринуо те олакшао човечанству?

мргодио и уозбиљио, из те збиље поникао сам опет ја и пошао својим путем у
свет; и чим сам се први пут у крилу мајчином заплакао, из тога плача поникао
сам опет ја и пошао својим путем у свет.
Путеви су нам били различити.
Оно ја што је поникло из мога првога
плача прошло је кроз живот заливајући
се сузама. Оно је у свету видело само зло
и невољу; све му је било мрачно, све туробно, све суморно. Небо вечито застрто
облацима, земља вечито орошена сузама. Оно је саосећало свачији јад, болела
га је свачија невоља, тиштала га је свачија беда. Оно је плакало са туђих недаћа
и бусало се над туђим гробовима.
Оно ја што је никло из тренутка моје
збиље пошло је у живот под тешким теретом и посртало је под бригом. Оно се

бринуло о сунцу да ли правилно ходи;
њега је мучило што се земља другаче не
окреће, што су реке криве, што су мора
дубока и што су горе високе. Са дубоким
браздама исписаним на челу, оно се задржавало пред сваком појавом и улагало све своје напоре да је реши; оно се заривало у сваки проблем, застајало пред
сваком тешкоћом, и тако ходило кроз
живот прегибајући се под теретом брига.
Оно ја што је никло из првога мога
осмеха прошло је кроз живот са осмехом на уснама, гледајући све око себе
веселим погледом и ведре душе. Оно
се смејало слабостима као и врлинама,
јер су људске врлине често веће слабости од њихових мана. Оно се смејало
узвишеноме као и униженоме, јер узви-

НЕСТАШНИ ЂАК

О Нушићу се препричавала и ова анегдота. Наиме као ђак Нушић је био доста
немиран на часовима, али отресит и веома бистар. На часу српског језика обрађиване су пословице, Нушић се превише окретао и није пазио шта наставник говори и овај га за казну прозва да каже неки пример пословице.
„Kолико будала пита ни сто паметних не могу да му одговоре“, хитро ће Нушић.
Наставник се нађе у чуду и замисли да ли Нушић овом пословицом циља на
њега па рече: „Да чујем још један пример Нушићу“.
„Паметном је довољна и реч“, мирно ће Нушић.
Разљућени наставник оде по управитеља школе и још с врата ће „Да те чујем
сада Нушићу“.
„Несрећа никад не долази сама“, хитро рече Нушић.
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— Не, јер брига је нераздвојна од човека. у бризи је услов за напредак човечанства. Увидео сам да је грех према
човечанству одузети човеку бригу.
— А јеси ли бар познао живот кроз
који си прошао?
— Не, јер од брига нисам могао дићи
главу.
Узе реч затим онај што је плакао:
— Исцедио сам зенице плачући, источио сам душу јадујући над људским
боловима!
— А јеси ли бар искупио људске болове?
— Не, болови су и даље остали међу
људима, јер, веле, живот је бол и без бола нема живота.
— А јеси ли бар познао и видео живот тај?
— Не, јер нисам кроз сузе могао ништа познати и ништа видети.
Узе реч и онај трећи, што се смејао:
— Разглавио сам вилице смејући се,
јер толико је смешнога међу људима и
у животу људи. Све што сам више упознавао живот, што сам ближе упознавао људе, све сам се слађе смејао. И сада још, када сам стигао на одмориште,
те се осврнем за собом, не могу да не
прснем од смеха!
Томе трећем, који је смејући се кроз
живот и животу прошао своју стазу, поверавам да испише ове листове моје јубиларне књиге, јер он је једини видео
живот.” 

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Технологија увелико потискује књижевност

С

Интернет олакшава комуникацију,
али угрожава књигу

пецифична тежина књижевности
у XXI веку, евидентно је мања у
односу на претходне историјске
епохе, чему значајно доприноси чињеница да су у рачунарском и интернет
окружењу, слика и знак постали важнији од традиционалне језичке комуникације кроз књигу. Разлози због којих књижевност губи свој ранији значај

Данашња пракса упућује нас на неопходне промене код свих актера у
актуелним процесима трансформације књиге, књижевности и њиховог
схватања: писаца, њиховог стваралаштва, наставника и школа. Уколико то
прилагођавање изостане, постоји опасност да учесници ових процеса постану
статични остаци културе која би тако, након свог зенита,
доживела неславни крај
Oд почетка тзв. интернет револуције, па до фазе њеног пуног замаха, чији
смо сведоци и учесници, код многих
књижевних стваралаца и љубитеља литературе, истовремено се јавља неколико фундаменталних питања, везаних за будућност писане речи: да ли
интернет као најчешће и најмоћније
средство комуникације, савремену
књижевност чини и квалитетнијом,
или само доступнијом читаоцима; какве су могуће последице хиперпродукције литерарних штива пласираних
путем глобалне мреже; какве су перспективе класичног књижевног издаваштва у таквим условима; да ли и у
којој мери интернет (де)стимулише
ученичку и студентску популацију од
читања књижевних дела и какве су могуће последице таквих утицаја?

Промене у начину писања

првенствено су технолошке природе,
па се поставља питање каква је њена
будућност, у условима муњевитог развоја средстава масовног комуницирања. Има ли, у доба тзв. постчиталачке
генерације, смисла стварати књижевна
дела каква смо до сада познавали и читати их на традиционалан начин? Потреба прилагођавања читалаца, учени-

ка, њихових наставника, али и књижевних стваралаца и издавача новонасталим условима је очигледна. Који су
могући правци нашег заједничког деловања како учесници актуелних процеса неминовне трансформације књиге, књижевности и њиховог схватања,
не би постали само статични остаци
једне замируће културе?

НАГЛИ ПОРАСТ ПРОДУКЦИЈЕ

Развој штампарске и електронске технологије, муњевитост начина умножавања текста, и, посебно, писање на компјутеру, условили су енормни пораст текстуалне продукције и учинили да књижевност постане само делић
производње масовне уметности. Корените промене у начину живљења савременог човека и нови културолошки модели који су се појавили у XX веку, а
који своју експанзију доживљавају у наше време, чине књижевност све маргиналнијим медијем. Књижевна форма више нема примат у приповедању прича
наше цивилизације, а то су све мање и филм и стрип. По многим својим карактеристикама, њихову некадашњу улогу преузимају телевизијске серије, рачунарске игрице и интернет.

Нови медији означили су, поред
осталог, и појаву нове технологије самог чина писања, а прекретница чији
смо сведоци, по много чему је слична
револуцији Гутенбергове галаксије.
Промена економије писања несумњиво
значи и мењање књижевних парадигми, управо како је и откриће штампе
најавило владавину фиксираног, затвореног текста, институције аутора и ауторских права.
Дигитализација књижевности одвија се на неколико подручја. Осим промена везаних за нове технологије писања на рачунару, дигитализација је и
последица развоја глобалних хипертекстуалних система (електронске комуникације и интернет мреже), појаве
нових облика нарација и хипертекстуалне књижевности.
Показало се да медији условљавају
процес мишљења обликовањем јединственог дискурса. Kакав је то дискурс
који омогућује интернет? Узевши у обзир нова сазнања на која упућује Николас Kар, интернет системски разара
могућност прибраног, дубинског читања и своди га на прегледање. Сама култура обликована форматом, на пример,
неких друштвених мрежа, одликује се

забавом као доминантном карактеристиком.
Меклуан указује на мењање размера
међу свим нашим чулима, ако се уведе
једна технологија, било из саме културе или споља и ако да нов нагласак или
премоћ једном или другом нашем чулу.
Више не осећамо исто, па ни наше очи,
уши и остала чула не остају исти. Узајамно дејство наших чула је стално,
сем у стању анестезије.
Он, међутим, запажа да свако чуло,
када му се да јак интензитет, може деловати као анестетик на друга чула.
Као пример наводи зубара, који може
да употреби „адијак" - индуковану буку - како би уклонио осећај додира.
Хипноза се заснива на истом начелу
изоловања једног чула у сврху анаестезирања осталих. Последица је ремећење размера међу чулима, нека врста губљења идентитета. Племенски, неписмени човек, живећи под силним притиском аудитивне организације васколиког искуства, да је у трансу.
Специфична тежина књижевности у
XXI веку значајно је смањена у односу
на претходне историјске епохе, премда
књижевна дела која настају у наше време нису лошија од оних раније написаних. У рачунарском и интернет окружењу, слика и знак постали су важнији
од традиционалне језичке комуникације кроз књигу. Разлози због којих
књижевност губи свој ранији значај,
нису само у промени типа духовности,
већ су и технолошке природе.

Од Гутенберга до интернета

Kњига је, захваљујући Гутенбергу,
постала први масовни индустријски
производ у људској историји, управо је
штампарија омогућила производњу
хиљада истоветних предмета, тј. књига. У исто време, на делу је остварење
једног великог идеолошко-политичког
пројекта, стварања модерних нација,
тј. националних држава. Да би се нација створила, потребно је да се сви њени
припадници лако разумеју, а крајем 18.
столећа, у оквиру онога што се данас,
сасвим намерно непрецизно, назива

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије
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француским, немачким... итд. језиком,
разлике су биле огромне, довољне да
Француз с југа не разуме Француза са
севера. Kњижевност је битна за настајање тзв. књижевног језика, тачније,
државног језика, јединственог језичког
обрасца неопходног за формирање нације. Зато писци и добијају своје важно
место у друштву, они су једноставно
укључени у велики идеолошки пројект. Тај посао је обављен, а развој нових технологија, пре свега телевизије,
пружа много ефикаснија средства за
остварење разних идеолошких циљева.
О предностима интернета могло би
се говорити много: доступност свима,
чување од заборава - посебно старих
књига, велика могућност избора… Међутим, превелики избор исто тако може бити и разлог за бригу. Јер, на многим интернет страницама се, у хиперпродукцији садржаја изгубио уредник.
Читаоцу – књижевном зналцу, то свакако неће представљати велики проблем, али ако говоримо о великом броју читалаца којима је интернет (и оно
што он нуди) уједно и путоказ – препорука за „добру књигу“ – тада можемо
бити с правом забринути. На појединим интернет страницама можемо наћи и по неколико објављених књига
једног истог, непознатог (и што је још
важније: лошег) аутора, док на тој истој
страници налазимо објављено по једно
издање књижевних класика. Онима који имају времена да стекну увид у све
књиге таквих „непознатих“ аутора, неће требати много да се увере како се,
ипак, ради о квалитативно сумњивој
књижевности. Kада је, на пример, поезија у питању, врло брзо можемо поставити дијагнозу о каквој се књизи и песнику ради.
У оваквим случајевима проблем је у
поверењу према одређеној интернет
страници и њеном уреднику (ако постоји). Читалац који је једном потрошио више сати на некој страници,
отварајући (и читајући) лошу поезију
непознатих аутора, ретко ће посегнути
поново за таквом страницом и неким
новим непознатим аутором.
У овом контексту, поставља се питање, да ли се и ту ради о некој врсти „самоиздаваштва“ и да ли, између осталог,
интернет служи да аутори, који не мо-

гу да нађу издавача, односно уредника
за објављивање своје књиге, ипак пронађу пут до читалаца, пласирајући му
ођедном све што су написали.
Ипак, има аутора који сматрају да у
овој области и није сте тако црно, и да,
уколико електронска књига на крају
успе да истисне ону штампану, нема
много основа за претпоставку да ће је
тиме уклонити из наших домова и навика. Е-боок, по њима, неће значити
смрт књиге, као што ни појава Гутенберга и његовог генијалног изума није
колико сутра укинула читање кодекса,
нити трговину свицима папируса. Различите технологије и навике настављају да коегзистирају, а лепеза могућности се проширује.
Kао аргументи за оваква очекивања,
често се спомињу питања, на која одговоре већ знамо: да ли је филм усмртио
сликарство, односно да ли је телевизија убила биоскоп? Одговор је, наравно,
негативан, па, гледано са тог становишта, треба пожелети добродошлицу
свим техничким досстигнућима која
нам, посредством екрана омогућавају
приступ глобалној библиотеци.

Разлике у виђењима

Жан-Kлод Kаријер и Умберто Еко,
сматрају да нема разлога за паничним
страховањем, јер је књига савршен изум, који се не може учинити бољим него што јесте. У том погледу, она је, по
Умберту Еку, слична точку: књига је,
каже он, попут кашике, чекића, точка
или маказа. Kада сте их једном измислили, не можете их учинити бољим.
Можда ће књига еволуирати у својим
саставним деловима, можда јој странице више неће бити од папира, али остаће оно што јесте.
Kао и медији који су се у нашим животима појавили пре интернета, и он
сам узрокује дебате ентузијаста и скептика. Њихова сучељавања се одвијају у
последње две деценије и рекло би се да
се ставови из дана у дан све више поларизују.
Према запажању Николаса Kара, и
ентузијастима и скептицима промиче
оно што је још Маршал Меклуан знао:
да на дуги рок сам медиј, више него садржај медија, утиче на наше размишљање и деловање. Kроз прозор у свет,
и у нас саме, популарни медиј облику-

ШТА ДОНОСИ БУДУЋНОСТ?

Имајући у виду правило да технолошки проналасци значајно мењају човеков живот, његове навике и преокупације, обесмишљавају традиционалне и
уводе нове професије, можемо се с правом упитати на који ће начин књижевност променити појава електронских књига, какве ће новине у погледу форми
и жанрова донети та технолошка иновација и хоће ли, можда, књижевно дело,
попут видео игрице, имати електронску форму одвијања, односно рачвања
своје фабуле. Није немогуће замислити да ћемо у будућности, слично као у
филмовима на ДВД носачима, имати књиге са вишеструким завршецима и
могућностима избора, чиме и сами, донекле, учествујемо у њиховом обликовању.
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је оно што видимо и како то видимо, а
ако се њиме довољно служимо, он мења нас саме - и као појединце, и као
друштво. "Учинци технологије не догађају се на нивоу мишљења или на
појмовном нивоу. Они мењају обрасце
перцепције, истрајно и без отпора".
Медијски магнат и један од пионира
радија и телевизије Дејвид Сарноф, у
свом познатом говору на Универзитету
Нотр Дам 1955. године, одбацио је критике на рачун масовних медија, на којима је саградио своју империју и стекао богатство. Одоговорност за било
какве последице, он с технологије пребацује на гледаоце и слушаоце. Сарноф
каже да смо исувише склони да прогласимо техничке инструменте кривима
за грешке оних који њима баратају.
Производи науке, сами по себи нису ни
добри ни лоши; њихова вредност произилази из начина на који се њима служимо.

Смисао књижевности данас

У јужнословенским земљама захваћеним ратом, распадом старог идеолошког, државног и друштвеног система,
дубоком кризом сваке врсте и, најзад,
транзицијом, долази до промена друштвене функције књижевности. Књижевност на тим просторима више нема
ону јавну улогу, па ни јавни значај, који је имала пре само двадесет или тридесет година. Основно питање данас
више није чему књижевност служи, која је њена друштвена сврха, већ зашто
она уопште и даље постоји, који је њен
поетички, етички, политички, естетски смисао.
У ближој или нешто даљој прошлости, почев од просветитељства XVIII
века, књижевност је била социјално
повлашћена делатност, а то су били и
њени ствараоци. Kњижевност и писци
имали су, не тако давно, у систему културе улогу какву данас више немају;
прича о њима с временом је прерастала
у митски основ националне културе, а
подршку унапређењу и расту те основе
давале су у међувремену зарад тога
конституисане друштвене установе,
почев од школе свих нивоа, преко академија, универзитета и института, до
издавачких кућа и штампаних медија.
Данас се писац се углавном претворио у извршиоца наруџбе одговарајуће
уредничке или тржишне воље, а његова улога је, од некадашње етичке, етничке и просветитељске, полако трансформисана у улогу нешто амбициознијег, интелектуализованог забављача захтевнијег, образованијег дела публике.
Он је постао мултипликатор или нови
дизајнер оних стереотипа или митова
које тржиште уметности захтева.
Са освајањем пуне слободе књижевног изражавања, друштвени утицај

књижевности видно је смањен у свим
земљама европског културног круга, а
посебно у њеном источном, јужнословенском делу, у којем је књижевност, за
време владавине комунизма, имала
значајну критичку, антиидеолошку
улогу. У новим околностима, када се
све може рећи и написати, метафорички потенцијал језика мање се користи,
и све више слаби, па се и друштвене
функције литературе, обликоване у
XIX и XX веку, постепено мењају, бивају потиснуте у други план или се сасвим губе у потпуној превласти тржишних критеријума који условљавају
целокупни друштвени живот, укључујући и саму природу и облик уметничке имагинације.

Постчиталачка генерација
Могло би се рећи да се данас срећемо са постчиталачком генерацијом, коју карактерише одсуство жеље њених
припадника да у свој интелектуални
оквир интегришу читање, поготово на
српском језику. Чита се углавном са
екрана и по правилу на енглеском језику. То је само једна, видљива промена
која је наступила са новом технолошком ером у којој су аналогне технологије уступиле место дигиталним. У последње две деценије нестала су многа
техничка средства која су у двадесетом
изазвала праву револуцију у преношењу звука и слике: грамофонске плоче,
видео и аудио касете и целулоидна фотографија. Према предвиђањима футуролога, али имајући у виду и наша сопствена искуства, такве технолошке
промене ће се догађати све брже, па се
чак спомиње и могућност да у наредних двадесетак година престане потреба да се књиге штампају у папирној
форми. Да ли је, имајући то у виду, незамисливо да нека од следећих фаза развоја наше цивилизације буде нестанак
књижевности?
То питање данас постављају многи,
а чини се да се њиме у највећој мери баве сами књижевни ствараоци. Питања
на која често наилазимо крећу се од
сврхе бављења књижевношћу - медијем који се, према неким ауторима,
ближи свом заласку, преко смисла писања на "малом" језику у култури у којој се све мање чита, па до дилема о томе да ли, у таквим околностима, аутори треба да се приклоне неким другим
медијима.
Уместо да иде ка томе да постане
огромна Александријска библиотека,
свет је, према Меклулану, постао рачунар, електронски мозак, баш као у неком детинјастом научнофантастичном
роману. И док наша чула излазе из нас,
Велики брат, тврди он, улази у нас. Те
ћемо, уколико нисмо свесни ове дина-
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мике, намах прећи у фазу паничних
ужаса, која сасвим одговара малом свету племенских бубњева, потпуне међузависности и испреплетене коегзистенције. Овај аутор знаке такве панике уочава код Жака Барзуна (Jacques
Barzun), који се у својој „Кући интелекта" (The House of the Intelleck) исказује
као неустрашиви и острвљени лудит.
Осећајући да све што му је драго проистиче из деловања азбуке на наше духове и кроз њих, он предлаже укидање
васколике модерне уметности, науке и
филантропије. Кад се овај трио искорени, сматра он, моћи ћемо да затворимо
поклопац Пандорине кутије.
„Барзун нам локализује свој проблем, мада нема појма о врсти дејства
ових форми. Ужас је нормално стање
сваког усменог друштва, јер у њему све
утиче на свет, у сваком тренутку."

Потреба за
приповедањем остаје

Када говоримо о кризи књижевности као медија, потребно је разграничити промене које се дешавају у приповедању као чину у комуникацији, од
оних које погађају саму књигу, у њеном физичком облику. Имајући у виду
да се свака људска култура, па и наша,
заснива на приповедању, постојање тог
вида комуникације не треба доводити
у питање. Људи су одувек једни другима причали приче и то ће свакако наставити, али је питање хоће ли, у мноштву других могућности, то наставити
да чине путем књижевности какву данас познајемо. За њен опстанак је уско
везано питање будућности папирне
књиге, којој футуролози не предсказују дуговечност, упоређујући њену будућност са судбином неких, данас превазиђених филмских, фотографских и
аудио формата. Разлози који ће, вероватно, превагнути и послати папирну
књигу у историју, тичу се како скученог животног просора савременог човека, у коме има све мање места за полице препуне књига, па до уништавања хектара шума ради производње па-

пира. Као што је престала
потреба да се књижевност
записује на свитку и пергаменту, на овчјој или козјој
кожи, тако ће, сасвим очекивано, престати потреба за
њеним публиковањем у данашњој књишкој форми.
На промене ове врсте, до
којих ће неминовно доћи,
треба гледати као на природне фазе развоја људске
цивилизације. Можда је
много значајније од овог,
питање колико ће се сама
књижевност трансформисати услед ових технолошких
промена. Историја културе
нам говори да су технолошке промене увек утицале
и на промене у сфери књижевности. Тако је, на пример, Гутенбергов проналазак штампарије условио да
роман постане жанр који је
у књижевној продукцији
највише заступљен. Без
проналаска преса за штампање, он свакако не би био то што је данас, ако би уопште и постојао.
Питање на које је овог тренутка тешко одговорити, а које заслужује посебну пажњу јер спада међу фундаментална, када је реч о перспективи књижевности у ери доминације електронских форми и интернета, тиче се могућности да књижевност преживи чињеницу да више није средство којим
наша цивилизација прича своју причу.
Књизи начињеној од папира, дани су,
као што смо већ закључили, практично
одбројани, али се поставља питање може ли се догодити да човек, настојећи
да и у новим условима задовољи своју
потребу за приповедањем, уз књигу
одбаци и линеарни текст, као превазиђену форму.
Ово питање је веома деликатно за
све категорије које су њиме тангиране,
а посебно за књижевне ствараоце и наставнике књижевности. Озбиљним га
чини чињеница да су иновације које
данас конкуришу књизи и књижевности веома моћне, популарне и распрострањене. Kада је филм почео да тражи
своје место у палети до тада постојећих уметности, његова највећа предност је била у томе што је користио
књижевност, како би у сопствени формат интегрисао темељне елементе
књижевности: ликове, теме, жанрове.
Нешто слично, данас се дешава и са
електронским игрицама. Оне такође из
књижевности узимају све што је у њој
највредније, али се „позајмице" крећу и
у другим правцима - најчешће из стрипова и филма. Од књижевности се узимају глас наратора и конструкција романа и све се то уграђује у јединствену
конструкцију, са циљем да се таквим
јединством произведе осећај узбуђења
код конзумената.
Очигледно је реч о веома моћној технологији која конкурише класичној
књизи и то је чињеница која често изазива забринутост, пре свега писаца и
просветних радника, али и љубитеља
књижевности, навикнутих на формат
папирнате књиге.

Ако књижевност ускоро у потпуности престане да буде оруђе приповедања, хоће ли постати битна управо онако и онолико колико остане чаролија
самог језика? Хоће ли, у тренутку кад
нарација и моделирање приповедних
светова у књижевности постану сувишни, управо поезија постати оно од
књижевности што има смисла? Хоће
ли се поезија, данас маргинализована,
показати дугорочно жилавијом и постојанијом од приповедне прозе, која
ће бити надоместива? Или ће се догодити управо обратно – да ће књижевност као (сада слабији и вазални) медиј
продужити властити живот тако што
ће у повратној реакцији „позајмљивати" од јачих, на начин како је данас искуство популарне прозе битно обликовано филмом, или како ће можда већ
сутра пракса романа у ери е-књиге можда наликовати отекстовљеној игрици
(као што данас све више тинејџерски
филмови напуштају традиционалну
аристотеловску драматургију и преузимају логику игрице 'по левелима').
Хоће ли инфлација фантастике и измаштаних алтернативних светова, које су
унеле игрице, произвести да се књижевност врати фактографском, аутобиографском, исповедном, документарном? То су питања која данас муче
многе писце.

Како из виртуелног
варварства?

Валтер Бенџамин је писао о томе како уметничко дело у савремености губи своју ауру, а данас се, неретко, чини
да је ауру изгубило све оно што је доспело на интернет, јер се само једним
кликом на тастатури може променити
сваки ранији поредак. Резултатат такве
праксе је навика да се живи без позитивних емоција, без свести о вредности наслеђа и без потребе за било чим
стабилним и вредним.
Поједини аутори те процесе назива-

ју уласком у круг виртуелног варварства. Они сматрају да ће у информатичкој ери врхунско знање остати у
рукама оних који контролишу средства информисања, док ће се за остале
нудити тзв. шарене слике глобалне забаве. Kонзументи ће бити у прилици
да, како рече један теоретичар, најзад
буду срећни: неће знати ништа, а имаће свега. Реч је, дакле, о конзументима, а не произвођачима знања, код којих се свест о вредности убрзано маргинализује. Према неким предвиђањима, постоји реална опасност да ће
та маргинализација полако довести до
губљења било какве потребе за вредношћу.
Када је реч о питањима са којима се
суочавају наставници књижевности у
ери „краја читања", она се односе пре
свега на смисао наставе у оквиру које
ученици на нивоу препознавања савладавају сложена књижевна дела, како би
били похваљени, као у својеврсном
„квизу". Смисао би, ипак, требало да
буде одлагање „смрти" читања, што је
дуже могуће, тако што ће се ученици
заинтересовати за књигу чији ће свет
бити компатибилан са њиховим искуством и проблемима са којима се срећу
у животу. Ти проблеми су обично универзалне природе, без обзира на векове
који деле јунаке једног романа од нашег времена.
Имајући то у виду, неопходне су одговарајуће промене код свих актера у
актуелним процесима неминовне
трансформације књиге, књижевности
и њиховог схватања: писаца, њиховог
стваралаштва, наставника, школа и
њихових програма. Уколико то прилагођавање изостане, постоји опасност
да учесници ових процеса постану статични остаци културе која би тако, након свог зенита, доживела неславни
крај, и то далеко брже него што би се,
на основу њених задивљујућих тековина, могло очекивати. 

ИМА ЛИ КЊИГА АЛТЕРНАТИВУ?

Ако читаоца доживљавамо као обичног потрошача, конзумента, а књижевност сводимо на нарацију – онда, према виђењима појединих аутора, тезе о
смрти књиге, и нису застрашујуће. Такву књигу може да замени и телевизијска серија или филм. Али, књига је далеко више од тога. У својој суштини,
литерарно дело је посуда за чување значења живота, уточиште, у којем су се,
како сматра Џон Бергер, најкрхкије, али, уједно најзначајније људске истине
спасле од уништења и заборава. Било да је то драма, роман или песма, књижевно дело је у свим случајевима спасавање значења из безграничне шупљине времена. Тако схваћена, књига једноставно нема алтернативу.
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