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ПОЛИТИКА

Р

Истраживање Агенције „Фактор плус”

За ванредне изборе у Србији само петина грађана

асписивање ванредних парламентарних избора, заједно са
редовним председничким у
овом моменту подржава тек петина
грађана, односно 21 одсто док су 43
процента против такве одлуке, а 36 је
одговорило да не зна да ли би их требало организовати.
Такав однос показао је најновији
„Политички барометар” за децембар
2016. агенције „Фактор плус”, чији директор Владимир Пејић истиче да би
та статистика могла да се промени
ако би фаворити позвали своје бираче
да гласају за нови сазив Народне скупштине, и учинили то изјашњавање извеснијим.
Према овом истраживању, велико занимање грађана тренутно не
влада ни за председничке изборе,
па је свега 12 одсто њих за гласање
о томе ко ће бити нови шеф државе, 21 проценат делимично, неутрално је 27 одсто житеља Србије,
док је 23 процента делимично незаинтересовано, а 17 одсто уопште није заинтересовано. То практично
значи да тек трећина испитаних показује неки вид интересовања за
ово гласање.
„Узрок тога могао би да буде у чињеници да су ови избори још далеко”,
оцењује Пејић, и додаје да би 49 одсто грађана изашло на изборе када

На гласању за шефа државе, планираном за април,
једино би Александар Вучић могао да добије
натполовичну већину у првом кругу, док би
Томислав Николић, уколико буде кандидат, могао у
истом кругу да рачуна на 32 одсто подршке,
показало је истраживање расположења јавности

би они били одржани у недељу, 28 не
би, а 23 процента не зна.
„Фактор плус” испитивао је и рејтинг председничких кандидата и то у
две потенцијалне верзије, јер њихова
имена још нису озваничена. Александар Вучић једини је који би имао из-

гледа да победи у првом кругу избора, будући да се 52 одсто испитаних
изјаснило да би подржало њега.
У другој опцији, без премијера,
уколико би напредњаци подржали
Томислава Николића, актуелни председник Србије био би првопласирани

у првом кругу, али са 32 процента
освојених гласова.
„У таквој ситуацији други круг
био би веома неизвестан, ако би се
сабрали гласови потенцијалних опозиционих кандидата који деле бирачко тело као што су Вук Јеремић,
Саша Јанковић и Драган Шутановац”, каже Пејић који подсећа да ни
Бошко Обрадовић не би добио мали
број гласова, али и да би требало
имати у виду бираче Војислава Шешеља.
Закључци аутора истраживања су
и да је на основу рејтинга странака,
извесно да би СНС могао да добије
подршку већу од 50 одсто. С друге
стране бирачко тело опозиционог Покрета „Доста је било”, као нове опције, се, како каже, већ стабилизовало
на око седам одсто.
Међу партијама које су испод цензуса, а њихов резултат је издвојен у
истраживању, Двери су у односу на
прошли месец када је ПУПС за 0,1
проценат био испред њих, сада претекле Партију пензионера и имају 3,4
одсто, док ПУПС бележи 3,2 процента.
Истраживање „Фактор плуса” рађено је у периоду од 1. до 8. децембра у виду телефонске анкете на
узорку од 1180 испитаника са територије Србије, без КиМ. 

Мађарски и српски полицајци на истом задатку

П

Како зауставити претње европској цивилизацији?

рисуство Заједничких снага војске и полиције је видљиво: на путевима су постављени пунктови,
активиране су напуштене карауле, патроле се крећу дуж државне међе.
Полицајци стоје у канцеларији, док
им старешина, показујући карту, објашњава предстојећи задатак. Сцена
каква се сваког дана дешава у полицијским станицама широм Србије,
али међу полицајцима који крећу на
задатак из Регионалног центра Граничне полиције Димитровград, који
је недалеко од прелаза Градина на
граници према Бугарској, налазе се и
полицајци из Мађарске, у својим униформама, наоружани и опремљени
средствима за осматрање.
Тренутак касније, полицајци Срби-

Контингенти од по неколико десетина мађарских
полицајаца, смењују се на југоисточним границама
Србије, како би у сарадњи са својим српским
колегама зауставили хиљаде миграната који
покушавају да се преко тог дела Балкана докопају
богатијих земаља Европе

је и Мађарске излазе из станице и
улазе у два патролна, могло би се рећи, лака теренска возила типа „шкода
јети” мађарске полиције.
Возилом управља мађарски полицајац, поред њега је колега из Србије.
„Шкоде” се спуштају према Градини,
прелазе пут и одмах силазе са њега,
спуштајући се прашњавим макадамом према прузи Ниш-Софија.

Уз пругу се налази једно возило
МУП-а Србије, поред њега стоје наоружани војник и полицајац. Двојица
чланова „српско-мађарске” патроле
излазе из кола, одлазе низ пругу до
граничног камена, границе Србије и
Бугарске.
Двогледом осматрају шибљак, уз
брдо се види ограда коју је поставила Бугарска, протеже се до врха где

се налази њихова осматрачница са
термовизијском камером.
Овако је новинар „Политике” описао ступање у акцију новог контингента мађарских полицајаца, који су
стигли у Србију да би помогли српским колегама у патролама на југоисточним границама.
Ово је трећи контингент мађарске
полиције који је до сада упућен у Србију, који пограничним делом патролирају полицијским аутомобилима,
камионима и возилима опремљеним
термографским камерама, преносе
београдски медији. Први мађарски
контингент био је на српско-бугарској граници од 24. октобра до 16. новембра, док је други кренуо 15. новембра.
– За безбедност Србије и њених
грађана важно је успоставити стабилнији и бољи систем контроле људи који улазе у земљу – рекао је Министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић, поводом успостављања
овакве сарадње.
Командант интервентних јединица мађарске полиције Јанош Балог
рекао је током испраћаја полицајаца да је терен на којем ће радити за
њих непознат, али да задатак познају.
– Посао мађарских полицајаца биће да регулишу ток пристизања миграната, који дневно у хиљадама желе да уђу у унутрашњост Европе –
изјавио је Балог и нагласио да се
„илегални мигранти често супротстављају мерама које предузимају власти и да наступају агресивно”. 
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ДРУШТВО

Још један српско-мађарски пословни скуп

Робна размена за деценију и по увећана пет пута
Циљеви недавно одржаног пословног форума, били
су чвршће повезивање привредника двеју суседних
држава, повећање директних мађарских
инвестиција у Србији и српског извоза у Мађарску,
ради уравнотежења робне размене

Н

а маргинама новемарске заједничке седнице Влада Мађарске и Србије, одржане у Нишу,
одржан је Пословни форум представника мађарских и српских фирми. У конгресној дворани нишког хотела „Тами”, на овом пословном форуму који се одвијао као пратећа активност седнице две владе, присуИрена Барањи, директор предузећа ствовали су представници преко 90
„ИМАБА кфт”
фирми из Мађараске и готово исто

толико заинтересовних предузећа са
српске стране.
Привредни и трговински односи
Србије и Мађарске, која је била и
остала стратешки партнер Србије,
интензивирани су последњих година
и имају значајних изгледа за даљи
раст. Привредна сарадња двеју земаља, посебно робна размена као њен
најзначајнији сегмент, од 2001. године
је повећана пет пута. Један од циље-

ва овог Пословног форума био је јаче
повезивање привредника двеју суседних држава, повећање директних
мађарских инвестиција у Србији и
повећање српског извоза у Мађарску
ради уравнотежења робне размене.
– Наша фирма „ИМАБА кфт”, чланица је Мађарско-српске трговинске
коморе и активна је чланица Српскомађарског пословног савета. У оквиру
наше делатности, бавимо се повезивањем мађарских и српских фирми и помажемо у преговарању и успостављању пословне сарадње између наше две
земље – објашњавају за наш лист Ирена Барањи, директор и Слободан Матовић, власник „ИМАБА кфт”, која је у
Нишу наступала у саставу делегације
мађарских привредника.
Д. Б.

Јавна седница Српске самоуправе у Помазу

Прекинуте припреме за реновирање друштвених просторија

Пошто није дошло до потписивања уговора
између Српске самоуправе у Помазу
и Српске православне црквене општине у том граду,
неизвесна је реализација плана о реновирању
дотрајале српске зграде

У

Помазу је 27. новембра ове године одржана јавна седница
Српске самоуправе у том граду.
Према речима председника представничког тела Срба Петра Богдана,
било је речи о обнови Српског верског, културног и цивилног центра Св.
Георгије у Помазу, који се налази у
власништву Српске православне цркве. Реч је о објекту у коме су раније
деловале Вероисповедна школа и забавиште, за које су везане бројне генерације помашких Срба.

Како сазнајемо, до сада је урађено
премеравање зграде, а планиран је и
преглед од стране статичара, провера електричних инсталација, као и
консултације са експертом за заштиту споменика културе. Међутим,
припреме за реновирање су прекинуте, јер није дошло до потписивања
уговора између Српске самоуправе у
Помазу и Српске православне црквене општине у том граду.
Српска самоуправа је црквеној општини, у међувремену предала сва

досадашња документа везана за обнову – предрачуне, планове и друго,
како би, евентуално, црква могла да
настави овај посао. Треба истаћи да

је све досадашње активности које су
спроведене ради припрема за реновирање објекта, платила Српска самоуправа Помаза.
Д. Л.

Ванредна седница представника сегединских Срба

Договори о прославама зимских празника

Челници Самоуправе Срба у Сегедину и Сегединске
месне српске заједнице, разматрали су коришћење
овогодишњег буџета и скицирали концепт
активности у следећој години, међу којима су
посебно значајна обележавања традиционалних
националних и верских празника

У

Српском клубу у Сегедину је
30. новембра одржано заједничко, ванредно заседање Самоуправе Срба у Сегедину и Сегединске месне српске заједнице. Руководиоци двеју организација првенствено су разговарали о обрачуну средстава добијених путем конкурса, која су пристигла током године. Завршене су поједине административне обавезе и поднет финансијски извештај о адаптацији
клупских просторија.
Српска самоуправа и споменута
цивилна организација су током године имале бројне програме и пројекте, што је изискивало значајна

материјална средства, па је за крај
године остало мало новца. Управо
из тог разлога, руководиоци ових
организација већ су почели са израдом финансијског плана за наредну
годину и кренули са конципирањем
програма.
Што се програма тиче, већ на самом старту нове календарске године,
услед празновања црквених празника,
биће уведена једна новина. Наиме,
пошто празник Светог Саве пада у петак, Срби у Сегедину желе да прославу школског патрона уприличе у месном српском православном храму, а
не на Сегединском универзитету, како
је било уобичајено протеклих година.

Томислав Роцков, Јелена Фаркаш Сеја
и Боривој Рус

На празновање намеравају да позову
децу из сегединске Српске забавишне
групе, као и ученике који похађају наставу српског језика.
Такође, има нових идеја и када је
реч о прослави храмовне славе Лет-

њег Св. Николе. На седници је одлучено да се следеће године одржи гастрономско вече, које би прерасло у
дружење, уз песму и музику.
Срби у Сегедину и наредне године
желе да организују поклоничко путовање. По свему судећи, избор ће пасти на Тару, али остаје да се види да
ли ће то бити крајња дестинација. На
седници је постигнут договор да се
конкурише код домаћих министарстава, као и у матици.
Самоуправа Срба у Сегедину предложила је да се убудуће са партнерским организацијама склопе уговори о сарадњи. Предлог је прихваћен, па се планира склапање уговора
са Домом народности и другим установама и цивилним организацијама,
са којима представничко тело Срба у
граду на обали реке Тисе веома успешно сарађује. Седница је окончана
препоруком да се уради што више у
циљу чувања и неговања српске културе, језика и вере.
П. М.
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Мохачки Срби о својим плановима за 2017.

Финансирају обнову цркве, духовне и културне програме

мохачком Српском клубу, 16. новембра је одржано заседање
месне Српске самоуправе, којим
је председавао Душан Мате. На дневном реду се нашло сумирање резултата рада у 2016. години и расподела
преосталих средстава.

Као један од својих приоритетних задатака
за идућу годину, Срби из Мохача наводе
санацију српске цркве у том граду,
чије су носеће греде дотрајале и доводе у питање
стабилност читавог храма

Чланови месне Српске самоуправе оценили су да су и
током 2016. године успешно
реализовали бројне програме, а сходно материјалним
могућностима подржали су
и организацију других програма и штампање више издања. Посебно место у животу Мохача и у минулој години заузела је прослава Духова, њихове храмовне славе. Такође, отпочеле су и
припреме за израду планова
хитне реконструкције месне
српске православне цркве,
која подразумева заустављање прокишњавања и ојачавање носећих греда храма.
На седници је одлучено
да Српска самоуправа материјално помогне Школу
уметности, као и концерт 65.
Тамбурашке школе, у којој
свирају и српска деца. Овај
концерт је заказан за 18. децембар.
Донета је и одлука да се
сашију мохачке српске ноДушан Мате је из безбедносних разлога шње за чланове Културноограничио приступ цркви
уметничког друштва „Зора”.

Овај ансамбл негује и на репертоару
има српске игре.
Највећа ставка је изгласана за месни српски православни храм. Ради
се о средствима у износу од 500.000
форинти, у оквиру којих је и део за
одржавање српског гробља.
Самоуправа Срба у Мохачу је одлучила да обезбеди материјалну помоћ и
за објављивање два издања у склопу
едиције „Барањске свеске”. Ова издања биће посвећена проти Илији Минчовићу, дугогодишњем мађарбојском
пароху, пошто се ове године навршава
сто година од његовог рођења. Такође,
биће и писаних прилога о некадашњим
оптантима, који су након Првог светског рата напустили мађарски део Барање и настанили се у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
Самоуправа ће и ове године набавити „Српски календар” за све српске
домове. Слично ранијим годинама,
издвојена су и резервна средства за
програме на самом почетку нове календарске године, као што су: дочек
Српске нове године, прослава Светог
Саве и приређивање „Колачијаде”.
На крају седнице је договорено да
се последњи овогодишњи програм
мохачких Срба приреди 19. децем-

Зорица Степанов

бра, када ће у Српском клубу бити
одржана јавна седница мохачке Српске самоуправе и прослављен патрон
месне Српске читаонице и клуба –
Свети Никола. Тада ће бити одржана
ипромоција најновијег броја „Барањских свезака”, који је овом приликом
посвећен Димитрију Мити Орешковићу, првом српском кантаутору, рођеном пре 200 година у Сечују. Програм почиње у 16 часова, а чланови
месне Српске самоуправе се надају
да ће он побудити интересовање Срба и њихових пријатеља, међу којима
има и Шокаца, Мађара и Немаца.
П. М.

Самоуправни живот Срба у Чанаду

Потпредседница поднела оставку због презаузетости

У протеклих пар недеља, представничко
тело Срба у Чанаду заседало је чак три
пута. Разлози су били углавном
административне природе, али је донето и
неколико одлука везаних за финансирање
традиционалних програма у том насељу

У

згради локалне самоуправе Чанада, 30. новембра је одржана
седница месне Српске самоуправе, којој је осим чланова тог тела,
присуствовала и Ержебет КовачЊергеш, јавна бележница. Како Даниела Дора Хиђишан, потпредседница Самоуправе Срба у Чанаду, током
целе године није присуствовала заседањима месне Српске самоуправе,
госпођа Њергеш је Фрањи Колару,
председнику, и члановима овог тела,
скренула пажњу да се мандат потпредседници укида, уколико се не
појави ни на последњем овогодишњем заседању.
Фрањо Колар, председник Чанадске српске самоуправе је службеницу локалне самоуправе уверио да до
тога неће доћи, а Зоран Недучић је
изразио спремност да преузме улогу
потпредседника Српске самоуправе
у овом селу.
На седници је истакнуто да су чланови Самоуправе Срба у Чанаду,
сходно својим материјалним могућ-

ностима, у 2016. години
реализовали
планиране
програме и приредбе. Поново је склопљен споразум о сарадњи са локалном самоуправом села,
месном Основном школом
и другим установама.
Када је реч о финансијама, 120.000 форинти је
издвојено за куповину нове капије на месном српском православном гробљу, 70.000 форинти за
куповину новог намештаја
за Дом народности, који
Срби у Чанаду одржавају
заједно са месним Румунима. Средства су обезбеђена и за прославу светониколајевске свечаности,
као и за подршку рада месне Основне школе и забавишта. Наравно, резервисана су и средства за божићне поклон-пакете за Српска црква у Чанаду

старије и материјално
угрожене становнике српске националности.
Јавна седница је окончана договором да се 7.
децембра одржи још једно заседање самоуправе,
што је у међувремену и
учињено. На тој седници
се, како сазнајемо, после
дуже паузе појавила и Даниела Дора Хиђишан, која
је поднела оставку на
функцију потпредседника, али је чланство задржала. Дужности потпредседника прихватио се Зоран Недучић.
Седница која је одржана 7. децембра, ипак, није
означила крај овогодишњег рада чанадске Српске самоуправе, већ је то
тело одлучило да 16. децембра приреди јавну
седницу у селу. Мештане
ће са овогодишњим радом самоуправе упознати
њен председник Фрањо
Колар. Биће то прилика и
за дружење мештана, када ће их забављати тамбураши из румунског Чанада.

П. М.
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Српско вече у библиотеци „Ервин Сабо” у Кишпешту

Б

СА ЛИЦА МЕСТА

Подсећање на путовање „Трагом Ћирила и Методија”

орислав Рус, председник самоуправе тог дела Пеште, поздравио је присутне и направио
пресек овогодишњих активности.
Истакао је да су приредбе и манифестације Српске самоуправе у Кишпешту биле у сагласности са активностима других квартова. Самоуправа има три члана, коју поред Борислава Руса чине и Игор Рус и Дејан
Скендериј.
Циљ активности је, како је речено,
у првом реду било представљање и
јачање српског идентитета и укључивање у друштвени живот 19. кварта,
који има 9 народносних самоуправа.
Српска је једна од најстаријих и откад је основана, веома је активна, наравно уз материјалну помоћ коју добија из више извора. То су тзв. обртна,
затим наменска средства, добијена
на основу бодовања прошлогодишњег рада самуправе, као и средства
од различитих конкурса.
Поред активности у свом кварту,
господин Рус истиче и програме на
нивоу Будимпеште и шире националне заједнице Срба. Важна активност
је и одржавање контакта са матицом.
Ове године самоуправа 19. кварта је
више пута сарађивала са Српским позориштем у Мађарској и Културноуметничким друштвом „Табан”. Традиционално спонзорише и организује
посете манастиру Грабовац, као и ходочасничка путовања. Ове године,
одредиште путовања је била Света

ВРЕМЕПЛОВ

Програм Српске самоуправе Кишпешта био је
прилика да се заинтересовани упознају, односно
подсете путовања по Централној Европи из 2014.
године, као и да ова самоуправа одржи
обавезну јавну седницу

Гора, односно манастир Хиландар, о
чему је СНН детаљно известио читаоце.
Борислав Рус је заседање тела којим председава, затворио речима да
је ова самоуправа „једна од најјачих у

17. децембра 1991. – Савет министара ЕУ
усвајањем нове Декларације о Југославији одлучио је да призна независност свим југословен15. децембра 1801. – Одметнути јаничари, ко- ским републикама које прихвате критеријуме за
је су предводили четворица београдских дахија признавање нових држава у источној Европи и
Аганлија, Кучук Алија, Фочић Мехмед-ага и Му- СССР-у.
ла Јусуф убили су београдског валију Хаџи Му17. децембра 1992. – Скупштина Републике
стафа пашу и завели терор у Београдском паша- Српске на Палама изабрала је Радована Караџилуку. Насиље је убрзало избијање Првог српског ћа за првог председника те републике.
устанка 1804.
17. децембра 2002. –
15. децембра 1914. –
Скупштина СР Југославије
Ослобађањем Београда у
ратификовала је Дејтонски
Првом светском рату заврспоразум, потписан 1995.
шена је Колубарска битка.
којим је окончан рат у БоПобеда за коју изузетне засни.
слуге припадају команданту
18. децембра 2000. – У
Прве армије генералу ЖивоБриселу су обновљени прејину Мишићу, подигла је
говори о сукцесији бивше
углед Србије међу савезниСФР Југославије, након што
цима и учврстила самопоуз
су нове југословенске владање српске војске и народа.
сти одустале од става да је
16. децембра 1885. – У
СР Југославија једини наСарајеву је почео да излази
следник бивше државе.
српски књижевни лист „Бо19. децембра 1991. –
санска вила”, који је био веРепублика Српска Крајина
ома цењен у босанским
Цар Душан
прогласила је Книн за главкњижевним круговима.
ни град, а Милан Бабић,
16. децембра 1931. –
дотадашњи председник
Умро је српски историчар и свештеник Димитри- владе, преузео је функцију председника Репује Руварац, професор и ректор Карловачке бого- блике.
словије, од 1882. архимандрит манастира Гргете20. децембра 1355. – Умро је српски цар Дуга. Установио је критичку школу у српској исто- шан Немањић, син краља Стефана Дечанског,
риографији, уводећи филолошки метод у анали- краљ Србије од 1331. У Скопљу је 1346. крунисан
зу историјских извора.
за цара Срба, Грка и Арбанаса. У време његове
16. децембра 1934. – Пуштен је у саобраћај пр- владавине Србија је била на врхунцу моћи, прови београдски друмски мост преко Саве, назван стирала се од Kоринтског залива на југу до Ду„Земунски мост краља Александра”. Дигнут је у ва- нава на северу и од Јадрана на западу до Егејског
здух у априлу 1941, а на месту висећег моста подиг- мора на истоку. Односе у држави уредио је
нут је 1957, мост незванично назван „Бранков мост”. збирком закона која је објављена 1349, а допуње17. децембра 1888. – Рођен је Александар Ка- на 1354. и коју историчари сматрају Уставом тарађорђевић, млађи син српског краља Петра и дашње феудалне српске државе. Сахрањен у
црногорске кнегиње Зорке, регент од 1914, краљ манастиру Светих Арханђела код Призрена који
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 1921.
је у време турских освајања срушен до темеља.

граду”, да као мањинска самоуправа
од конституисања „функционише без
икаквих проблема” и да „много доприноси животу Кишпешта, како Срба
тако и оних који то нису”. Нагласио је
да самоуправа има много симпатизеСамоуправа Срба у Мађарској
Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838
Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu
Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. 06 1 782 1639
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu
Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu
Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633
Имејл: ssb@freemail.hu

ра и пријатеља, који су стални гости на
њиховим приредбама и путовањима.
У другом делу програма публици
је пројектован филм ТВ екипе „Српског екрана” под називом „Трагом
Ћирила и Методија”, који је снимљен
на ходочасничком путовању 2014. године. Борислав Рус је упознао присутне са садржајем филма и осврнуо
се на историјат делатности Ћирила и
Методија, два брата, рођена у Солуну. Подсетио је на ова два монаха, које је император из Константинопоља
послао у Моравску и Панонију да
проповедају хришћанство. Као што је
познато, за њима је остао неизбрисив
траг, од великог значаја за све словенске народе.
На поклоничком путовању 2014,
заинтересовани Срби из Мађарске
имали су прилику да виде више места везаних за живот и дело Ћирила и
Методија. Једна од локација које сведоче о страдању Срба, углавном из
Шумадије и ваљевског краја за време
Великог рата, јесу Јиндриховице и
Српско војничко гробље, као и злогласни затвор у Тересину, у коме је
робијао и преминуо Гаврило Принцип.
Међу дестинацијама, тада је био и
Беч, „највећи српски град изван Србије”, у коме су живели Доситеј Обрадовић, Вук Караџић и Његош, а данас
у њему борави преко 200 хиљада Срба. Разговор о утисцима са путовања,
настављен је уз пригодну закуску.

К. П.

именик
Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu
Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НАУКА

Н

а Деветом међународном интердисциплинарном симпозијуму „Сусрет култура”, који се
у Новом Саду одржава сваке друге
године, окупило се више од 80 научних истраживача из Србије и других
земаља. Рад конференције био је
подељен у неколико секција, а будимпештански Универзитет „Етвеш
Лоранд” су, на позив домаћина,
представљали професори Смера за
српски језик и књижевност др Александар Урком и др Драган Јаковљевић.
„Испитивање културно-идентитетских обележја у Српско–мађарском
речнику Мирјане Бурзан и Агнеш Кацибе”, назив је научног рада који је
изложио др Александар Урком, шеф

Смера за српски језик и књижевност
Филозофског факултета Универзитета ЕЛТЕ из Будимпеште. Аутор се у
свом излагању осврнуо на значајну
прошлост српско-мађарске лексикографије, која своје почетке бележи
крајем XIX века. Објављивањем речника који је био предмет овог истраживања, извршено је својеврсно
освежавање лексичког фонда два језика, јер је последњи „најобимнији
српскохрватско-мађарски
речник
(његов последњи, трећи том) објављен још давне 1975. године у Новом
Саду”. Др Александар Урком је у
овом раду желео да изврши својеврсну критичку анализу садржаја и
структуре речника, наводећи карактеристичне потешкоће у састављају
двојезичних речника. Такође, настојао је да добије и одговор на питање
да ли су уредници речника успели да
унесу освежење и модернизацију и у
преношење културно-идентитетских
обележја два језика. Аутор је то илустровао кроз анализу фразеологизама, којих је упадљиво мало у речнику.
Његов колега са Филозофског факултета у Будимпешти др Драган Јаковљевић, учесницима симпозијума у
Новом Саду представио је свој научни рад „Kултуролошко-идентитетске
рефлексије у делима савремених
српских писаца у Мађарској и Румунији”.
Он је истакао да се у Мађарској и
Румунији, у којима Срби вековима
живе као аутохтоне националне заједнице, кроз стваралаштво неколицине аутора јасно уочава постојање
савремене српске књижевности, чији
сегменти су овога пута били предмет
његовог истраживања. Приступио му
је са циљем добијања целовите слике

Међународни скуп на Филозофском факултету Новосадског универзитета

Српски језик и књижевност у Мађарској
међу темама симпозијума у Новом Саду

На факултету који је деценијама расадник
и српске интелигенције у Мађарској, одржан је
Међународни научни симпозијум „Сусрет култура”.
На позив организатора, своја истраживања везана
за културно-идентитетска обележја појединих
речничких и књижевних издања у Мађарској,
учесницима симпозијума изложили су
др Александар Урком и др Драган Јаковљевић,
професори Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти

старија високошколска институција у Војводини обележила свој 62. рођендан.
Још много година у којима
ће, као и у досадашњем раду, квалитетом оплемењивати друштво, пожелео је
студентима и запосленима
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност,
професор др Зоран Милошевић.
– Живимо у времену пуном неизвесности, у којем
доминирају техничке и технолошке науке и често заборављамо ону другу, људску
димензију, која је смисао
нашег битисања – рекао је
о карактеру, врстама и учесталости ректор Универзитета у Новом Саду
културолошко-идентитетских
ре- професор др Душан Николић. – Фифлексија у књижевном стваралаштву лозофски факултет је, као сведок
Петра Милошевића, писца из Мађарске и Љубинке Перинац-Станков, списатељице из Румуније. Упркос жанровским разликама, ово двоје аутора
повезује припадање средњој генерацији писаца који стварају на српском
језику у двема земљама нашег региона, посвећеност савременој тематици и друштвена активност у мањинским заједницама у земљама у којима живе, рекао је др Јаковљевић и
додао да можда најупечатљивија
културолошко-идентитетска раскршћа, када је реч о стваралаштву Петра Милошевића, можемо уочити у
његовом роману „Лондон, Помаз”,
најпре објављеном на српском, а потом и на мађарском језику.
Поводом Дана Филозофског факултета, истога дана одржана је
Др Александар Урком
пригодна свечаност, којом је ова нај-

Др Драган Јаковљевић

нашег постојања од самог почетка,
ту да нас врати у те нормалне токове и да нам на многим пољима да
смернице за будућност.
Подсећајући на то да Филозофски
факултет више од шест деценија
успешно шири знање и промовише
изврсност на пољу друштвено-хуманистичких наука и да се данас на њему, на сва три нивоа академских студија, у складу са највишим европским стандардима у високом образовању, реализује 49 акредитованих
студијских програма, декан Филозофског
факултета
професор
др Ивана Живанчевић-Секеруш најавила је од следеће наставне године и
нов интердисциплинарни програм –
социјални рад и на основним и на мастер студијама, уведен на захтев
друштвене заједнице.
Филозофски факултет је своју 62.
годишњицу дочекао са 17 одсека и 17
центара, великом и драгоценом библиотеком, са око 5500 студената,
308 наставника и 85 чланова ненаставног особља, док је дипломе на
основним, магистарским/мастер и
докторским студијама од оснивања
до данас стекло скоро 22.000 студената.
На свечаности су уручене награде
најбољим студентима основних и мастер студија, а у име награђених захвалио се најбољи млади истраживач
на Филозофском факултету Стефан
Пајовић.

После свечаности отворена је изложба уметничких дела која чине Збирку Филозофског факултета, оформљену захваљујући средствима добијеним на Конкурсу за финансирање
уметничких дела из области визуелних уметности Министарства културе
и информисања Републике Србије, која ће од сада красити његове ходнике.
Поводом свог дана, Факултет је
организовао и изложбу књига под називом „Нит која нас повезује – дародавцима у част”. Промовисани су
зборник у част Љиљане Суботић „Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију”, енглески
превод драме Драгутина Илића „После милион година” и 150. број часописа „Култура”.

СНН
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Српско позориште из Мађарске гостовало у Румунији

КУЛТУРА

Све живља сарадња српских глумаца из две суседне државе

П

оред гостију из Крагујевца, Лазаревца, Бања Луке и домаћина, на овом Фесту гостовало је
и Српско позориште у Мађарској, са
представом Бранислава Нушића
„Власт” у режији Лидије Стевановић,
првакиње Српског народног позоришта у Новом Саду, која, такође, игра
у представи. Иако је прошло скоро
месец дана од премијере и последњег играња у Будимпешти, глумци
овог позоришта Зорица Јурковић, Тибор Ембер, Ратко Краљевић, Јосо Маториц, као и подмладак – Јована Вечић, Бранимир Ђорђев, Митар Кркељић и Дејан Дујмов, стали су на сцену шармантног, акустичног позоришта „Мерлин” и у једном даху одиграли ову представу са вечно актуелном темом, препуни енергије и инспирације.
Пуна сала са око стотинак гледалаца, који су својим реакцијама били
додатна инспирација за глумце, испратила је госте великим аплаузом и
враћала их више пута на сцену. Дружење је настављено заједничком вечером коју су веома срдачни Срби у
Темишвару организовали за госте.
Огњен Крстић, председник Савеза
Срба у Румунији, Златиборка Марков,
секретар и Аурора Каравасиле, саветник у Министарству културе Републике Румуније, које је суфинансијер пројекта „Дани српске културе у
Темишвару”, били су веома заинтересовани за разговор и размену информација о активностима српске народности у Румунији и Мађарској.
Покретач и идејни вођа сарадње
Српског позоришта у Мађарској и Српске позоришне сцене из Темишвара (у
оснивању), јесте њен управник, глумац
Марко Аџић. Пореклом је из Вршца, а
како каже, себе све више сматра Темишварцем. У том граду живи већ 15 година, а ту је завршио и Позоришну

„Дани српске културе у Темишвару” одржавају се
сваке јесени и трају месец дана. Манифестација
обухвата пројекције филмова, мини-сајам српске
књиге, књижевне вечери, ликовне изложбе, вечери
музике, фолклора, као и „Театрос фест” са пет
позоришних представа

академију, на румунском језику. Марко Аџић глуми на оба језика – српском
и румунском. Члан је Румунске професионалне секције, односно Румунске
драме у Вршцу, где игра представе на
румунском, а у Темишвару на српском
језику. Пун енергије, ентузијазма, полета и идеја, овај млади уметник нам
прича причу о Српском позоришту у
Румунији, о коме сања и улаже много

глуми на матерњем језику. Жели да
му све представе буду титловане, да
би привукао и румунску публику.
Трупи српских глумаца у Темишвару за сада пружа гостопримство позориште „Мерлин”, које, заједно са
својом логистиком, треба и официјелно да постане седиште Српске
драме, са два професионална глумца
– Оливером Јовановић и Марком

труда да то не остане само сан.
Запослен је у Савезу Срба у Румунији и бави се културом, а један једини циљ, због кога друге ствари оставља по страни, јесте остварење жеље
да тамошњи Срби добију „даске које
живот значе”, где ће и он моћи да

Аџићем, који ради и са аматерима и
сматра да не постоји велика разлика
између њих у професионалаца.
„То нешто мораш да имаш у себи”,
симпатично изјављује Аџић и додаје:
„Већина оних који желе да се баве
глумом, прихвата то превише олако.

УЗВРАТНО
ГОСТОВАЊЕ У
ФЕБРУАРУ
Српске глумце из Румуније видеће и публика у Будимпешти, почетком фебруара следеће године.
Реч је о представи „Две леве и две
десне ноге” Панчевца Милоша Николића. У комаду, поред осталих,
играју и Марко Аџић и његова колегиница Оливера Јовановић, а редитељ је њихов заједнички професор у класи, Силви Вакареску,
који им је увек био велика подршка.

Не волим да људи аматеризам користе као изговор за мањак одговорности. Бити глумац и само глумац, данас захтева велику храброст, али само тако можеш да будеш прави, јер
глума захтева целог човека”.

К. П.

Програм Државне библиотеке за стране језике

П

НАЈАВЉЕН ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК
У одсуству проф. др Мирјане Бурзан, коауторке овог издања, о Српско-мађарском речнику говорила је др Агнеш Кациба, доцент Сегединског универзитета. Она је истакла фазе настанка издања и навела конкретне примере који представљају новине, односно разлике у односу на
ранија речничка издања. Током промоције говорили су и уредник Јанош
Бренер и директор Издавачког завода „Форум” из Новог Сада Габор Вираг. Он је изразио спремност своје установе да објави Фразеолошки речник, који планира да састави проф. др Мирјана Бурзан, као и Мађарскосрпски речник.

Представљено речничко
издање „Форума”

ромоција Српско-мађарског
речника, аутора проф. др Мирјане Бурзан и др Агнезе Кацибе, одржана је 24. новембра у организацији Државне библиотеке за стране
језике. На самом почетку вечери,
учеснике промоције и малобројну публику поздравио је Иштван Хорват,
заменик директора библиотеке, који
је подсетио да ова културна установа располаже са преко 4000 речника,
од чега је 60 српских, док је 10 српско-мађарских.
Нови Српско-мађарски речник има
837 страница, а о њему је најпре говорио академик Иштван Њомаркаи,
који је поред проф. др Вере Васић,
био други рецензент речника. Он је
нагласио да је развој језика веома
брз и када се објави један речник, одмах се може размишљати о објављивању свежијег издања. Професор
Њомаркаи је упозорио на важност
познавања више језика и говорио о

предностима речника и његовој вешто конципираној грађи. Ту је место
нашло 34.500 одредница, око 6500
термина и устаљених израза, као и
око 2500 фразеологизама.
„Већина одредница припада стандарду, али има и оних из говорног језика, погрдних лексема или значења,
као и нешто архаизама, који су значајни за српску историју, културу и
традицију”, нагласио је проф. Њомаркаи.
Оно што охрабрује је да су преговори у вези са објављивањем Мађарско-српског речника већ отпочели и
да постоји добра воља како од стране
Покрајинске владе Војводине, тако и
од Националног савета војвођанских
Мађара у Србији да се ово капитално
издање објави. По свему судећи, ауторска екипа биће проширена, а очекује се помоћ и републичких органа у
Србији и министарстава у Мађарској.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

С

ледеће, 1681. године, у римској
палати Ријарио, прихвативши
позив, племенити Луиђи Фердинандо Марсиљи посетио је бившу
шведску краљицу Кристину, која се
посебно занимала за младог грофа.
Првенствено стога што је била информисана о његовом боравку у
Константинопољу. Кристина је одвајкада била гласни поборник протеривања Турака из Европе. О њој Луиђи
Марсиљи до првог сусрета није много знао, изузев да је једна од главних
особа у јавном живота Вечитог града
и да се пре готово тридесет година
самовољно одрекла владарског престола, напустила лутеранство и прешла у окриље Римокатоличке цркве.
Ова мушкобањаста дама ускоро је
заволела Марсиљија. Посебно јој је
годила његова ватреност која је, док
је говорио, била просто опипљива.
Млади племић је са жаром у зеницама, опонашајући при том професионалне глумце, наглас читао свој трактат о Босфору.
Од првог сусрета много пута су
разговарали о Турцима и исламу. Некадашња шведска императорка Кристина је успела да у Луиђију заметне
клицу идеје да се Османлије морају
протерати из хришћанске Европе и да
се ослободе из турског ропства балкански народи, а међу њима и Срби.
Испрва се млади болоњски гроф са
неком тихом сетом присећао својих
пријатеља Хезарфена, Ебубекира и
Ахмеда. Кристина му је енергично
објашњавала да су они као учени људи изузетак и да се према њима са

ЖИВОТНИ СТИЛ

Италијански гроф, пријатељ Срба (9)

Марсиљијев сусрет са шведском краљицом

Луиђи Фердинандо Марсиљи посетио је
бившу шведску краљицу Кристину,
која се посебно занимала за младог грофа.
Првенствено стога што је била информисана
о његовом недавном боравку
у Константинопољу. Кристина је одвајкада
била гласни поборник протеривања
Турака из Европе
посебним поштовањем треба односити, али политика Османлија и ширење ислама, за њу су били гнојна рана која се мора одстранити са оболелог тела хришћанске Европе. Луиђи
се сетио стравичних прича грчког
свештеника у Стамболу. Бившој краљици Кристини, иначе, вичној препиркама, које је по свом казивању најрадије водила са Декартом, није се могло супротставити. Луиђи је донео
одлуку које се дуго неће одрицати.
Ступиће у службу хришћанског владара који је спреман да се супротстави ширењу ислама.
Луиђи Фердинандо Марсиљи је
1682. године, преко Инзбрука стигао у
Беч. Овде је тражио пријем код цара
Леополда. Приликом прве посете,
Марсиљи је пред императора стао са
детаљно израђеним планом о успешном истеривању Турака из Европе.
Његовом величанству се допала таква идеја и радо је испунио молбу
младог грофа. Тако је Марсиљи још

исте године ступио у војску
аустријског императора. Луиђи је одушевљен стално
преправљао и допуњавао
своје белешке у књижици
боје зреле трешње.
Аустријски официри, а
поготово његов земљак генерал Енеј Капрара, брзо су
уочили његове инжењерске
способности. Тако је Ратни
савет, на челу са генералом
Карлом Лотариншким, без
оклевања,
талентованом
Марсиљију поверио задатак око учвршћивања линије на реци Раба. Млади поручник, који тада још није Краљица Кристина
напунио ни двадесет и пету
годину живота, ревносно је оба- хришћанске снаге. Приметио је да у
вљао поверени му посао. Турци нису једном делу мађарских војника, поуспели да пређу Рабу. За своје за- готово међу протестантима, постоји
слуге, Марсиљи је унапређен у чин велика одбојност према Хабзбуркапетана. Тек је овде уочио и све говцима. (…)
оне супротности које су тровале
Драгомир Дујмов

Како ће изгледати радник будућности?

Важни су резултати, а не број сати проведених у канцеларији

С

вако јутро долази у канцеларију тачно у 9 часова, седа за свој
сто, укључује компјутер и наредних осам сати фокусирано ради.
Хијерархију поштује, корача познатим стазама и пење се уз корпорацијску лествицу. Он је радник садашњости. За разлику од њега, радник будућности не чува информације као
највећу тајну, већ их дели. Учи до
краја живота, а уместо да се пење
тачно утврђеним степеницама до
успеха, бира свој, лични пут. Има више слободе, али како то обично бива,
и одговорности. Колеге су му подједнако људи и роботи који ће, предвиђа
се, до 2050. године заменити сваког
другог радника.
Да је ова будућност негде већ почела, доказују примери из праксе, најпре
у фирмама које се баве новим технологијама. А управо она већ сада игра
значајну улогу у процесу запошљавања. Дигитални профили дају више информација од традиционалних си-вијева и док је некад сам радник бирао
податке које ће ставити у своју биографију, данас су они доступни на интернету. Послодавци више не крију да
потенцијалне раднике проверавају на
Фејсбуку и другим мрежама не би ли
сазнали што више о њима.
Према речима пословног и НЛП
мастер тренера Зорана Дробњака,
послодавци већ сада траже ове особине од својих радника, јер је реч о
квалитетима успешних људи. Зоран

За разлику од садашњег радника, онај у блиској
будућности ће моћи да ради било где, било када,
на било чему. Њему неће бити неопходна
канцеларија, нити рачунар, јер посао може да
обавља и на таблету и паметном телефону.
Флексибилно радно време је императив, а његов
рад се не вреднује тиме колико сати је провео
закуцан за столицу, него шта је у току дана урадио

Дробњак би овом списку додао и постојање јасног циља, а како примећује, послодавци су све свеснији колико
су им битни квалитетни и успешни запослени.

У извештају „Будућност послова”,
шефови из 15 земаља и 350 фирми у
оквиру девет индустрија истакли су
да ће се од радника тражити и емоционална интелигенција. Јер, без об-

зира на развој робота, машине и даље не могу да „читају” људе, а способност разумевања поступака и
реакција других и схватање мотива
који их покрећу на деловање, од
кључног је значаја за послове будућности. Важна ће бити и способност да се анализирају сви доступни
подаци како би се донела права
одлука. То је и данас важно, али
стручњаци предвиђају да ће бити
још важније, јер ће у будућности
бити све више података. Преговарачке способности неће бити значајне само у економији, већ и у пословима повезаним са математиком и
компјутерима, попут програмирања. А будући да је промена најбоља
реч која описује послове будућности, флексибилност радника биће
веома важна како би могао да одговори на све изазове.
– Индустрија едукације је у експанзији и вештина преношења знања
биће јако тражена. Бити експерт у
некој области, који уз то истовремено
има и вештину преношења знања биће веома атрактивна комбинација за
све који су у режиму перманентног
образовања. А таквих ће бити све више. Данас имамо могућност да учимо и стичемо нова знања и вештине
брже него икад. Велики број људи је
већ сада у режиму перманентног
образовања. У будућности, то ће бити императив за још већи број занимања – закључује Дробњак. 

9

Будимпешта, 15. децембар 2016.

ШКОЛСТВО

Такмичење ђака у лепом изговору

Ловра угостила младе рецитаторе и казиваче прозе

За надметање је владало
велико интересовање
ђака, па је у Ловру тим
поводом, у пратњи
наставника, допутовало
120 ученика из школа у
Батањи, Десци, Сиригу,
Бати, Сегедину и
Будимпешти

Т

акмичење у рецитовању има
традицију, а сваке јесени се
одржава у другом месту. Због
бројности учесника, надметање се
ове године одвијало на више локација. Централно место окупљања је било у Дому културе у Ловри. Домаћини су такмичарима пружили топлу
добродошлицу, а сала је брујала од
жагора раздрагане деце. У име организатора такмичења, Српског педагошког и методолошког центра, присутну децу, учитеље
и професоре, као и бројну
публику која је дошла да их
подржи, поздравила је Јулијана Мијатовић-Которчевић,
директорка центра. Она је
охрабрила мале учеснике да
се ослободе треме пред јавни наступ и изразила посебну радост због великог броја
пријављених. То је један од
путева за неговање традиције, језика и уметничких вештина, а истовремено и за
подсећање на наше песнике,
ауторе и дела за која су се
ученици и педагози определили. Посебно је истакла залагање оних учитеља који
раде са децом у местима у
којима се српски учи као наставни
предмет и у двојезичним школама.
Јулијана Мијатовић-Которчевић је
позвала сву децу и наставнике који су
први пут у Ловри, да после такмичења разгледају ово село, које је прави
бисер на Дунаву. После такмичења, а
пре проглашења победника, председник жирија др Предраг Мандић је рекао да се ово такмичење одржава дужи низ година и да је то прилика да се
покаже на који начин се негују матерњи језик и култура изражавања. Похвалио је спремност ученика да се

одваже да пред публиком рецитују и
покажу висок ниво у рецитовању и
казивању прозе. Истакао је да су резултати показатељи великог рада и
ученика, али и педагога.

ћајности и уз одличан сценски наступ
говорили стихове и прозу. Чули смо
веома пажљиво бирана дела наших
највећих писаца: Јована Јовановића
Змаја, Десанке Максимовић, Бранка

Пoкрoвитeљ тaкмичeњa je биo Српски пeдaгoшки и методолошки цeнтaр, а ток мaнифeстaциjе снимaла је
екипа ТВ емисије „Српски eкрaн”.

С. З.

НАГРАЂЕНИ
ТАКМИЧАРИ

Жирију од десет чланова није било
нимало лако да се одлучи за најбољег
рецитатора. Посебно је био тежак и
деликатан задатак код млађих такмичара, у нижим разредима основне
школе. Награде су биле књиге и чоколаде, које су добили сви учесници
такмичења. Захвалнице су добили и
педагози који су спремали децу за
такмичење. Општи утисак о такмичењу је да су ученици показали велику
вољу и жељу да рецитују и да се такмиче, што је најлепше од свега. Сви
такмичари су са много шарма и осе-

Ћопића, Иве Андрића, владике Николаја Велимировића, Мирослава Антића, Душка Радовића, Љубивоја Ршумовића и других.
Након такмичења су сви учесници –
деца, учитељи и професори, отишли у
суседно место Бечицу (Szigetbecse),
где су ручали и наставили дружење. У
повратку, још у аутобусу, сумирали су
утиске. По општем расположењу се
видело да ће поново доћи.
Такмичењу је посебан значај дало
присуство председнице Самоуправе
Срба у Мађарској, Верe Пејић-Сутор.

Ученици основне школе су били
подељени у две категорије и две
узрасне групе. У првој категорији
су били ученици школа у којима
се српски језик учи као наставни
предмет, а у другој категорији ђаци из школа са српским наставним
језиком и из двојезичних школа.
Гимназијалци су били јединствена
категорија и узрасна група.
Прва категорија
У првој категорији су биле две
узрасне групе, од 1-4. разреда и
друга група од 5-8. разреда. У првој групи, најбоља је била Наташа
Симић из Будимпеште, друго место освојио је Давор Ђурђев из
Деске, а треће Пана Каталин Сел
из Деске. Похвалнице су добили:
Вид Мектеровић из Будимпеште и
Тијан Ципот из Ловре.
У групи од 5-8. разреда, прво
место освојила је Сара Драгић из
Деске, друго Ирина Маровић из
Будимпеште, а треће Анастасија
Савић из Ловре. Похваљени су: Немања Недељковић из Будимпеште
и Предраг Шимон из Батање.
Друга категорија
Из друге такмичарске категорије, у групи од 3-4. разреда, прво
место је освојио Милан Веселинов
из Сирига, друго Зорка Калемен из
Бате, треће Владимир Попић из
Сирига, а у групи од 5-8. рaзрeдa,
прво место је освојио Левенте Пастор из Сирига, друго Силвија Сива из Бате и треће Золтан Шандор
Светлик из Деске. У другој групи,
такође од 5-8. разреда, прво место је освојила Лена Ембер из Будимпеште, друго Сара Ковачевић
из Батање и треће Сара Остојић из
Будимпеште. Похвалнице су добили: Бранка Ћосић и Марко Јокић из
Будимпеште.
Прво место међу гимназијалцима освојила је Сара Матић, друго
Ана Малушић, а треће Василије
Мићић. Петра Јовановић и Бојана
Младеновић су добиле похвале.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен

В

Литерарна остварења ученика

Чезнем да ти кажем најдубље речи што ти имам рећи

ече је. Идем сама празним улицама Дорћола. Киша пада, мокра сам и покушавам да дођем
до куће. Одједном ме је нешто успорило. У глави ми се појавила слика
места где сам га први пут упознала.
Помислих да је тамо и да чека мене.
О, кад се сетим само тог уторка.
Био је мај 2014. године, око пола седам увече. Ишла сам на енглески са
сестром, кад су нам у сусрет дошли
он и његов брат. То је био тренутак
када сам га први пут погледала у очи.
Одмах сам знала да ће „бити нешто”.
Руковали смо се, имала сам жељу да

не перем руку, али било је неизводљиво. Од тада, сваки дан, сваки минут, сваки секунд мислим само о њему.
Тада нисам ишла са њим у одељење, али сам мислила на њега. То се
променило у петом разреду. Од тада

идем са њим у одељење. Гледам га
свакога дана и све више се заљубљујем у њега. Има ту много дечака који
су стално уз мене, јављају се, шаљу
поруке, буду ми симпатични у том
тренутку, али све се увек „врати” на
њега. А он ми се чак некад и не јави
на улици.
Шта год он да каже, мени је смешно. И када каже нешто лоше, ја увек
имам неки изговор за њега. Где год да
погледам нешто ме подсети на њега.
Свуда га има, јури ме, а ја не могу да
побегнем. Да могу, 24 сата бих гледала у њега и не би ми досадио. Седне
поред мене и ја то свима
препричавам. Лажем саму
себе! Слушам музику и замишљам да сам у дискотеци
са њим, а на пола песме
схватим да сам сама у соби.
Буде ми тешко и једноставно, разочарам се.
Њега стално „спајају” са
једном од мојих најбољих
другарица. Питају ме шта ја
мислим о њима? Боли ме то
што потајно у себи знам да
никада неће бити мој, да никада неће сазнати шта осећам, да се будим и лежем размишљајући о њему. На сав глас бих викала,
али не бих признала да волим само
њега. Немам ја храбрости за то!
Али, да наставим причу с почетка.
Појави се мени слика да је он тамо.
Одем до тог места, а на путу до тамо

кажем себи да ћу престати да мислим на њега. Нисам још ни пришла,
кад видим да су тамо он и моја „најбоља другарица”. Смеју се!
Мрак ми је пао на очи, отрчала сам
кући и мокра легла у кревет. Мислила
сам – биће боље сутра! Када их по-

гледам заједно, крену ми сузе. Трудим се да не гледам. У једном делићу мог срца он је још увек ту. Волела
бих да могу да му кажем шта осећам, али одлучила сам да је ћутање
најбољи начин.

Ана Марија Теслић

ПЕСМЕ ДУШАНА РАДОВИЋА ЗА ДЕЦУ
Мајка је стално викала „доста”
ал’ он је хтео, он је хтео…
Умивао се сваког дана
па се одједном разболео.
– Да ли ми верујете?

БУМБАР

Дошао један лекар строг
па каже:
„Тако ми прслука мог,
вода је крива,
забрањујем му да се умива”.
– Да ли ми верујете?

ДРВО СПАВА

Бумбар је, децо, био љут на кишу,
на пчеле што росу сишу,
На граници света дрво спава,
на широк пут,
трчало за сунцем преко трава.
на сунцокрет жут.
Где је сунце престало и пало
– ту је дрво стало и заспало.
Бумбар је, децо, био љут
ал’ напао није ни кишу,
Заспало црно, заспало…
ни пчеле што росу сишу,
По крошњи му још траг сунца лута.
ни широк пут,
Јабука га уловила жута.
ни сунцокрет жут.
Заспао цвет, и дрво и трава
– на јабуци мало сунце спава.
Бумбар је сасвим неправедно
Заспало жуто, заспало…
напао мало дете једно.
Рекли су ловци из Избишта
да ће га убити као ништа.

ДА ЛИ МИ ВЕРУЈЕТЕ
Умивао се један дечак
свакога дана без престанка,
па су му уши расле, порасле,
па му је кожа постала танка.
– Да ли ми верујете?

ЦАР ЈОВАН

Велика ствар, значајна ствар
Јова је, децо, постао цар!
Имао је бркове до ушију
и браду до појаса;
имао је хиљаду белих коња
и хиљаду брзих паса.

Имао је још безброј двораца у злату
и још више пространих имања;
имао је, децо, милион војника
и сто златних одликовања.
Имао је хиљаду слуга
и седамдесет само посластичара…
Сви су они свлачили
и облачили,
чували и хранили
Његово Величанство Цара.
И он је тако владао
ко зна колико векова и година,
најео се колача и сладоледа
и напио се лимунада и малина.
И једног дана, кад Њ. В. Цар,
од чоколаде и лимунаде
није могао ни ићи ни лећи,
пробудио се гладан и сањив
у свом кревету поред пећи.

ЈЕСЕЊА ПЕСМА
Све је пошло наопачке
за врапце и мачке,
кад је јесен окачила
своје жуте значке,
кад је ветар запевао
новембарске тачке…
Пажња! Пажња!
Велика јесења купопродаја!
Продајемо сунцобране
– купујемо кишобране!

Продајемо старо лишће
– купујемо пахуљице!
Продајемо тротинете
– купујемо санке!
Kупујемо шубаре
– продајемо машне!
Продаћемо сокне
– купићемо рукавице.
Продаћемо сејалице
– купићемо грејалице.
Продаћемо сладолед
– попићемо чај.
Јер све је пошло стрмоглавце
за птице и цвеће,
кад је сунце одустало
на кров да нам слеће.
Kао да је жуто, љуто,
као да нас неће!

KАД ЈЕ БИО МРАК
Kад је био мрак,
кад је био мрак,
појурила мачка миша
чак, чак, чак.
Појурила мачка миша
чак, чак, чак,
а да л’ га је прогутала,
то ни она није знала
– јер је био мрак,
јер је био мрак…
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Будимпешта, 15. децембар 2016.

ИСПРАТИТЕ СТАРУ ГОДИНУ
СА „ГЛАСОМ БАЛКАНА”
Традиционални испраћај старе године, у организацији
Удружења „Глас Балкана”,
одржаће се 29. децембра 2016, са почетком у 19.00 ч.
У програму ће наступити оркестри и културноуметничка друштва неколико националних заједница
које које живе у Мађарској
Fővárosi Művelődési Ház
Budapest, XI. Fehérvári út 47.

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊA
КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ
„МЛАДИ ДОЛАЗЕ”
Пројекат „Млади долазе” реализује се кроз књижевне
радионице, трибине у Удружењу књижевника Србије (Ул.
Француска 7) и књижевне караване у Београду и ван њега.
Циљ Пројекта је да се младим ауторима пружи подршку и помоћ уз учешће афирмисаних књижевника и
олакша публикација и презентација стваралаштва.
До сада је издато једанаест књига у едицији „Алфа”,
три члана пројекта су постали чланови УКС-а, а више младих је објавило радове у књижевним гласилима у Србији
и иностранству. Пројекат води Гроздана Лучић-Лалић.
Позивају се млади ствараоци да се прикључе пројекту.
Радове (поезија или проза) до две стране, краћу биографију, контакт телефон, потписати именом и презименом,
послати у једном ворд (Word) документу на ћирилици
(фонт: Times New Roman; величина фонта: 12) на имејладресу: onikojidolazeuks@gmail.com

ИНФОРМАЦИЈЕ ФОНДА „EMET”
(Подршка хуманим ресурсима)
Фонд „ЕМЕТ” обавештава заинтересоване да су 2. децембра 2016. године објављени следећи конкурси за народности, укупног фонда од 1.075.000.000 форинти.
– Категорија НЕМЗ – ЦИС, укупног фонда од 350 милиона форинти (за подршку функционисању народносних организација и удружења)
– Категорија НЕМЗ – КУЛ, укупног фонда од 350 милиона форинти (за подршку културним иницијативама и
манифестацијама)
– Категорија НЕМЗ – ТАБ, укупног фонда од 360 милиона форинти (за подршку народносним камповима, односно логоровањима)
– Категорија НЕМЗ – ПЕД, укупног фонда од 15 милиона форинти (за подршку усавршавању народносних педагога)
Рок за предају конкурсних пројеката је 15. jануар 2017.
године.
Додатне напомене српским народносним самоуправама:
– Средства додељена у 2016. години, треба искористити до 31. децембра 2016.
– Записнике са заседања и јавне седнице, треба предати или послати до 15. јануара 2017, због касније доделе
средстава из Фонда за диференцијално финансирање.
– Извештај о утрошеним средствима, додељеним за
функционисање у 2016, треба предати или послати до 30.
јануара 2017. године.

Српска самоуправа Помаза организује

РЕГИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА МРАЗА
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЈУ
„ВЕЛИМИР РАЈИЋ”
Књижевни клуб „Велимир Рајић” из Алексинца традиционално расписује конкурс за поезију, у две категорије:
песма на слободну тему и песма о лику и делу Велимира
Рајића, на тему „Стари снови наши нису били варка” („Заробљеној браћи”, В. Рајић).
Аутори могу конкурисати са по једном песмом у свакој категорији, а песма не сме бити дужа од 36 стихова.
Такође, песма не сме бити већ награђивана на конкурсу
или на Песничким сусретима у организацији Књижевног
клуба „Велимир Рајић”, а све песме морају бити на српском језику.
Конкурс је отворен до 1. фебруара 2017. године. За
најбоља остварења у категорији песама на слободну тему биће додељене три награде, а у категорији песама о
лику и делу Велимира Рајића на тему „Стари снови наши
нису били варка”, аутору најбољег рада биће додељена
Повеља „Велимир Рајић”.
Радови у три примерка шаљу се под шифром, са разрешењем шифре у посебној, запечаћеној коверти која се
стави у коверту с радовима приликом слања. Сваки аутор
може конкурисати само једном шифром. Песме се могу
слати поштом на адресу:
Књижевни клуб „Велимир Рајић”
Улица Душана Тривунца 15
18220 Алексинац
Песме се могу слати и електронски и то на имејл:
velimir.rajic.konkurs@gmail.com на који се шаљу само песме које конкуришу и које морају бити потписане шифром. Разрешење шифре треба послати у засебном имејлу, на адресу: velimir.rajic.sifra@gmail.com.
Радови у електронској форми треба да буду откуцани
фонтом Times New Roman (ћирилица и латиница) величине 12.
Желимо вам интензивну инспирацију и богатство поетског надахнућа!

Петак, 16. децембар 2016. у 17.00 ч.
Срдачно очекујемо све малишане
из Помаза и околних насеља!
У програму учествују:
КУД „Опанке”
Оркестар „Мешелија”
Свечана сала помашке Градске куће
Ул. Лајоша Кошута 23-25

ИНФО СЕРВИС
Основна школа „Aлекса Шантић” у Калуђерици,
поводом традиционалне манифестације
Шантићеви дани, расписује

XI МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ
КОНКУРС ШАНТИЋЕВО ПЕРО 2017.
Конкурс се расписује за следеће категорије:
– најбољу песму или песничку збирку
– најбољи прозни текст, кратку причу или есеј
– најбољи драмски текст
– најбољи видео-клип
– најбољи менторски рад – најбољу збирку ученичких
радова
Теме конкурса:
• ДА САМ ЈА НЕКО (искључиво проза)
• ПОСТОЈИМ ДА ВОЛИМ (искључиво поезија)
Обе теме предвиђене су искључиво за ученике основних школа, а на основу предлога који је дао прошлогодишњи председник жирија, књижевник Тоде Николетић
• ЗАШТО (НЕ)ГЛЕДАТИ ТЕЛЕВИЗИЈУ
• КУД СЕ ДЕДЕ НЕМАЊИНО БЛАГО?
Обе теме предвиђене су искључиво за ученике гимназија и средњих стручних школа и – у сусрет великом јубилеју – 800 година од првог српског крунисања у манастиру Жича.
Услови конкурса:
Право учешћа на конкурсу имају ученици основних и
средњих школа.
Сви радови се шаљу искључиво на електронску адресу santicevo.pero@gmail.com, Times New Roman, фонт 12,
као посебан документ у Word-у (сваки појединачни рад –
посебан документ у Word-у).
Један ученик може послати највише по два рада поетска и/или два прозна рада.
Ученик може конкурисати са више радова искључиво
ако пошаље збирку (поетских или прозних радова).
Наставник-ментор може конкурисати са збирком ученичких радова уз обавезно образложење о времену, начинима и поступцима реализације, језику, стилу и поетици.
Ученици који пишу на другом језику, обавезни су да
доставе текстове на свом матерњем, али и превод на српски језик.
Ученици који достављају видео-клип морају обавезно
доставити личне податке у посебном прилогу (као засебан документ Word-у), али у истом имејлу у ком је и видео-клип.
Видео-клип мора започети, такође, насловом (који
прати садржај), именом и презименом аутора и годином.
Радови морају бити самостална дечја остварења.
Ментори могу из контекста дечјег рада извући адекватан наслов; пожељно је да рад има наслов који природно прати садржај песме, приче, есеја.
У заглављу сваког рада обавезно треба убележити
следеће податке: назив теме, име, презиме, разред, адресу и телефон детета; име и адресу школе; име, телефон и
електронску адресу наставника-ментора. Радови без
ових података неће се узимати у обзир, као ни они радови који нису лекторисани.
Радове доставити најкасније до 31. децембра 2016.
године.
Радови који буду пристигли после предвиђеног рока
неће бити узети у разматрање.
О резултатима конкурса и завршној свечаности доделе награда сви учесници биће обавештени најкасније до
10. маја 2017. године.
Контакт-телефон школе:
+381 11 3410 655; особа за контакт, селектор радова
др Душица Филиповић (тел: +381 11 3415 141);
имејл: dusica.zena.sumatra@gmail.com
Више информација о конкурсу можете наћи на сајту
школе: www.osas.edu.rs
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

У

Батањи је 30. новембра 2016.
године, у 99. години живота
преминуо најстарији Србин из
тог места, Жива Будишин. Суграђанима је био познат као вечити оптимиста, човек који је волео живот и
уживао у њему до свог последњег
дана
Рођен је 18. фебруара 1917. године
у Батањи, од оца Андрије и мајке
Розалије. Цео свој животни век провео је у родном месту, које је много
волео и слободно би се могао назвати локал патриотом. Умео је, док су
га још „ноге служиле”, да бициклом
свакога дана направи по један круг
око свог места, удишући дах равнице и плодног земљишта, које је и
сам обрађивао.
Похађао је Српску основну школу
у Батањи, а потом је завршио Грађанску школу. Као син јединац про-

ДУХОВНОСТ
Свети Никола,
који је у народу познат
као чудотворац и патрон
морнара, имао је веома
узбудљиву животну
причу, која вековима
фасцинира хришћане.
Рођен је у малоазијском
граду Патара, луци на
медитеранској обали
данашње Турске,
а живео је у
четвртом веку

Б

огати грчки брачни пар Теофан и
Нона, сина Николу су добили у
време владавине римског цара
Валеријана (253 – 260. године), похлепног човека који је због страсти за
златом организовао војни поход на
Персијско царство. Персијски краљ
Шапур га је заробио у бици код Едесе,

Жива Будишин

(18. фебруар 1917. – 30. новембар 2016)
водио је много времена са оцем, који му је пренео љубав према коњима
– нонијусима. Преживео је страхоте
Другог светског рата; бива заробљен и у Русији проводи шест година, у заробљеништву.
Четрдесетих година прошлог века ступио је у брак са Милком Видицки, која му је подарила две
кћерке, Видосаву и Дару. Обе су одгајали у духу српства и православља, па се у њиховој кући могла чути само српска реч. Окупљао је породицу и велики број пријатеља на
Петровдан, када је породица прослављала крсну славу.
Прогласивши га „кулаком”, комунисти су му одузели сву имовину, па је

рад наставио у задрузи. После много
година рада, отишао је у заслужену
пензију и проживео лепе пензионерске дане. Волео је да чита и често је
одлазио у библиотеку. Највише су га
занимале историјске књиге.
Његова друга највећа љубав био
је фудбал. Одлазио је на сваку утакмицу локалног фудбалског клуба и
био страствени навијач. Често је знао
да одложи кућне послове, како би
стигао да погледа фудбалски меч.
Друштвени живот је заузимао посебно место у његовом животу. Волео је да проводи време у друштву
пријатеља и да разговара о актуелним темама, уз шољицу кафе, и то
слађе.

На батањском гробљу, Живу Будишина су 7. децембра ове године,
на последњи пут испратили чланови
његове породице, бројни пријатељи
и поштоваоци.
Нека му је слава и вјечнаја памјат!
С. Ђ.

Прелиставамо црквени календар

Kо је био Свети Никола и зашто га славимо?

понижавао у заточеништву и,
на послетку, убио сипајући
му истопљено злато низ грло,
као симбол његове похлепе.
Будући да је Валеријан био
први (и остао једини) римски
цар који је заробљен у борби,
његово заточеништво и смрт
су изазвали талас нестабилности у римској империји.
У таквом нестабилном
окружењу стасавао је млади
Никола. Kада су му родитељи умрли у великој епидемији, Никола је разделио сво
наслеђено богатство. Одгајао га је стриц, архиепископ
Патаре, под чијим будним
оком се Никола успињао у
црквеној хијерархији. После
смрти стрица, Никола је изабран за архиепископа мирликијског. Био је и један од
архиепископа који су позвани пред цара Kонстантина на
сабор у Никеји 325.
године.
Никола је умро 19.
децембра 345. године. Сахрањен је у
саборној цркви мирликијске
митрополије, а крајем XI века
његове мошти пренете су у
Бари, у манастир светог Јована Претече. Осим што се спомен на дан смрти светог Николе слави 19. децембра, односно 6. децембра, свети Никола се прославља и 22. маја
односно 9. маја, у знак сећања преноса његових моштију
у Бари.
Док је на православним
иконама приказан као висок
човек у препознатљивом црвеном плашту, са епископском митром на глави и штапом у руци, како дарује децу
поклонима из џака, потрошачко друштво је то мало
„зачинило”. Црвени плашт је

СРПСКЕ

остао, као и дуга седа брада, али су
убачени ирваси који вуку саонице којима „Санта Kлаус” обилази свет током Бадње вечери.
Верски аналитичар Живица Туцић
подсећа да је Свети Никола најранији
светитељ и да је слављен у целој
Европи, без много везе са савременим Деда Мразом.

– Данашњи Деда Мраз је
нерелигијска и нехришћанска копија Светог Николе,
али му се деца свеједно радују – каже Туцић.
Верски аналитичар Мирко
Ђорђевић подсећа и на још
један практичан разлог за
омиљеност Светог Николе.
– Будући да је Србија некада била земља сељака,
зимско време је било једино
погодно за славља и окупљања, јер није било пољских радова – објашњава Ђорђевић.
Невероватна животна прича Светог Николе најузбудљивији је део сторије о једном од најранијих светитеља.
– Разлог за његову популарност треба тражити у самој личности Светог Николе
који је сво богатство наслеђено од родитеља разделио
сиромашнима, старима и немоћнима. Са једном бошчом
(завежљајем) кренуо је на
пут с вером у Бога, те се
сматра чудотворцем – каже
Антонић.
У жељи да остане анониман, новац
није давао људима у руке, већ им је
стављао у џеп да би се изненадили
када га нађу. Управо из његовог доброчинства проистекла је легенда о
Светом Kлаусу, односно о Деда Мразу који би уочи Божића деци остављао поклоне у чарапи на огњишту.
СНН

ОВОЗЕМАЉСКИ РАЗЛОЗИ ПОПУЛАРНОСТИ
Један од могућих разлога за велику популарност Светог Николе код
Срба (више од 600 српских цркава носи његово име) заправо је сасвим
овоземаљски.
– Свети Никола пада у време поста, а за посни ручак се у кући увек
имало. Брашно за хлеб, купус и кромпир за ручак, као и ракија, били су
довољни да угостите комшије, пријатеље и родбину – каже етнолог
Драгомир Антонић.

НЕДЕ ЉНЕ

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

А
Т
Е
В
С
А
Н
А
ВЕДРА СТР
АФОРИЗМИ

Ми нисмо изгубили само тло под ногама, већ целу државну територију.
Ко пружи једну руку ка Западу, а другу ка Истоку, биће разапет!
Сваки оброк делим са псом. Под условом да пас пристане да делимо.

Аутор:
Александар Чотрић

Политичари су најмоћнији људи. У односу на неке од њих и медицина је немоћна.
Док је постојала цензура, барем неко је читао књиге.
Из књига учи ко не зна довољно.
Ако си мали писац, лакше уђеш кроз узана врата антологија.
Кад краљ на глави има круну, није битно што је го.
Гласање је тајно. Што би, онда, изабрани радили другачије?

Да бисте живели боље, није довољно да гласате за владајућу партију. Морате и да се учланите у њу.

За разлику од Италије, код нас је атракција све што није накриво насађено.

Наша спољна политика је одраз унутрашње политике, која се креира напољу.

Како год да се вођа окрене, полтрони су му позади.

Овај програм није намењен ТВ гледаоцима с количником интелигенције изнад
50.

Штрајкачи су дошли пред владу, али ништа нису постигли, јер и у влади нико
не ради.
Није лако постати нерадник. Треба бити изабран за посланика!

Ми смо изузетак у Сунчевом систему. Код нас се све окреће око једног човека.

И ми се нешто питамо у светској политици. Питањем: „Како сте?”, почиње сваки наш разговор са светским моћницима.

На прагу смо победе. Противник нам је једина преостала супер сила.

И уперен прст може да убије.
Бити го је срамота – државе.
Опозиција има прљаве циљеве. Хоће на наша места.
Сатанска идеологија је обећавала рај на земљи.
У канцеларији за брзе одговоре добио сам све потребне информације – кога,
где и колико треба да подмитим, да ми реше случај!
Посланици су против легализације проституције. Више им одговара да се
продају мимо закона.
Обећање, бирачу радовање.
Хвали се један бивши дисидент: Ја сам имао десетине пратилаца, још у време када се није знало за друштвене мреже.
Један влада, а сви остали су одговорни. Због тога.
Три најзначајније институције власти у нашој земљи су: председник владе,
премијер и први министар.
Није у реду да стално исти људи по неколико пута гину за отаџбину.
Док вредна домаћица спрема зимницу, истовремено се крчка њен трећи роман.
Политичари су добри глумци, али им не леже карактерне улоге.
И моралне вредности имају своју цену.
Наравно да писци не треба да одговарају за убиство својих литерарних јунака, али би требало размислити о одговорности оних писаца који удаве своје
читаоце.
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Толико је уверљиво лагао, да је више пута и сам поверовао у своја обећања.

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

Срећа је лепа, само док се чека, јер кад дође, претвори се у несрећу.
Тај политичар се понаша природно – као природна катастрофа.

САТИРИЧНЕ
ПРИЧЕ
САРАДНИК

Ш
НОВОГОДИШЊА НОЋ

К

ао и увек до сада Деда Мраз је из далеке земље Лапоније кренуо на пут
око света да поклонима обрадује децу уочи Нове године. Када је декица
у црвеној одежди дошао на границу Србије цариници су га издвојили и
повели у просторију за претрес сумњивих путника.
– Шта имате да пријавите? – строгим и нељубазним гласом упитао је шеф
смене.
– Као и сваке године носим деци у вашој земљи слаткише, пластичне
играчке, телефоне, компјутерске игрице, лаптоп рачунаре…
– Да ли знате да сте починили царински прекршај, јер кријумчарите техничку робу? – питао је цариник смркнутог лица.
– Господине, молим вас – Деда Мраз се осмехивао – ово су новогодишњи
поклони за најбоље ученике. Ја не тргујем робом.
– Ви сте, као прво, одмах морали да пријавите робу коју поседујете. Друго, морали сте да поседујете дозволу за увоз, а као треће не поседујете ни
пропратну документацију – цариник је набрајао гласом који је био леденији
од температурног минуса у Лапонији. – Где су вам регистрација привредног
субјекта, уговор с партнером у Србији, изјава о пореклу робе, решење о одобрењу за бављење прометом, доказ о испуњености услова за складиштење
робе…?
– Драги мој, пријатељу, први пут чујем да је то потребно, а толике године
долазим у вашу земљу – бранио се Деда Мраз.
– Мене не интересује како је било раније. Закон мора да се поштује, а он
је исти за све. Влада од нас очекује да се буџет пуни према плану.
Деда Мраз је само слегнуо раменима кад је чуо да му се сва техничка роба одузима и да ће против њега бити поведен поступак због царинског прекршаја.
Дозвољено му је само да пренесе слаткише и неколико пластичних играчака.
Наставио је пут с полупразним џаком и зауставио се у центру једног града, да на тргу подели поклоне. Тек што је дечици уручио два пакетића, пришло му је четворо људи. Показали су своје легитимације и Деда Мраз је сазнао да су двоје комунални полицајци, а двоје су порески инспектори.
– На овом месту забрањен је промет било какве робе! Бавите се трговином
на црно! Нисте издавали фискалне рачуне! Оштетили сте буџет и неплаћањем
комуналне таксе! – набрајали су.
Овлашћена лица су привела Деда Мраза дежурном судији који му је одредио притвор од тридесет дана.
Кад су сазнала шта се догодило њиховом омиљеном декици, нека деца су
почела да прикупљају поклоне за Деда Мраза, како би га барем мало развеселили у Новогодишњој ноћи.

то да будем мимо света? Хоћу и ја да радим за службу, да пратим, прислушкујем и пријављујем шта говоре и раде други људи! Досадило ми
је да будем моралан и частан, јер од тога ‘леба нема. Жена ми већ
одавно говори да не напредујем ни на једном плану, јер нисам повезан с правим људима. А знамо и она и ја – ко су ти битни људи. Без њих не можеш ништа да урадиш – ни да добијеш стан, ни вишу функцију, ни да ти дају неки
повољан кредит, ни помоћ за предузеће, ни да запослиш децу, баш ништа…
Зато сам пре три месеца купио малу камеру, дигитални фотоапарат, диктафон, микрофон, дискове, батерије, мали блок с плавим линијама, комплет
оловака и фломастера – и чврсто решио да снимам и записујем своје комшије, пријатеље, родбину и колеге на послу.
После месец дана са снимљеним и записаним материјалима отишао сам у
службу. Претходно сам се најавио, заказао састанак с једним агентом и онда
му предао све што сам прикупио. Следеће седмице ме је позвао тај начелник
и рекао ми да сам му донео гомилу глупости и непотребних снимака:
– Шта је мене брига што је ваш комшија критиковао председника кућног
савеза, јер лифт у згради није поправљен десет дана? Шта ме се тиче што је
ваша колегиница хтела да спава с директором, али он због импотенције није
могао ништа да учини? За нас није ни од каквог значаја ни онај снимак са славе, на којем ваши рођаци причају све најгоре о тренеру „Партизана”, јер су незадовољни како тим игра.
Схватим ја да сам имао погрешан приступ, циљ и методологију, па кажем
да ћу ствар да поправим.
И дођем поново кроз десет дана и начелнику донесем нове белешке из којих се види како један човек говори „да ће влада ускоро да падне као зрела
крушка”, „да су иностране газде рекле да је влади истекао рок трајања”, „да
су сви њени пројекти куле од песка”, „да министри лоше раде, али то добро
рекламирају”…
– Е, ово је добро! Ово је оно што нас занима – рекао је задовољно начелник. – Само ми још реците, ко је ово говорио?
– Ја сам то говорио! – био сам више него скроман.

ПЛАН
– Момци и нешто старија господо, имам план како да дођемо до лове! – казао је крупан четрдесетогодишњак, кратко подшишан, великих шака и продорног погледа.
– Браво, шефе, људи траже лову, лова тражи људе! – одушевљен је био
најмлађи и најситнији у групи.
– Немој само да ја тражим друге људе! Слушајте ме добро! – главни је
сваком реченицом желео да потврди свој ауторитет.
– Претворио сам се уво! – казао је трећи члан групе – низак, округао, великог трбуха, водених очију.
– Иди, онда, код лекара за уши! Боли ме уво за то, него види шта сам смислио…
– Кажи, шефе, нестрпљиво чекам – четврти из екипе је наваљивао. – Одавно нисмо били у некој акцији. Истањиле су се залихе. Жене, изласци, скупа кола, шампањац, рулет… знаш и сам колико то кошта!
– Не знам колико то кошта, јер ја живим као монах. Само радим, постим и
молим се.
– Хајде, немој ми тебе да молимо. Изложи нам план! – пожуривао је
четврти, који је већ зашао у позне године, па му се, ваљда, и због тога журило.
– Дакле, другови, ово је петогодишњи план који предвиђа да радни људи
и грађани постану самоуправљачи и овладају целокупним процесом производње, како би била укинута експлоатација човека по човеку…
– Их, што ти је план. Знамо како се то завршило – био је ироничан други у
хијерархији.
– Завршило се лоше, због таквих као што сте ви. Него, ево плана! – главни
је почео да објашњава. – Улазимо најпре у ону велику банку на углу Булевара мира и Улице солидарности. Интересују нас само девизне резерве и златне полуге. Потом долазимо у осигуравајућу компанију „Дрина”. Готовина је
наш циљ. Када то обавимо, усмеравамо се ка згради царине. Бавимо се само
најскупљим одузетим предметима на граници – злато, кола, најбољи технички уређаји… Следеће је предузеће за спољну трговину „Ценекс” у којем купимо „живу лову”. Да ли сам био јасан?!
– Е, па, шефе, свака вам част – најмлађи члан је био егзалтиран. – Ако коалициони партнери из других странака пристану на овакав план поделе јавних фирми после избора, биће нам презахвални и наши чукунунуци!
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осподо посланици, предлажем вам да што пре усвојите закон којим се
успоставља цензура у Србији! За доношење закона постоје бројни разлози, али не би их све наводио, баш зато што се залажем за цензуру!
Захваљујући цензури, слушаћемо и читаћемо само позитивне, афирмативне, оптимистичне, добре и радосне вести. Медији ће извештавати искључиво
о победама наших спортиста, о успесима домаћих привредника, научника и
уметника, док о политичарима неће имати шта да јављају. Самим тим, живот
ће постати лепши и радоснији. На страницама новина биће много више белог,
те ће бити много мање црног, сивог и жутог, чиме сада обилују странице домаћих часописа.
Ако буде објављена нека вест која шири панику и узнемирује спокојну јавност, неће одговарати новинар, него цензор који је дозволио да се тако нешто
појави. Нама из света упућују критике што се новинари плаше да истражују
и објављују информације до којих долазе. Доношењем закона који предлажем, цензура ће спречити појаву аутоцензуре.
Применом овог важног закона за државу и наше друштво, биће повећан
број запослених. За сваку телевизију, радио или новину била би задужена најмање по два државна службеника, а познато је колико ми имамо медија. Један цензор би читао шта пише у тексту, а други би био задужен за оно између редова. Тако би контролисали један другог, а у пару би лакше откривали
скривене двосмислености. Постојање цензуре најзад ће натерати државне
службенике да почну нешто да читају.
Питањем – шта је истина, више се неће бавити којекакви мудраци, филозофи, попови и моралисти, те разбијати главу и губити време на то. Истина ће
бити оно што одлучи државни чиновник, звани цензор.
Цензура ће довести до тога да много мањи број људи пише. То је једини
начин да се решимо недаровитих шкрабала, пискарала, новинарчића, списатељица и осталих академика. Речи ће поново добити на тежини, значају и важности. Самим тим, више ће бити цењени и сви који јавну реч изговарају или
пишу.
Применом одредби закона о цензури, на удару би се нашли и највиши државни функционери, зато што су у прошлости говорили сасвим супротно од
сада важећих ставова, опредељења и смерница. Према њима морају да се
примене санкције, јер су пре неколико година били у потпуној колизији са собом данас. Ако буде потребно, могу да одговарају и цензори, јер читају забрањене ствари.
Господо посланици, то ће бити од користи и за вас, јер ће вас, када будете
заћутали, људи много више уважавати.
Пишем вам ово са једног места где сам допао, јер сам писао којекакве глупости које сам видео, чуо, сазнао или су ми, ко зна одакле и како пале на памет. Не бих даље о томе, али сигурно је да не бих сада био овде где јесам, да
је држава деловала превентивно. Међутим, ако је касно за мене, није за моје
колеге.

ВЕРАН И ДОСЛЕДАН

Н

а почетку вишестраначја у нашој земљи Дејан Чулић се учланио у највећу опозициону странку деснице – Покрет за ренесансу. Брзо је напредовао у партијској хијерархији. Руководство му је веровало, а чланство га
је подржавало, па је за неколико месеци, од обичног члана, постао председник одбора у главном граду. Веровало се да ће тај покрет да победи, али је
убедљиво изгубио на првим парламентарним изборима. Неко је морао да буде одговоран, па су у врху организације Дејана оптужили да је главни кривац,
јер је опструисао налоге изборног штаба. После размене оптужби с лидером
странке, одлучио је да се ишчлани.
Перспективу за даље политичко деловање Дејан је видео у Странци центра. И у овој организацији брзо је добио високу функцију – поверили су му
да води извршни одбор. Годину дана је био на овом месту, све до одржавања
превремених парламентарних избора. Ни Странка центра није славно прошла
на изборима – добила је тек неколико посланика. Убрзо је Дејан напустио
њене редове, и то због оптужби да је подривао председника странке и да је
саботирао изборну кампању.
Шест месеци је мировао, а онда се нашао међу оснивачима нове странке
– Јединствени и сложни. После оснивачког конгреса, због искуства које је
имао, именован је за шефа Политичког савета. Али, ова странка је само у називу била јединствена и сложна. Заправо, била је раздирана фракцијама и сукобима. Дејан није могао да остане по страни, па је стекао много противника,
који су га оптуживали да уноси поделе међу чланство. На новим превременим изборима партија је остала испод цензуса, те он у њој није имао шта да
тражи.
Убрзо му је стигао позив од још једне, тек основане странке. Није оклевао,
јер је желео да им помогне својим знањем и енергијом. Људи су му веровали, па је убрзо постао потпредседник Слободарске странке.
И ово је била епизода, после које је нешто дужи ангажман имао у Партији
прогреса. Кад су им се путеви разишли, Дејан се посветио раду у Странци социјалне правде, а касније и у Партији трећег доба.
Дејана Чулића сада неправедно бије глас да је превртач, прелетач, конвертит, непоуздан и несталан. То је, међутим, сасвим погрешан утисак, јер је он
свих протеклих двадесет година био и остао потпуно доследан и веран једној организацији – Служби државне безбедности!
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ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА

М

аса света окупила се око моста на обалама реке. Публика се тискала
да пронађе што бољи угао за посматрање и нестрпљиво је очекивала
првог скакача. Новинари и сниматељи су били у првим редовима, као и
на самом мосту, 39 метара изнад површине реке. Такмичари су боравили у
простору који је за њих предвиђен. Рекламе спонзора лепршале су на металној конструкцији моста. Време је било сунчано, а ледена вода, дубока река и
вирови у њој обећавали су занимљиво надметање. Судије у црвеним мајицама седеле су на посебном подијуму, с којег су имале најбољи поглед на мост
и површину воде. На столу испред њих налазиле су се табле с бројевима од
један до десет. Њихов задатак је био да оцене тежину скока, координацију
покрета, хармоничност лета, правилност извођења и утисак који извођач постиже.
Све је било спремно да почне спектакл. Модерни „Икари” добили су одобрење да изведу своје акробације.
Први такмичар одлучио је да скочи на главу. Није се дуго припремао за
скок и храбро се отиснуо у амбис. Летео је елегантно као галеб када на површини воде угледа рибу. Публика га је наградила гласним и дуготрајним
аплаузом.
Следећи скакач решио је да изведе чувену „ласту”. Извио се са ивице моста, запловио је кроз ваздух и измамио је уздахе одушевљених гледалаца.
Трећи учесник се у воду зарио ногама, летећи попут камена.
И остали летачи су својом одважношћу задивили окупљене.
Судије су оцењивале скокове, а на семафору су објављивани збирни резултати. Тако су добијени и победници овог узбудљивог такмичења.
По завршетку туристичко-спортске манифестације, председник организационог комитета дао је изјаву за медије:
-Мислим да су сви присутни уживали у храбрости и умешности скакача.
Жалим, наравно, због тога што су такмичари остали под водом. Нико није изронио. Али људи су последњих месеци због смањења пензија, губитка радних
места и немогућности да издржавају породице, ионако свакога дана скакали
са овог моста и одузимали себи животе. Овако су, барем за тренутак, данашњи учесници приредили прави спектакл за бројне посетиоце из целе наше
земље.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ КАО
МОРАЛНИ ПУТОКАЗ (2)

Краљевић Марко у народној традицији другује са свим
важнијим епским јунацима разних времена или им се
супротставља и својим присуством постаје мерило важности
и тих јунака и тих догађаја, све до ослободилачких ратова.
Он се појављује у свим врстама народних усмених
творевина, лирским песмама и баладама, епици и митским и
историјским предањима, пословицама и изрекама

сваки српски сељак осећао се потомком
оног племства које је на Kосову погинуло.
Та блискост с косовском епиком доследно је спроведена и у стилско-изражајним поступцима, на пример, у стиховима о бројности турске војске „Kон до
коња, јунак до јунака/ Бојна копља кано
чарна гора/ Све с' вијају по пољу барјаци/ кано мрки по небу облаци”. Та блискост је очувана и у мотивским обрасци-

У

низу песама о Краљевићу Марку
доминирају оне у којима овај јунак
укида порез који су наметнули
Турци на удају српске девојке, ослобађа
народ тлачитеља Ђеме Брђанина, оре
царске друмове и тако онемогућује Турцима кретање кроз српску земљу, крши
прописе турског султана и у време Рамазана чини све што им је супротно, а
онда се на прекор царев правда: „Ако
пијем уз рамазан вино/ ако пијем/ вера
ми доноси”. Зато у бугарштици, опет
остајући веран својој религији, Марко,
по мајчином савету, иде прво на венчано
кумство („Тамо пође Kраљевићу у те цркве свете Петке”), па тек онда одговара
на султанов позив за војевање против
Арапа, савршено свестан да је цару, као
вазал, неопходан. Овај велики, плаховити усамљеник својим ликом повезује
разне периоде српске историје.
У оквиру немањићког доба, Марко се
појављује као заштитник легитимитета
царске лозе и чувар „нејаког Уроша”, сина цара Душана. У чувеној песми о Урошу и Мрњавчевићима супротставља се
рођеном оцу и стричевима, који се отимају о туђе царство, а слуша своју мајку
Јевросиму, чији часни савети добијају пословичну функцију („Немој, сине, говорити криво,(Ни по бабу, ни по стричевима,) Већ по правди Бога истинога!) Немој,
сине, изгубити душе:) боље ти је изгубити главу,) Него своју огр’јешити душу!”)
Маркова поетска биографија постаје
својеврстан оквир психолошких особина
читавог народа, синтеза усмено-поетског доживљаја мита, историје и свакодневне реалности и, најзад, магнетско поље за интернационалне мотиве, на којима се таква биографија и гради.
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ПЕСМЕ О БОЈЕВИМА
ЗА СЛОБОДУ
Епика буне – којој претходе песме о
бојевима за слободу у Црној Гори и која
опева српске ослободилачке устанке против Турака почетком XIX века – неспоран
је наставак хајдучке епике, али је њен
основни идејни ослонац поезија о Kосовском боју. Махом ју је обликовао један од
најчувенијих народних певача Вуковог
времена, сведок догађаја гуслар Филип
Вишњић. Епизујући реалне јунаке свог
времена он их је увео у бесмртност,
успевши истовремено да оствари једну
животворну поезију о сељацима кнезовима и кнезовима сељацима, који се осећају
позванима да коначним ослобођењем Србије од Турака успоставе нову државу, која ће после више од четири века представљати продужетак старе. Не случајно, јер,
како је једном приликом велики српски
антропогеограф Јован Цвијић запазио,

ма, у благослову устанику Милошу од
Поцерја, имењаку славног косовског витеза Милоша Обилића „Весели се, Поцерац Милошу/ Десна ти се посветила рука/ Која знаде погубити Меха/ Свим
Турцима храброг поглавара”. Песме су,
такође, повезане у једну целину, али је,
уз потпуно саможртвовање јунака, епика устанка епопеја оптимизма, с визијом
о коначном ослобођењу српских земаља. Своју велику, пробуђену наду Босанац Филип Вишњић обликоваће у надахнутим стиховима које ће ставити у уста
Kарађорђу; „Дрино водо, племенита међи/ Измеђ Босне и измеђ Србије/ Наскоро ће и то време доћи/ Кад ћу ја и тебека прећи/ И честиту Босну полазити!”
Непосредни повод за устанак, сеча
кнезова и откривање плана дахија да посеку све српске старешине, а потом и све
мушкарце старије од петнаест година
„такође оштрици мача предаду”, Филип
Вишњић је, уз изврсно познавање историјских података, преточио у монументалну песму Почетак буне против дахија. У њој је дата читава концепција
устанка, неумољиво реална, са својим
суровим, али и светлим сликама. Досегнувши оно што је за епску поезију најтеже, Вишњић је обликовао панораму догађаја, а свеопшти незадрживи покрет
народних маса исказао је сјајно нађеним
поређењем из природе („Уста раја к’о из
земље трава”). Стихом прегнантним асоцијацијама објаснио је тренутак одлуке
(„Јер је крвца из земље проврела”).

KНЕЖЕВА ВЕЧЕРА
Славу слави српски кнез Лазаре
У Kрушевцу мјесту скровитоме.
Сву господу за софру сједао,
Сву господу и господичиће:
С десне стране старог Југ-Богдана,
И до њега девет Југовића;
А с лијеве Вука Бранковића,
И осталу сву господу редом:
У заставу војводу Милоша,
И до њега дв’је српске војводе:
Једно ми је Kосанчић Иване,
А друго је Топлица Милане.
Цар узима златан пехар вина,
Па говори свој господи српској:
„Kоме ћ’ ову чашу наздравити?
Ако ћу је напит’ по старјешству,
Напићу је Вуку Бранковићу;
Ако ћу је напит’ по милости,
Напићу је мојим девет шура,
Девет шура, девет Југовића;
Ако ћу је напит’ по љепоти,
Напићу је Kосанчић-Ивану;
Ако ћу је напит’ по висини,
Напићу је Топлици Милану;
Ако ћу је напит’ по јунаштву,
Напићу је војводи Милошу.
– Та ником је другом напит’ нећу,
Већ у здравље Милош-Обилића!
Здрав, Милошу, вјеро и невјеро!
Прва вјеро, потоња невјеро!
Сјутра ћеш ме издат’ на Kосову,
И одбјећи турском цар-Мурату!
Здрав ми буди, и здравицу попој,
Вино попиј а на част ти пехар!”
Скочи Милош на ноге лагане,
Пак се клања до земљице црне:
„Хвала тебе, славни кнез-Лазаре,
Хвала тебе на твојој здравици,
На здравици и на дару твоме:
Ал’ не хвала на таквој бесједи!
Јер, тако ме вјера не убила!
Ја невјера никад био нисам,
Нит’ сам био нити ћу кад бити,
Него сјутра мислим у Kосову
За хришћанску вјеру погинути;
Невјера ти сједи уз кољено,
Испод скута пије хладно вино!
„– А проклети Вуче Бранковићу!
Сјутра јесте лијеп Видов данак,
Виђећемо у пољу Kосову
Kо је вјера, ко ли је невјера!
А тако ми Бога великога,
Ја ћу отић’ сјутра у Kосово
И заклаћу турског цар-Мурата,
И стаћу му ногом под гр’оце;
Ако ли ми Бог и срећа даде,
Те се здраво у Kрушевац вратим,
Ухватићу Вука Бранковића,
Везаћу га уз то бојно копље,
Kао жена куђељ’ уз преслицу,
Носићу га у поље Kосово!”

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

СМРТ ДУШАНОВА
Побоље се српски цар Стјепане
у Призрену, мјесту питомоме,
побоље се, умријети хоће.
Кад то виђе царица Роксанда,
пером пише, како мушка страна,
она пише три-четири књиге,
пошиље их на четири стране
по свој њиној редом царевини,
сву господу по реду позива:
„Чујете ли, сва наша господо,
тешко болан српски цар Стјепане,
болан јесте, умријети хоће;
но хајдете у Призрена града,
не би л’ цара у животу нашли,
да чујете шта ће наручити,
и на ком’ ће царство оставити.
Кад се таке књиге растурише,
сва господа редом разумјела,
хитро иду како који може,
сви одоше у Призрена града
код силнога српског цар-Стјепана.
Затекоше цара у животу.
Код њега се сва господа саста.
И ту дође Вукашнне краље,
диже цара са свил’на душека,
прислони га у наручје сил’но,
па над њиме грозне сузе рони.
Погледује српски цар-Стјепане,
погледује сву редом господу,
погледује, паке проговара:
„Мили куме, Вукашине краље,
аманет ти моја царевина!
И аманет сви моји градови!
И аманет све моје војводе
по свој мојој редом царевини!
И аманет мој нејак Урошу
у кол’јевци од четр’ест дана!
Царуј, куме, за седам година,
осме подај мојему Урошу!”
Ал’ говори Вукашине краље:
„Мили куме, српски цар-Стјепане,
није за ме твоја царевина,
ја не могу, куме, царовати:
јер ја имам сина самовољна,
сина мога, Краљевића Марка;
куд гођ иде, никога не пита,
ђе гођ сједне, свуђе пије вино,
а све ради кавгу да огради.”
Рече њему српски цар Стјепане:
„Мили куме, Вукашине краље,
кад ја зацтих све моје војводе
по свој мојој редом царевини,
а ти не мо’ш кога си родио!
Но аманет моја царевина!
И аманет сви моји градови!
И аманет све моје војводе
по свој мојој редом царевини!
Аманет ти нејаки Урошу
у кол’јевци од четр’ест дана!
Царуј куме, за седам година,
осме подај мојему Урошу!”
То говори српски цар Стјепане,
то говори, а с душом се бори;
то изусти, лаку душу пусти.
он царова шеснаест година;
колико је зулум поставио:
што ношаше раја сиротиња,
што ношаше од свиле хаљине,
тад обуче сукнене хаљине.
Млади Урош соја господскога
довати се снаге и памети,
па дозива своју стару мајку:
„Мати моја, царице Роксанда,
дај ми, мајко, комад љеба бабов!”
Стара њему мајка говорила:
„Чујеш ли ме, мој млади Урошу,
има љеба, но је у другога,
баш у кума Вукашина краља:
каде ти је бабо починуо,
на самрти царство наручио
баш на кума Вукашина краља,
да царује за седам година,
осме тебе да предаде царство;
он царује шеснаест година.” (…)

И остале песме које с овим својеврсним епом чине целину обликују хронику устанка. Оне верно бележе топографију бојева и њихов ток, представљају споменик српским ратницима,
али дају и њихове убедљиве психолошке портрете, почев од Kарађорђевог,
па до једног од најплеменитијих ликова и српске историје и српске епике –
кнеза Иве од Семберије, који од Турака
откупљује робље по цену доживотног
осиромашења.
Понекад сурова сликовница крвавих
призора, етика буне мање је осветничко
наслађивање над српском победом него
филозофско надношење над догађајима, разумевање за патње противника
стечено сопственим горким искуством.
У томе је и величина песме Бој на Мишару, у којој се признање погинулим турским поглаварима спаја са самилошћу
према Kулиновој удовици.

НАРОДНА ЛИРИКА
Лирска народна поезија представља
веома сложену, усмену уметност речи.
Тек пажљивим разлиставањем откривају
се скривени слојеви веома старих погледа на свет који су представљајући сурвивале, урастали у уметничко обликовање и продужили да живе упоредо с новијим мотивима.
За српску усмену лирску поезију карактеристично је да исказује осећања
путем спољних збивања, махом посредно, у најстаријим временима, изражава-

јући жеље, молбе, радости и туге колектива, касније и индивидуалне емоције.
Увек у спрези с неком другом уметношћу – музиком, игром, покретом, мимиком, али са свим тим уметностима заједно, народна лирска песма део је свакодневног живота.
Настала је у функцији сточарске и
аграрне магије, повезивања са светом
стихије и божанства, била је спона с
прецима; она је и емотивни израз животног тока сваког појединца, од рођења до
смрти, исказ еротске и љубавне чежње, и
зато се појављује у толико различитих
облика: обредних и породичних, митолошких и хришћанских, песничких и љубавних.

ОБРЕДНЕ ПЕСМЕ
Обредне песме, данас махом одумрле, равнају се према земљорадничком
календару, према времену сетве и убирања плодова, следе природни циклус и
везују се за положај Сунца, његово рађање, јачање и умирање.

Породичне обредне песме према савременој подели, са своје стране, прате
исти, сада човечји животни круг – рођења (успаванке), сазревања (свадбене песме) и смрти (тужбалице), а унутар тога
круга најразличитија збивања која су га
се дотицала у свакодневици условљеној
и историјским и друштвеним догађајима.

ховним сарказмом, у њим нема ни трага
о сталешкој, класној пођармљености, о
зависности од господара. Чак ни присилан, мукотрпан колективни рад, о коме
има података у српским средњовековним споменицима, није нашао места у
народној лирској поезији. Опеван је као
тежак само уколико је реч о присилном

Kласична српска народна лирика у
облику у коме је до нас дошла превасходно је лирика села, пре свега израз различитих видова патријархалне културе,
која је вековима опстајала под нашим
поднебљем.
Патријархална задруга, у чијем се
оквиру збива садржина већине лирских
песама, ограничава могућности жениног
битисања. „Женске песме” исказују у
пословичној концизности захтеве који се
пред њу постављају. Ти су захтеви, међутим, увек искључиво етичке, никада материјалне природе. Невеста треба у младожењину кућу да донесе свако добро
„а највише биља од умиља/да је мирна
кућа у коју ће”. „Буди, снахо, собом добра/ то су дарови”, захтев је који младожењина породица понавља у свадбеним
песмама, а он се, с друге стране, усклађује с уверењем сиромашен невесте:
„ако буду рода ггосподскога/ примиће
ми цвијет за дарове”.
Иако неке од песама проговарају о
сиромаштву, некад с тугом, некад с ду-

раду под турским господарима. Социјалне невоље у потпуности су прекриљене националним.

ДРУЖЕЊА И МОБЕ
Посленичке песме задржавају се на
дружењу, на моби као задружној, добровољној помоћи у корист свих и колективни рад претвара се у духовито
такмичење, у наџњевање момка и девојке, у похвалу девојачкој вредноћи и
издржљивости „Наџњева се момак и
девојка/ момак нажње двадесет и три
снопа/ а девојка двадесет и четири/
Кад ујутру бео дан освану/ момак лежи, ни главу не диже/ а девојка ситан
везак везе!.
Посредни, дистанцирани начин исказивања српске лирске песме, како је то
већ више пута запажено, испољио се у
потпуном прожимању и јединству садржине и форме. Дешавање, које је у лирској поезији само средство за обликовање емоције, захтевало је трагања певача са најпогоднијим упоред-
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ним збивањем или описом који ће ту
емоцију изразити.
У песми из рукописа непознатог Пераштанина „Ђевочица пелен бере… мимоходи дробну ружу” и двоструком симболиком – радње и значења – открива
своје душевно стање. Изгубивши у рату
драгог принуђена је да се уда за недрагог.
Чак и монолог, који би требало да буде најпогоднији облик за непосредно изношење осећања, у народној лирској песми врло често представља само исказивање замишљеног збивања у чијем се
оквиру осећања објективизују „Волим с
драгим по гори одити/ глог зобати, с листа воду пити/ студен камен под главу
метати/ нег' с недрагим по двору шетати/шећер јести, у свили спавати”.

собно се прожимали, понашајући се као
динамичка конструкција. Kарактеристика готово свих врста приповедака
јесте тенденција ка реалистичности и
ка историцизму, чак и у оним облицима
који теже уметнички фиктивном, као
што је бајка.
Тако се, на пример, у бајци о Пепељузи сусрет с царевићем догађа у сеоској
цркви за време „летурђије”. Типска
структура бајке о одласку главног јунака у далека пространства, где треба да
изврши „неизвршиве” задатке, објективизује се у сиже о српском граничару који, да би се ослободио вечне страже на
граници између Аустрије и Турске, хришћанства и ислама – мора донети „три
вражје длаке”.
Одлазак у свет авантуре у познатом
интернационалном типу приче о животињи која бежи од окрутног господара,
и којој се придружују и остале измучене
животиње, конкретизован је у српској
верзији одметањем животиња у хајдуке
као једином могућношћу одбране од
зла.

ПОЕЗИЈА СЕТЕ
У обиљу мотива српске народне лирике треба истаћи често понављани мотив
бескрајне љубави сестре према брату,
нежни однос снахе и девера, уздизање
девојачке части, што осветљава ведрију
страну патријархалне културе.
Иако претеже поезија сете, има и песама о бујној задовољеној страсти, о духовном надигравању и пркосном изазивању момка и девојке, о побуни против
конвенција. У многим песмама преовлађује радосно осећање живота. Песме зависе не само од времена већ и од краја
где су настале (сензуалније су у јужној и
источној Србији, смелијег израза у градовима).
Изузетнa разноврсност стиха, од четверца до шеснаестерца, српска лирика
има три основна структурна типа: монолошки, дијалошки и наративно-описни,
који се смењује или употпуњавају, те од
тога зависи да ли ће лирска песма бити
једночлане, двочлане или трочлане композиције. Посебан вид чине лирске песме, такозвани бећарци, које се састоје
од само два десетерачка стиха ведрог,
обесног и подсмешљивог тона („Иде лола и подиг’о главу) зап’о носом о дудову
грану”).
Недељиве од природе и поднебља,
али и културе, религије и историје српског народа, опсталог на међи различитих цивилизација, српске лирске песме,
како је Грим запазио, „сједињују предности оријенталне и западне лирике”. „Њихово биће је”, каже Грим, „потпуно
европско, и само по тананости и богатству мисаоних веза… подсећају на оријент, али не омамљују. Оне имају мирис
руже, а никако ружиног уља”.
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ВИША СИЛА И ШАЉИВЕ ТЕМЕ
Виша сила, која у религиозним приповеткама проверава понашање људи,
сусрећући се с њима на овом свету и
награђује их или кажњава према хришћанском и националном кодексу, појављује се често и као национални светац, на пример, Свети Сава. За српску
усмену књижевност карактеристично
је да се многе типичне прозне врсте исказују у епском стиху, као и да херојско-етичка компонента добија свој
концентровани, понекад породични израз у ратничко-патријархалној анегдо-

БОЈ НА МИШАРУ
ПРОЗНА УСМЕНА ТРАДИЦИЈА
Својим основним карактеристикама
прозна усмена традиција уклапа се у
међународни систем жанрова и може
се поделити на две основне категорије
– на категорију приповедака (приче о
животињама и басне, бајке, религиозне
приче, новеле, шаљиве приче и анегдоте) и на категорију предања (митолошка, етиолошка, историјска и културно-историјска и легенде – делови фолклоризованих, апокрифних и канонских биографија светаца). Томе треба

додати и богат репертоар облика прихваћених у новијој науци о фолклору,
која је, у знатној мери, ставивши у први
план само процес приповедања, прихватила у своје окриље и сва она остварења што се крећу у оквирима поновљивих синтаксичких и композиционих
структура.
Доста блиски појму жанра као „идеалног” модела врсте, управо зато што
су се формирали вековима у оквиру јединог континуалног књижевно-поетског система, усмени облици су тај модел следили, али су га и мењали, међу-

Полећела два врана гаврана
са Мишара‚ поља широкога‚
а од Шапца‚ града бијелога‚
крвавијех кљуна до очију
и крвавих ногу до кољена‚
Прелећеше сву богату Мачву‚
валовиту Дрину пребродише‚
и честиту Босну прејездише‚
те падоше на крајину љуту‚
баш у Вакуп‚ проклету паланку‚
а на кулу Кулин–капетана;
како па’ше‚ оба загракташе.
Ту излази када Кулинова‚
излазила‚ те је говорила:
„Ја два врана‚ два по Богу брата‚
јесте л’ скоро од доње крајине‚
од Мишара‚ поља широкога‚
а од Шапца‚ града бијелога?
Јесте л’ вид’ли млогу турску војску
око Шапца града бијелога‚
и у војсци турске поглавице?
Јесте л’ вид’ли мога господара‚
господара Кулин–капетана‚
кој’ је глава над сто хиљад’ војске‚
и који се цару зарекао
да ћ’ Србију земљу умирити
и од раје покупит хараче;
да ће Црног Ђорђа у’ватити‚
и жива га цару опремити;
и да ћ’ исјећ српске поглавице‚
кој’ су кавгу најпре заметнули?
Је ли Ђорђа цару оправио,
Је л’ Јакова на колац набио,
Је ли Луку жива огулио,
Је л’ Цинцара на ватри испекô,
Је л’ Чупића сабљом посјекао,
Је л’ Милоша с коњма истргао –
Је л’ Србију земљу умирио?
Иде ли ми Кулин–капетане,
Води л’ војску од Босне поносне,
Иде ли ми‚ хоће л’ скоро доћи?
Не гони ли мачванскијех крава,
Не води ли српскијех робиња‚
које би ме вјерно послужиле?
Каж’те мени кад ће Кулин доћи,
Кад ће доћи‚ да се њему надам?” (…)

ТРИ СУЖЊА
Процвиљеше три српске војводе
у сужањству паше скадарскога,
а да зашто, веће ни кроза што,
за хараче од ломнијех Брда,
јер се брдска ђеца посилила,
па не даду царевих харача,
а војводе паша преварио,
на тврду их вјеру домамио,
турио их на дно у тавницу.
Једно бјеше Вуксан од Роваца,
друго бјеше Лијеш од Пипера,
треће бјеше Селак Васојевић.
Љуто цвиле, јест им за невољу,
сужањство је њима додијало.
Још бјеседи Вуксан од Роваца:
„Браћо моја, љубимна дружино,
ми хоћемо овђе изгинути;
шта је коме данас најжалије?”
Вели тако Лијеш од Пипера:
„Мене, браћо, јесте најжалије:
скоро сам се јунак оженио,
остаде ми у двору љубовца
ни љубљена, нити милована,
ни карана, нити сјетована;
то је мене сада најжалије”.
Вели тако Селак Васојевић:
„Мене, браћо, јесте најжалије:
осташе ми двори и тимари,
и још пусто небројено благо,
у планини хиљада оваца;
остаде ми саморана мајка
и сестрица без братске заклетве,
да кукају како кукавице
у мојему двору бијеломе”.
Ал’ бесједи Вуксан од Роваца:
„Ала, браћо, рђава јунаштва!
И ја имам дворе и тимаре
и у двору остарилу мајку,
вјерну љубу скоро доведену
и сестрицу милу неудату;
ал’ тога сад ништа не жалим,
већ ја жалим што ћу погинути,
погинути данас без замјене”.
У ријечи коју бесједише,
ал’ ето ти од паше џелата
баш на врата тавници проклетој,
пак дозивље Лијеша војводу:
„Ко је овђе Лијеш од Пипера
нек изађе пред тавницу клету!
Пипери га на откуп узеше,
дадоше за њега све пиперске овце
и још млого небројено благо,
и сувише робињу ђевојку”.
ти. Духовита вербална надигравања, подвале, мудри одговори на постављена питања,
који у новели често воде радњу, у шаљивој причи су основно мотивско ткиво.
Шаљива прича се појављује у
низу флексибилних облика, од
хумористичке игре речима до
инсценације у којој долази до
изражаја хумор ситуације, нарави и карактера. Kао представници националне психологије, али и носиоци само по једне општељудске особине, била
то мудрост, глупост, поквареност… појављују се типски ликови у потенцираним ситуацијама, у којима ће те особине
доћи до најбољег изражаја.
Најпознатији је национални
типски лик довитљивац Ера, сељак који победу над противником (најчешће Турчином, али и
разним представницима власти) задобија умом и жилавом
упорношћу.
Реалистички, и својеврстан
„надреалистични”, хумористички корпус обухвата велики број
разнородних облика прича које
се и данас стварају (анегдоте,
вицеви, приче из живота).

УВЕК ЖИВА ПРЕДАЊА
Предања представљају особену усмену историју људског и националног духа.
Разјашњавају и тумаче све што је настало и опстало и на духовном и на материјалном плану, и тежећи за уверљивошћу,
везује се за места и позивају на сведоке
и очевице који би потврдили истинитост
казивања. Полазна претпоставка на којој
се предања заснивају – да у њихову веродостојност не смеју сумњати ни приповедач ни слушаоци – захтевала је посебан вид уметничког обликовања.

Kомуницирајући путем сижејних
образаца, емотивно обојених слика – мотива, усвојених у традицији, којима исказује народно мишљење о историјском догађају или лику, историјско предање износи га као аутентичну, културно-историјску чињеницу. Добијајући своју фигуративност, народно мишљење као такво
опстаје и преноси се с генерације на генерацију поистовећујући се с обрасцем ко-

ји се исказује. Увек под одређеним емотивним набојем, често с елементима митског, историјско предање повезује слушање с прецима. У српској традицији веома
развијена, историјска предања играју важну улогу у очувању националног идентитета и самосвести. Таква су предања о
Марку Kраљевићу, његовој натприродној
моћи, стицању снаге, одабирању коња, и
његовим траговима широм земље, који
„доказују” истинитост казивања о њему
или о Светом Сави и Светом Симеону, који се попут античких богова, или хришћанских анђела, појављују у биткама

Вредно је помена да су предања, која су још браћа Грим издвојила од категорије приповедака, нагласивши да су
приповетке (Марцхен) поетичније а
предања (Саген) историчнија, тек средином овог века ушла у жижу интересовања европске и америчке науке, и за
њих је тек 1963. године усвојена међународна подела. Вук Kараџић је, међутим, више од једног века раније овакву
класификацију антиципирао. У његовом, за живота необјављеном делу –
Живот и обичаји народа српскога, поглавље под насловом Вјеровање у ства-

испред пукова, штите ратнике свог народа и омогућују им победу. С друге стране, таква су и предања о негативним јунацима. Једном уведена слика издајства
или узурпаторства престола, убице или
издајника примењена на одређену личност тако се жилаво одржава у традицији да је тешко потискују голе историјске
чињенице. Тако Вукашин Мрњавчевић
остаје убица „нејаког Уроша”, сина цара
Душана и престолонаследника
српског царства, а Вук Бранковић – појам издајника.

ри којијех нема одговара демонолошким предањима европске класификације, поглавље о Постању гђекојих
ствари поклапа се с групом етиолошких предања, док поглавље под насловом Јунаци и коњи њихови обухвата
историјска и културно-историјска предања. Изванредан познавалац усмене
грађе, с осећајем за њен облик и њену
функцију, Вук Kараџић је, исказавши
описном терминологијом суштину ових
категорија, предухитрио међународни
научни тим за цело столеће.

НАТПРИРОДНА БИЋА

ВУКОВА БРИГА ЗА ЈЕЗИК

Демонолошка
предања
кратком инсценацијом драматизују веровања у натприродна
бића (из међународног или националног каталога), дајући
њихов портрет и понашање у
сусрету с људима; у оквиру интернационалних схема та предања конкретизују амбијент. У
прожимању с историјским и
културно-историјским предањима и епском поезијом демонолошка предања доприносе
ремитологизацији
херојског
света, који је у српској традицији превасходно историчан.
Веома распрострањена етиолошка предања, којима је тумачење порекла појава и „ствари” у природи и друштву основна функција, при чему само постојање појаве служи као доказ
„истинитости” казивања, такође се једним својим делом наслањају на историјска предања.
Тако су по низу варијанти птице
кукавице постале од сестара
кнеза Лазара, које су после косовске погибије неутешно кукале за њим.

Вук народну прозу, као и остале усмене творевине, посматра као израз народног духа, али му је исто толико стало до
језика којим се тај дух исказује, а творевине обликују. Његов животни циљ да
постави народни језик у основицу књижевног умногоме је диктирао и његове
ставове према врстама усмене књижевности. Већ у Рјечнику 1818. године Вук
објављује више од двадесет шаљивих
приповедака и предања о функцији објашњавања појединих речи, да би како и
сам каже, „показао шта народ о ријечи
којој мисли и приповиједа”. У предговору збирци приповедака из 1821. године,
која је изашла у Бечу, у подлиску првих
српских књижевних новина, прошириће
своја размишљања: „Пјесме, загонетке и
приповијести (пословице) то је готово
народно књижество коме ништа више не
треба него га вјерно, чисто и непокварено скупити; али у писању приповијетки
већ треба мислити и ријечи намјештати
(али опет не по своме вкусу, него по својству Српскога језика)”. У том смислу се
Kараџић и подухватио стилизације прича. Kолико је то било тешко, пожалио се још у Рјечнику.
Проф. др Нада МилошевићЂорђевић
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