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ПОЛИТИКА

Шта је истина о протестима у Црној Гори

Устаници немају намеру да одустану

С цене са подгоричких улица до-
каз су да власт застрашује гра-
ђане, поручили су учесници 

трибине „Истина о догађајима у Цр-
ној Гори”, коју су организовали Мати-
ца српска у Црној Гори, портал ИН4С, 
Нова српска политичка мисао и Срп-
ски код.

„На улици те ’хорде’ обучене у 
униформе без значки и легитимаци-
ја туку људе, па захтевамо од МУП-

-а да каже да ли се та формација 
отргла контроли и да је распусти. 
Позивамо се и на извештај Савета 
за грађанску контролу рада поли-
ције, где пише да је Милорад Мар-
тиновић био подвргнут мучењу и 
нечовечном третману”, навео је Гој-
ко Раичевић, главни уредник порта-
ла ИН4С, који је у нередима био два 
пута претучен.

На тврдње о бруталности режима 
у Подгорици надовезао се и др Вла-
димир Божовић, председник УО Ма-
тице српске у Црној Гори, који је ис-
такао да црногорска власт као изго-
вор за примену силе користи „старе 
пропагандне методе” и говори о „од-
брани државе”.

„Те наводе оповргава снажна ин-
тернет кампања опозиције. Постоје 
докази да режим за сузбијање мир-
ног протеста користи криминалце из 
читавог окружења. Протести су упла-
шили и првог феудалца и вођу кри-
миналне хоботнице Мила Ђуканови-
ћа, па је у страху прибегао сили”, 
оцењује Божовић.

Ђорђе Вукадиновић, уредник Нове 

српске политичке мисли оценио је да 
се једна мирна, „чак помало ’плиша-
на’ револуција” захваљујући медиј-
ском спину, у којем учествују и неки 
медији из Београда, представља као 
завера и рушење државе.

„Евидентна је и жеља да се Москва 
окриви као неко ко стоји иза овога, па 
се на рачун Русије упућују званичне 
оптужбе које превазилазе неке окви-
ре дипломатског речника. Као орга-
низатори демонстрација помињу се и 
неке десничарске странке из Србије. 
Не бих био против тога да те странке 
имају већу моћ, али десничари овде 
немају снаге ни да направе неке 
озбиљније протесте у самом Београ-
ду”, додао је Вукадиновић. 

Због чега се полиција у Подгорици понела толико 
брутално према демонстрантима, ако су истините 
тврдње медија блиских црногорским властима да 

су то занемарљиви протести

СПЦ НЕЋЕ МОЋИ ДА 
СЕ ЗОВЕ СРПСКОМ
Александар Раковић је подсе-

тио да је влада у Подгорици при-
премила и нацрт Закона о слободи 
вероисповести, по којем ће Срп-
ска православна црква бити ду-
жна да промени име.

„Неће имати право да задржи 
назив ’српска’. Епархије неће моћи 
да се простиру преко граница Цр-
не Горе, иако је то сада случај. За-
брањено је и приказивање симбо-
ла који асоцирају на Србију, укљу-
чујући и грб са четири оцила. Нај-
зад од СПЦ требало би да буду 
конфисковане све богомоље, па и 
оне изграђене пре 1918. Нешто 
слично дешава се на Косову које 
покушава да постане чланица 
УНЕСКО”, навео је Раковић, дода-
јући да Црногорцима нико не бра-
ни да се „разсрбе”, али да је не-
прихватљиво да они намећу свој 
идентитет другима. 

Политичке варнице на југу Србије

Доскорашњи министар би сопствену исламску државу
„Д а ли сте за потпуно политичку 

и територијалну аутономију 
Санџака, с правом прикључе-

ња некој од република СФРЈ?”, било је 
питање на илегалном референдуму 
1991. године, када је Угљанин заокру-
жио „да”, а и сада би то поново ура-
дио. На обележавању Дана само-
опредељења, лидер Бошњачког наци-
оналног већа поручио је омладини да 

је он тада, пре 24 године, „када су 
Бошњаци живели као у џехенему, тј. 
паклу, обавио своју цивилизацијску 
дужност”.

„Поставио сам темељ, сада је до-
шло ваше време. Децо наша, имате 
основ, документа и право, државу да 
правите. Ми ћемо вам помоћи. Ви 
треба да правите стабилност, терито-
ријалну аутономију у којој живе Бо-
шњаци, срећно и у садашњости и у 

будућности у којој нико неће моћи 
да гази Бошњаке. Да једни хране кра-
ву, а да је други музу, то више не мо-
же тако, доста је било”, рекао је 
Угљанин.

Он је окупљенима одржао час из 
историје објашњавајући да су се Бо-
шњаци већ два пута, 1917. године и 
1943. године, како каже, легално изја-
шњавали о политичкој и територијал-
ној аутономији Санџака.

Аналитичари тумаче тај говор као 
класичну личну политичку промоцију 
и упозоравају да неозбиљне изјаве 
могу имати озбиљне последице.

„Оне су опасне тим пре што имамо 
у региону доста запаљивог материја-
ла и без тога. Таква изјава је тим пре 
опаснија, јер је упућена младима ко-
ји су предмет манипулације од ра-
зличитих политичких и верских лиде-
ра”, каже Александар Попов, дирек-
тор Центра за регионализам.

Пошто, према његовим речима, 
„великосрпски националисти спрема-
ју нову анексију”, Угљанин је обећао 
и да ће се у српском парламенту бо-
рити за укидање Републике Српске 
као, како је објаснио, „трофеја за зло-
чин и геноцид над Бошњацима”.

Занимљиво је да је, готово у исто 
време када је Угљанин подгрејао ат-
мосферу својим изјавама, на Фило-
лошком факултету Приштинског 
универзитета, одржана оснивачка 
скупштина Удружења „Kосово за 
Санџак”. За првог председника иза-
бран је професор Исмет Азизи, ини-
цијатор формирања те организаци-
је.

„Наш план је да на почетку затра-
жимо од наших институција да усме-
ре своју пажњу ка Санџаку, а ако они 
нису спремни на то, онда је спремна 
наша организација”, рекао је Азизи, 
додавши да је удружење аполитично 
и да га не интересују границе. Рад 
скупштине су поздравили косовски 
политичар Азем Власи и Реџеп Шкри-
јељ, члан Бошњачког националног ве-
ћа Србије. 

Председник Бошњачког националног већа Сулејман 
Угљанин, позвао је младе у Новом Пазару да праве 

државу Бошњака. Док му из Приштине стиже 
подршка, српски аналитичари поручују како је 

крајње време да политичари престану да, 
због личне промоције, износе ставове 

који дестабилизују читав регион

ЕКСТРЕМНО 
ДЕЛОВАЊЕ

На питање може ли Угљанин 
својим порукама да дестабилизу-
је ситуацију у Санџаку, Милован 
Дрецун, председник Скупштин-
ског одбора за КиМ, одговара ка-
ко лидер СДА тешко да има 
озбиљнијих капацитета да угрози 
безбедност.

„Али, увек може да придобије 
групу младих и да направи неки 
мањи инцидент. Ако се испостави 
да неко заговара државу у држави 
и урушавање територијалног инте-
гритета Србије, требало би да реа-
гује и надлежно тужилаштво, као 
у свакој другој земљи. Битно је да 
се искључи питање политичке осе-
тљивости које се увек јавља у ова-
квим ситуацијама, јер се баш тај 
аргумент често злоупотребљава, 
када неко крши закон. Свако ек-
стремно деловање свуда у свету 
је кажњиво”, закључује Дрецун.
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Шеста конференциjа новинара и медиjа у расејању

Све више гласила добија интернет верзије

С аветовање новинара и других 
представника медиjа диjаспоре 
и Срба у региону, које је 23. ок-

тобра одржано у Прес центру у Бео-
граду, окупило је представнике срп-
ских медија из Аустрије, Немачке, 
Швајцарске, Француске, колеге из да-
леког Чикага, Торонта и Сиднеја, као 
и оне из суседства – из Ријеке, Вуко-

вара, Републике Српске, Словеније, 
Македоније и Албаније, а прилику да 
се представе имале су и Српске не-
дељне новине из Мађарске.

Представљена је и УНС-ова Школа 
веб-новинарства, са искуствима ко-
лега које су је похађале.

Конференцију је отворио Ивица 
Дачић, први потпредседник Владе и 

министар спољних послова РС, а при-
сутне су поздравили и Саша Мирко-
вић, државни секретар у Министар-
ству културе и информисања и Љи-
љана Смајловић, председница Удру-
жења новинара Србије.

О подршци медија из матице и мо-
гућим видовима сарадње говорили 
су: Душан Глигоријевић, уредник 
Програма за дијаспору Радио Бео-
града и Вања Васић, уредница под-
сајта www.dijaspora.rts.rs, РТС – Про-
грам за дијаспору.

Била је ово прилика за размену ис-
кустава колега који раде у различи-

тим околностима у различитим дело-
вима света, као могућност да се 
истакну проблеми везани за финан-
сирање и подршку матице. Нови кон-
курси Управе за дијаспору и Србе у 
региону и Министарства културе РС 
могу се очекивати тек наредне годи-
не, а посебно је истакнута важност 
поштовања законске процедуре и ро-
кова које конкурси прописују.

Конференцију су заједнички орга-
низовали Управа за дијаспору и Србе у 
региону Министарства спољних по-
слова РС и Удружење новинара Србије.

Д. Б.

Главне теме конференције која је окупила бројне 
представнике српских редакција из расејања, 

биле су пројектно суфинансирање и коришћење 
модерних технологија за брзо 

и ефикасно информисање

СРБИЈА И РАСЕЈАЊЕ УПОЗНАТИ 
СА АКТИВНОСТИМА СНН-а

На конференцији у Београду су, на позив организатора, представљене 
и Српске недељне новине из Мађарске. Истакнута је двовековна традици-
ја новинског издаваштва у Мађарској, а било је речи и о функционисању 
редакције која данас наставља ту традицију. Осим начина финансирања, 
садржајне концепције и тренутног степена слободе новинара нашег ли-
ста да отворено пишу о актуелним темама, присутне је посебно интере-
совала чињеница да је СНН од прошле године добио и интернет („он-
лајн”) издање, чиме је омогућено извештавање на дневном нивоу. На тај 
начин је праћење садржаја везаних за мањинску политику и догађаје у 
Мађарској, омогућено и заинтересованима у целом свету. 

Мађарски крајњи десничари основали канцеларију у Сенти

Оштре реакције на ширење Јобика у Војводини
В ојвођанске вредности, њену 

мултиетичност и мултинацио-
налност су градиле генерације и 

зато се не сме дозволити да десни-
чарске и националистичке странке 
доводе у питање ове вредности, на-
воде војвођанске демократе.

„Добро су нам познати ставови Јо-
бика који се тичу Војводине, а сама 
чињеница да се у говорима припад-
ника ове организације користе прово-
кативни изрази, попут оних који Вој-
водину називају ’јужним крајевима’ и 
’отцепљеним територијама’, говори о 
њиховим правим намерама”, наведено 
је у саопштењу, у коме се додаје: 
„Правдање отварања канцеларије ове 
крајње десничарске организације, чи-
ји припадници повремено парадирају 
Будимпештом у црним униформама, 
некаквом помоћи Мађарима у Војво-
дини, крајње је лицемерно, јер су ди-
пломатски односи између Србије и 
Мађарске на таквом нивоу да се тр-
говинским и конзуларним представ-
ништвима, као и амбасадама, може 
обезбедити свака врста комуникаци-
је и помоћи грађанима обе државе. 
Војводина је регија са највећим бро-
јем националних заједница у Европи, 
регија која се поноси испреплетено-
шћу култура и обичаја и складношћу 
односа измеђи њих и зато је Јобик ап-
солутно непожељан у Србији и Војво-
дини. Војвођанима нису потребне ни-
какве црне униформе. Позивамо на-
длежне органе да одмах реагују и 
онемогуће отварање канцеларије Јо-
бика у Сенти”, истакла је ДС у саоп-
штењу.

Република Србија би морала да 

одреагује на изјаву потпредседника и 
посланика странке Јобик у парламен-
ту Мађарске Иштвана Саваија, који је 
боравио у Сенти, саопштава Лига со-
цијалдемократа Војводине (ЛСВ).

„Упркос изјавама да се канцелари-
ја коју је отворио у Сенти неће бави-
ти акцијама против других народа и 
народности, да јој циљ није изазива-

ње тензија или мржње, већ да у скла-
ду са могућностима помаже овда-
шњим Мађарима у обављању посло-
ва у Мађарској, јасно је да та канце-
ларија, а поготово он у Војводини, не 
доносе ништа добро. Све и када би за 
тренутак заборавили ко је и шта је 
странка чији је потпредседник, Сава-
ијево образложење да ће та канцела-

рија да ’олакша двострану комуника-
цију са Мађарима у јужним крајеви-
ма’ и ’обезбеди могућност Мађарима 
да га потраже и на отцепљеним тери-
торијама’ довољно јасно говори о ње-
говој идеји прекрајања граница”, об-
јашњавају у ЛСВ-у.

У овој странци поручују да Србија 
већ има довољно проблема са „дома-
ћим фашистима” и да надлежни ор-
гани не треба да дозволе таквим 
страним политичарима да долазе у 
Војводину и доливају уље на ватру.

Да подсетимо, потпредседник Јо-
бика и посланик у парламенту Ма-
ђарске Иштван Саваи, отворио је при-
јемну канцеларију у Сенти.

„Посланицима Јобика је предста-
вљање Мађара који живе ван граница 
Мађарске увек била морална, а од 
увођења двојног држављанства и 
званична одговорност. У Мађарској 
сваки члан парламента може да отво-
ри пријемну канцеларију”, поручио је 
Саваи.

Он је додао да као посланик који 
се бави националном политиком, тре-
ба да и „на отцепљеним територијама 
обезбеди могућност за Мађаре да га 
потраже, да га информишу о ствари-
ма и проблемима који их у свакод-
невном животу тиште”.

„Задатак ове канцеларије је да 
одржава контакт, да нам помаже у 
раду и да Мађари који овде живе 
знају и осете да је Мађарска са њима 
и да се Мађарској могу обратити би-
ло када и поводом било које теме”, 
рекао је Саваи.

СНН

Оснивање представништва мађарске екстремно 
десничарске странке Јобик у Сенти, представља 

неприхватљив чин и опасност по стабилност 
Војводине, саопштили су покрајински 

одбори Демократске странке 
и Лиге социјалдемократа Војводине

Иштван Саваи
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ДРУШТВО

У име домаћина, присутне је уго-
стио Ђерђ Винце, заменик гра-
доначелника Кишпешта, а тур-

ниру младих шахиста присуствовали 
су амбасадор Републике Србије Раде 
Дробац са супругом, председник 
Српске самоуправе Кишпешта Бори-
слав Рус, Ласло Вадлеве из Удруже-
ња „Гардош” у Земуну, оснивач Висо-
ке школе за економију и предузетни-
штво из Београда Душан Цогољевић 
и представници Шаховског клуба „Ге-
деон Барца” у Будимпешти.

И док су млади шаховски мајстори 
са факултета из Србије одмеравали 
снаге са колегама студентима из Ма-
ђарске, у разговору гостију и дома-
ћина рађале су се идеје за даљу по-
словну сарадњу. Група професора из 
Сомборске гимназије управо се нала-
зила на стручном путовању у Будим-
пешти, која им је град-побратим, а 

представници Високе школе за еко-
номију и предузетништво из Београ-
да желе да са партнерима отворе 
своје одељење у Будимпешти.

Вечерњи део свечаног програма 
отворио је Иштван Хилер, потпред-
седник Мађарског парламента и по-
сланик XIX кварта. Оркестар „Село” 
имао је запажен наступ, представив-
ши српски народни мелос посетиоци-

ма, односно представницима грчке, 
бугарске, румунске, хрватске, немач-
ке, ромске, пољске и јерменске на-
родности.

Господин Борислав Рус је, поред 
осталог, рекао:

– Наш је интерес да широј јавности 
представимо српску културу, а задо-
вољни смо чињеницом да се породи-
це стално досељавају у Кишпешт, па 

се и наша бројка увећава. Веома нам 
је важна сарадња са матицом, драго 
нам је да и сада продубљујемо са-
радњу са братским Сомбором.

Након наступа свих представника 
народности, уследила је журка и му-
зика за плес, а гости су имали прилику 
да пробају и кулинарске специјалитете 
свих народности. Српски сто био је ве-
ома посећен, јер су се на њему нашли: 
пребранац, проја, гибаница и ћевапи.

Наредни важан датум за рад Срп-
ске самоуправе XIX кварта је 5. новем-
бар, када је за 16 часова заказана 
отворена седница, односно сусрет са 
свим заинтересованима. Том прили-
ком биће приказан филм са поклонич-
ког путовања по Србији и Црној Гори.

Д. Б.

Јубиларни „Дан народности” обележен је 
шаховским турниром младих мајстора у 

преподневним сатима и вечерњом свечаном 
приредбом, на којој је свих девет народности 

приказало своје музичке, певачке, играчке, драмске 
и кулинарске вештине

20. Дан народности у XIX кварту Будимпеште

Сомборци и Земунци гостовали у Кишпешту

КОНКУРС

Конкурс за књижевну награду „Милован Видаковић” 2016.
СНН пружа нову шансу литерарним ствараоцима

П раво учешћа на конкурсу 
имају аутори који стварају на 
српском језику, без обзира на 

држављанство и место становања. 
Један аутор може послати највише 
једну причу, дужине до 3000 ком-
пјутерских карактера (укључујући и 
размаке).

Радови треба да буду написани у 
Word формату, потписани шифром 
и послати електронском поштом 
(имејлом), на адресу:

snnbudimpesta@gmail.com.
Податке о себи, који укључују пу-

но име и презиме, краћу биографију, 
поштанску и електронску адресу и 
број телефона, аутори достављају 
такође имејлом, у оквиру истог до-
писа, испод своје приче и шифре ко-
јом је потписана. Чланови жирија ће 
радове учесника конкурса добити 
од стране организатора искључиво 
под шифрама.

Конкурс није тематски одређен, а 
у конкуренцију за награду ући ће 
приче које на имејл адресу Српских 
недељних новина стигну до 29. фе-
бруара 2016. године. Жири ће одлу-
ку донети до краја марта, а резултати 
конкурса биће објављени у следећим 
медијима: штампано и онлајн издање 
Српских недељних новина, интернет 
страница РТС-а (подсајт за дијаспо-
ру) и сајт Конкурси региона.



Осим што информишу 
своје читаоце путем штам-
паног и интернет издања 
(www.snnovine.com), Српске 
недељне новине чији је из-
давач Самоуправа Срба у 
Мађарској, као једино 
штампано гласило Срба у 
Мађарској, делују и на еду-
кативном и ширем култур-
ном и друштвеном плану. 
Конкурс Милован Видако-
вић је једна од акција који-
ма уредништво листа на-
стоји да своје читаоце у 
Мађарској, али и ван ње, 
мотивише да кроз писано 
изражавање у одређеним 
књижевним формама, не-
гују српски језик и својим 
делима обогаћују књижев-
ност која настаје на њему.


Милован Видаковић се 

сматра зачетником жанра 
романа у српској књижев-

ности. Био је један од најчитанијих 
српских писаца свога времена. Де-
тињство је провео на селу, без шко-
ле, чувајући овце и козе, а једини 
духовни утицај на њега имала је еп-
ска народна традиција.

Гимназију је завршавао у Сегеди-
ну, Темишвару и Новом Саду, а фи-

лозофију у Сегедину и Ке-
жмарку, где је уписао и 
студије права. За време чи-
тавог школовања, Видако-
вић се издржавао подуча-
вајући млађе ђаке. Научио 
је латински, немачки, ма-
ђарски и делимично фран-
цуски језик.

У јесен 1817. године по-
стављен је за професора 
Српске гимназије у Новом 
Саду, а од 1824. радио је 
као приватни учитељ у Те-
мишвару, Сремским Кар-
ловцима и Пешти. Често је 
био у беспарици, а послед-
ње године живота провео 
је у Пешти. Код њега су 
становали многи српски ђа-
ци који су се у то време 
школовали у Мађарској 
престоници.

Сахрањен је на српском 
гробљу у Пешти, а надгроб-
ни споменик му је подигла 
Матица српска. 

Редакција Српских недељних новина расписује 
традиционални конкурс за најбољу необјављену 

кратку причу на српском језику. Радове очекујемо 
до краја фебруара 2016, а награду најбољем 

аутору уручујемо на посебној свечаности, 
почетком пролећа
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ТЕАТАРПремијера на сцени Српског позоришта у Мађарској

Сценски мозаик поетских фрагмената Петра Милошевића
П о идеји глумца Јосе Маторица 

и дугогодишњег члана Српског 
позоришта у Мађарској, наста-

ла је представа чији делови нису по-
везани, у смислу да не постоје класи-
чан почетак, разрада и крај. Све ове 
приче ипак дају једну целину, која 
публици преноси поруку.

У представи су приказани детаљи 
биографије једне фиктивне лично-
сти. Овога пута је то главна личност 
из романа Петра Милошевића „Лон-
дон-Помаз”, која се појављује и као 
свеприсутан лик и у другим романи-
ма.

Наслов представе узет је из исто-
именог комада представе „Послед-
њи мај”, која је била изведена 31. ма-
ја 1999. године, последње године XX 
века, неколико недеља после завр-
шетка бомбардовања Југославије. 
Представа је била иронична алузија 
на првомајске прославе у доба ко-
мунизма – инверзија последње пр-
вомајске прославе. Изражавала је 
тадашње расположење – крај XX 

века, крај месеца маја, крај бомбар-
довања. Бомбардовање се заврши-
ло, али је Југославија у рушевинама. 
Употребљена је техника која као да 
не потиче са овога света; била је то 
једна апокалиптична сила. Писац 
осећа да се ту живот завршава и це-
лом свету се ближи крај у ватри и 
ратовима.

„Ти догађаји могу да се повежу и 
са овим што се код нас данас деша-
ва”, каже Милошевић. „У сваком селу 
у Мађарској, Срба је све мање и све 
је присутније питање колико ће још 
постојати Срби у Мађарској. Истори-
ја се понавља новим таласом мигра-
ција, које ми још нисмо видели у на-
шим животима. О сличнима смо слу-

шали, као и о пропадању ве-
ликих и моћних народа и 
царства. Да ли такав крај че-
ка и Србе?”

Ова своја филозофска 
размишљања и бригу за срп-
ски народ, за вољене Србе из 
Помаза, Калаза и Сентандре-
је, Петар Милошевић преки-
да и освежава представу 
скрећући тему на духовите 
догодовштине овдашњих 
Срба.

Расположење током 
представе одржавало је и 
подстицало виртуозно изво-
ђење ауторских композици-
ја младог уметника Мирка 
Милошевића. Као дугогоди-
шњи члан Српског позори-
шта, он својим ангажовањем 

и врсним музицирањем прати многа 
културна догађања у српској зајед-
ници.

Карактеристичан хумор Петра Ми-
лошевића осваја, како оне који лико-
ве о којима се говори познају или пре-
познају, тако и оне који се први пут 
срећу са њим. Сваки гледалац, који 
довољно познаје општу српску исто-
рију и Сентандреју може да догради 
своје сазнање и да прати догађаје, 
али не у сувопарном, уџбеничком, не-
го у књижевном литерарном облику, 
уз пратњу музике.

Представа „Последњи мај” треба-
ло је да буде изведена истог датума 
као и њена претходница, 31. маја 2015. 
године, али то није било могуће због 
болести глумца.

Срећни смо што је Јосо Маториц 
поново био са нама и својим врхун-
ским извођењем испунио нас емоци-
јама. Одлична глума, уз ефектну му-
зику и вокално извођење, а нарочито 
несвакидашњи текстови Петра Мило-
шевића, освојили су гледаоце и поне-
кад их доводили на ивицу суза. До-
живљај је, како су нам рекли, био од 
оних незаборавних.

К. П.

У препуној позоришној сали, гледаоци су имали 
прилику да погледају ретроспективу дела познатог 

српског писца из Мађарске који је издвојио 
најинтересантније делове својих песама и поема и 

приказао их у сценском облику, у представи 
„Последњи мај”

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ
Светозар Башић (1949–2015)

С ветозар Башић рођен је 4. 
априла 1949. године у Чобанцу, 
од оца Милана и мајке Ленке, 

рођене Мегаљев. Као Србин који је у 
својој души дубоко био одан право-
слављу, још као младић је помагао 
свом стрицу Сави Башићу, тада-
шњем старатељу месне српске цр-
кве посвећене Светом архангелу Га-
врилу, у одржавању храма, парохиј-
ског дома, српске школе, гробља и 
популарног Бунарчића, где се Срби 
из Чобанца и околних места оку-
пљају о Илиндану.

После упокојења стрица, Свето-
зар Башић је ове обавезе обављао 
заједно са својом породицом. Знат-
но је утицао и бринуо да се у очи-
шћеном, уређеном храму на досто-
јан начин могу обављати богослу-
жења. Заједно са Станком Величко-
вим много се трудио и радио на то-
ме да се старо српско гробље пре-
сели на нову локацију, где је основа-
но ново гробље.

После пада комунистичког режи-
ма Светозар Башић је активно уче-
ствовао у обнови цркве и изградњи 
потпорног зида црквене порте у ко-
ји су узидани најбоље очувани над-
гробни споменици старог гробља.

Када је Србима у Мађарској пру-
жена могућност за оснивање ма-
њинских организација, а касније и 
народносних самоуправа, Светозар 

Башић је поново узео удео у оства-
ривању тог важног задатка. Увелико 
је допринео томе да је у Чобанцу 
основана Српска самоуправа, у којој 
је, као члан руководства, одиграо 
значајну улогу.

Имао је позамашан удео и око ре-
шавања проблема аутобуског прево-
за ђака који похађају Српску основ-
ну школу и гимназију „Никола Тесла” 
у Будимпешти. Својим трудом и за-
лагањем увелико је допринео и томе 
да се уграђивањем алармног уређа-
ја месна црква заштити од провал-
ника, да се подигне додатни зид 
храмовне порте, да српско гробље 
буде непосредно повезано са сео-
ском водоводном мрежом.

Одиграо је такође значајну улогу 
да се некадашња српска вероиспо-
ведна школа у Чобанцу, иначе заду-
жбина Евгенија Думче, обнови и 
преда на употребу житељима Чо-
банца, те да се она претвори у Дом 
народности.

Светозар Башић је био поштован, 
признат и цењен мајстор и извођач 
завршних грађевинских радова. По-
знавали су га многи широм Мађар-
ске, у свим оним насељима где живе 
Срби, почев од Сентандреје, па све 
до манастира Грабовца.

Будући да је био познат и од мно-
гих поштован друштвени активиста, 
често је посећивао храмовне славе, 
регионалне манифестације, народ-
носне приредбе, весеља. Увек је био 
спреман да притекне у помоћ како 
нашим људима, тако и српској цркви 
и разним установама.

Светозар Башић је преминуо у Го-
споду 15. октобра 2015. године. Са-
храна је обављена на чобаначком 
српском гробљу 22. октобра.

Овом приликом желимо да се му 
се захвалимо на свему што је током 
свога живота радио. Његову успо-
мену очуваћемо у свом сећању. 
Вјечнаја памјат!

Др Војислав Ластић

Јосо Маториц и Мирко Милошевић



6 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КУЛТУРА

Научно-популарно предавање у Десци

Павле Папулин о животу и делу Николе Тесле

П редавање је организовала Са-
моуправа Срба у Десци, а о 
животу и раду једног од нај-

блиставијих умова човечанства гово-
рио је Павле Папулин, бивши лектор 

за српски језик при Сегединском уни-
верзитету. Предавач је на занимљив 
начин представио великог проналаза-
ча пореклом из села Смиљан.

За Теслино име везује се 700 пате-
ната који и данас служе за добробит 
целог човечанства. У свом предавању, 
Павле Папулин је детаљно предста-
вио обртно магнетско поље, полифа-

зни систем, асинхрони мотор, синхро-
ни мотор и Теслин трансформатор.

– Тесла је открио један од начина 
за генерисање високофреквентне 
струје, дао значајан допринос у пре-
носу и модулацији радио-сигнала, а 
остали су запажени и његови радови 
у области рендгенских зрака. Његов 
систем наизменичних струја је омо-

гућио знатно лакши и ефикаснији 
пренос електричне енергије на даљи-
ну. Био је кључни човек у изградњи 
прве хидроцентрале на Нијагариним 
водопадима – истакао је Папулин.

Теслини проналасци су саставни 
део наше цивилизације и свакодневи-
це. Великан светске науке преминуо 
је 1943. године, али остаје да заувек 
живи и бива поштован.

Научно-популарно вече је наста-
вљено дружењем, а за следећу при-
редбу организатори планирају да 
угосте књижевника Драгомира Дуј-
мова и његовог брата Милана, исто-
ричара.

П. М.

Предавање о једном од највећих српских и 
светских проналазача и научника у области физике, 

електротехнике и радиотехнике, одржано је у 
дешчанском Културном, образовном и верском 

центру „Свети Сава”

Стеван Бугарски гостовао у Сегедину

Бећарац – одраз тананих осећања
З а дружење са Србима у Сегеди-

ну изабрао је несвакидашњу, али 
веома занимљиву и за публику 

драгу тему – бећарце. Назив овог 
предавања био је „Банатски бећарац, 
одраз тананих осећања”, па је преда-
вач од самог почетка излагања гово-
рио са много емоција, али и научних 
аргумената.

– Бећарац је војвођанска песма, 
али десетотомни Речник српских го-
вора Војводине, који су издале „Ма-
тица српска” и „Тиски цвет”, не даје 
никакво објашњење за реч „бећарац”. 
Као да сви знамо шта је то, па нам об-
јашњење није потребно – рекао је 
предавач.

Стеван Бугарски је говорио о на-
станку и значењу бећарца. Струка га 

сматра веома младим, али то треба 
схватити са дозом опрезности. Упр-
кос недоумицама, гост је на маестра-
лан начин изнео све карактеристике 
бећарца и поткрепио казивање сним-
цима разних интерпретатора.

Господин Бугарски је у свом пре-
давању подсетио да су гуслари има-
ли огромну улогу у бележењу бећа-
раца, али се њихово казивање није 
увек поклапало са историјом. Бећа-
рац има сасвим друге темеље.

– Пева се када се окупи друштво, у 

добром расположењу. Пева га народ 
и зато је бећарац народна песма. Бе-
ћарац се увек темељи на некој исти-
ни, осећајној, личној. То је песма да-
нашњег и сваког времена – нагласио 
је предавач и додао да су се бећарци 
прилагођавали духу времена. Песме 
записане од стране гуслара нису одо-
леле пролазности и обично се не на-
лазе у штампаним збиркама. Бугар-
ски је навео и неколико издања која 
садрже сакупљене бећарце.

– Бећарац је много више него што 

се мисли. То је жива песма и можда 
једина народна песма у Срба која се 
дописује и импровизује – нагласио је 
предавач, истичући да се бећарац 
сматра песмом младости и да се тре-
тира као својеврсна исповест.

П. М.

У оквиру „Дана српске културе у Сегедину”, у 
Српском клубу је уприличено предавање познатог 

историчара из Темишвара, истраживача српске 
културне и духовне баштине Срба у Румунији

У Кечкемету је 22. октобра одржа-
на свечаност поводом сећања на 
револуционарна збивања у Ма-

ђарској из 1956. године. Ову свечаност 
је Самоуправа Бачко-кишкунске жу-
паније, предвођена председником Ла-
слом Ридегом, искористила и за уруче-
ње високих признања активистима ко-
ји су се својим радом посебно истакли 
у разним областима живота.

За вишегодишњи рад за добробит 
српске заједнице у Баји, признање „За 
народности у жупанији” припало је и 
Марку Чилићу, потпредседнику Са-
моуправе Срба у том граду и секре-
тару тамошњег Културног и верског 
удружења Срба.

Господин Чилић већ трећи циклус 
за редом обавља ову дужност и ради 
на очувању и неговању културних 
вредности и заштите споменичког на-
слеђа српског народа у Баји.

– Све је теже окупити Србе старо-
седеоце у граду, који су већином у 
поодмаклим годинама. Ипак, програ-

ми који се приреде у згради Регио-
налног центра бачванских Срба, увек 
су масовно посећени. Посебно је то 
случај са прославом храмовне славе, 
Летњег Св. Николе, и одржавањем 
„Фишијаде” – каже господин Чилић.

Беспарица умногоме отежава одр-
жавање два истакнута комплекса у 
центру родног града Богобоја Ата-
нацковића и Јоакима Вујића. Ради се о 
српској православној цркви која је са-
грађена 1775. године и о Регионалном 
центру бачванских Срба. У овом цен-
тру налазе се просторије месне срп-
ске самоуправе, Културног и верског 
удружења бајских Срба, као и месне 
Српске православне црквене општине.

Жеља Марка Чилића је да са Ми-
лошем Апићем, председником Само-
управе Срба у Баји, пронађе средства 
потребна за спољашњу реконструк-
цију српског православног храма, ко-
ји је у току пролећа и лета претрпео 
оштећења у налету олује.

П. М.

Добитник награде је дуги низ година посвећен 
очувању и неговању културних вредности и заштити 

споменичког наслеђа српског народа у Баји

Награда за српског активисту из Баје

Жупанијско признање Марку Чилићу
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П осетиоци Међународног сајма 
књига су на Штанду Управе за 
дијаспору и Србе у региону, 

имали прилику да се упознају са но-
вом књигом Драгана Јаковљевића 
„Мимикрија као судбина” и уџбени-
ком „Пословни српски” (Business 
Serbian) Александра Уркома – обоји-
це професора на Смеру за српски је-
зик и књижевност Универзитета ЕЛТЕ 
у Будимпешти. Издања из своје про-
дукције представио је и Културни и 
документациони центар Срба у Ма-
ђарској, када су гости поменутог 
штанда били директор те институци-
је Милан Ђурић и дечја песникиња 
Татјана Обрадовић-Подобник.

– Књига „Пословни српски” саста-
вљена је од 15 лекција и представља 
једногодишњи курс за све оне који 
желе да савладају терминологију и 
теме пословног српског језика. Кроз 
задатке једног пословног човека који 
долази у Србију, књига прати његов 
рад и ситуације кроз које пролази. 
Књигу прати и аудио запис са тран-
скриптом, као и речник и решење за-
датака – објаснио је професор Ур-
ком, уз напомену да је ово прво пред-
стављање његове књиге у Србији.

Говорећи о својој књизи „Мимикри-
ја као судбина”, њен аутор Драган Ја-
ковљевић објаснио је да је ново доба 
у неповрат однело неке традицио-

налне видове комуникације и да пра-
знину која се отворила ишчезавањем 
непосредних, искрених, топлих људ-
ских разговора, увелико попуњава 
социјална мимикрија.

– У овој књизи покушао сам да 
скренем пажњу на неке појавне обли-
ке и последице човекове потребе да, 
попут појединих биљних и животињ-
ских врста, манипулативним преру-
шавањем остварује жељене циљеве. 
Пошто је социјална мимикрија данас 
веома присутна, желео сам да неке 
њене аспекте, на овај начин, учиним 
блиским широј читалачкој публици. 
Заједно са неким животним приме-
рима, предочио сам и методе за пре-
познавање манипулатора у комуни-
кацији, али сам покушао да укажем и 
на могуће путеве којима можемо из-
бећи судбину изманипулисаних људи.

О Јаковљевићевој књизи је са 
стручне тачке гледишта говорио кул-
туролог и универзитетски професор 
из Београда др Драган Никодијевић, 
а посетиоци штанда Управе за дија-
спору и Србе у региону имали су за-
тим прилику да се упознају и са изда-
њима Културног и документационог 
центра Срба у Мађарској, која је 
представио директор те институције 
Милан Ђурић.

– У оквиру Културног и докумен-
тационог центра функционише и Ра-
дионица „Венцловић”, која се бави из-
давањам књига домаћих аутора, али 
и публикацијама о српској култури и 
историји. Главни уредник ове радио-
нице је књижевник и професор, др 
Петар Милошевић. Овде су на поли-
цама „Сторија српске књижевности”, 
„Венцловићев буквар”, „Антологија 
младих српских песника” и друге. 
Ове године смо у оквиру КДЦСМ-а 
објавили и прву дечју књигу на срп-
ском језику, под називом „Кошница 
пријатељства”, јер се језик учи од 
предшколских установа до факулте-
та. Она је намењена нашој најмлађој 
публици која је потпуно отворена и 
још увек нема потребу за мимикри-
јом – рекао је Ђурић.

О „Кошници пријатељства”, која са-
држи 32 песме за децу, говорила је 
ауторка Татјана Обрадовић-Подоб-

ник, уз свесрдну помоћ коаутора 
Жељка Весељка и малишана који су 
били у публици.

– „Кошница пријатељства” пред-
ставља својеврстан путоказ за реша-
вање проблема које једно дете може 
да има на путу свог одрастања. Она 
обрађује различите теме: пријатељ-
ство, значај породице, толеранције, 
поштовања и многе друге. Многе по-
руке су осим деци, добродошле и не-
ким одраслим људима који не могу 
да се изборе са проблемима у свом 
окружењу – поручила је ауторка.

Иначе, јубиларни 60. Међународни 
београдски сајам књига на којем уче-
ствује више од 450 излагача из Срби-
је и иностранства, отворен је 25. ок-
тобра и трајао је до 1. новембра. Са-
јам је свечано отворио познати реди-
тељ Емир Кустурица, који се осврнуо 

на кризу у којој се нашла књига, а са-
мим тим и писменост.

„Отварајући сајам који ме је уви-
јек привлачио као мјесто гдје би се 
човјек лако преварио да се због вели-
ког броја људи отвара сајам аутомо-
била, а не књига и гдје некад између 
књига тече ријека људи избјеглица из 
реалног живота ка мноштву књига 
исто као што вјерник бјежи Богу. Ни-
шта мање вриједна је и мисао да ов-
дје повремено васкрсне онај писмени 
човјек о коме сам говорио, да овдје 
слободно хода и враћа слике из про-
шлог вијека, да је, ако не другде, ов-
дје слављен и опажен баш као што су 
га примјећивали некад у граду гдје је 
био главни лик и да га види неко дије-
те у чијем животу ће у будућности, 
када одрасте као ми, бити све друк-
чије”, закључио је Кустурица своју 
свечану беседу, отварајући београд-
ски сајам књига.

Овај празник књиге у региону и 
највећа сајамска манифестација на 
Балкану, одвијала се под слоганом 
„Шта би било да није било”. Део са-
јамског програма био је посвећен и 
обележавању годишњица значајних 
за српску књижевност и културу уоп-
ште. Трибине, књижевни сусрети и 
изложбе овога пута биле су одржане 
поводом 100 година од рођења Бран-
ка Ћопића и осам деценија од рође-
ња Данила Киша.

Д. Б.

На штанду Управе за дијаспору и Србе у региону, у 
оквиру највеће сајамске манифестације на Балкану, 
представљене су и нове књиге појединих српских 

аутора и издавача из Мађарске

60. Међународни сајам књига у Београду

Никада више књига и мање писмених

Емир Кустурица

КАО УСАМЉЕНЕ 
ЗАСТАВЕ У 
ПУСТИЊИ

„Да није све изгубљено, а ника-
да није све изгубљено, потврђују 
нам појаве које као усамљене за-
ставе у пустињи машу и потврђују 
да има писмених, само су нам 
склоњени с очију! Стиснути изме-
ђу хиљаду информатичких чуда, 
јутјубова, ријалити шоуа, али и 
одређени политичком коректно-
сти најновијом верзијом глобалне 
аутоцензуре. Потписник ових ре-
дова вјерује да тих застава има и 
више него што вјерујемо, некад се 
и рукујемо са њима, а не знамо да 
су то они”, поверио се Кустурица 
публици у свом говору на отвара-
њу београдског сајма и са жаље-
њем констатовао да никада није 
било оволико књига, да никада чо-
век није имао приступ оволикој 
гомили исписаних страница, али 
да никада није било мање писме-
них.

Бити писмен, каже Кустурица, 
то је формула која отвара врата 
докучивих тајни и благодети које 
човек може да оствари у свом 
краткотрајном боравку на Земљи.

Представљање збирке дечје поезије „Кошнице пријатељства”

Промоција књига „Пословни српски” и „Мимикрија као судбина”
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ВРЕМЕПЛОВ
5. новембра 1805. – Смедеревски диздар 

Мухарем Гуша Бошњак предао је кључеве гра-
да вођи Првог српског устанка Kарађорђу. Тим 
чином Смедерево се уврстило међу прве срп-
ске вароши које је Kарађорђе ослободио од 
Турака.

6. новембра 1787. – 
Рођен је Вук Стефановић 
Kараџић, реформатор 
српског језика и правопи-
са. Издао је више збирки 
народних песама и припо-
ведака, прву српску гра-
матику („Писменица”) и 
речник (1818). Уређивао је 
алманах „Даница” и на-
стојао да Европу упозна 
са српским народним бла-
гом.

8. новембра 1805. – 
Смедеревски диздар Му-
харем Гуша Бошњак пре-
дао је кључеве града вођи 
Првог српског устанка Kа-
рађорђу. Тим чином Сме-
дерево се уврстило међу прве српске вароши 
које је Kарађорђе ослободио од Турака.

8. новембра 1900. – Рођен је српски компо-
зитор, диригент, музички педагог и критичар 
Михаило Вукдраговић, професор и ректор Му-
зичке академије у Београду, члан Српске ака-
демије наука и уметности (симфонијска поема 
„Пут у победу”, кантате „Србија”, „Светли гро-
бови”, „Везиља слободе”).

8. новембра 1917. – Умро је српски писац 
Милутин Бојић, аутор поеме „Плава гробница” 
посвећене масовном сахрањивању српских 
војника у море, после повлачења преко Алба-
није у Првом светском рату. Сахрањен је на со-
лунском гробљу Зејтинлик.

9. новембра 1835. – Рођен је Даворин Јенко, 
један од најзначајнијих композитора романти-
чара у словеначкој и српској музици. Аутор је 
српске химне „Боже правде” и словеначке „На-
преј, застава славе”.

9. новембра 1993. – У муслиманско-хрват-
ским сукобима у босанском рату Хрвати су 
срушили Стари мост на реци Неретви у Моста-
ру, симбол града саграђен у време Отоманског 

царства у XVI веку.
10. новембра 1444. – У 

бици код Варне у Бугарској 
снаге турског султана Му-
рата III победиле су пољ-
ско-угарску војску краља 
Владислава III Јагјеловича и 
ердељског војводе Јаноша 
Хуњадија, у српским на-
родним песмама познатог 
као Сибињанин Јанко.

10. новембра 1991. – У 
Вуковару су почеле улич-
не борбе између припад-
ника Југословенске на-
родне армије и хрватских 
полицијских снага. Једи-
нице ЈНА освојиле су Ву-
ковар 18. новембра.

11. новембра 1331. – Умро је српски краљ 
Стефан Дечански Немањић, син краља Милу-
тина. Током владавине од 1322. осигурао је Ср-
бији премоћ на Балкану победивши Бугаре у 
бици код Велбужда 1330. Подигао је манастир 
Дечане, а његова Дечанска хрисовуља драго-
цен је документ са пописом села и становника 
дечанског властелинства.

11. новембра 1405. – Умрла је српска кнеги-
ња Милица, жена кнеза Лазара Хребељанови-
ћа. После Косовске битке 1389. склопила је мир 
с Турцима и управљала Србијом у име мало-
летног сина Стефана. Касније се замонашила и 
подигла манастир Љубостиња, где је сахрање-
на као монахиња Евгенија. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

Кнегиња Милица

Српска кнегиња, а потом 
и краљица, била је веома 
привлачна жена, чија је 
појава изазивала велику 
пажњу. Тамне косе, очију 
и тена, пријатног осмеха, 

увек ведра и 
расположена, сматрана 
је у своје време једном 

од најлепших 
владарки Европе

С упруга краља Милана Обрено-
вића рођена је као Наталија Пе-
тровна Кешко 2/14. маја 1859. 

године (мада се понегде у литерату-
ри као могући датум рођења помиње 
и 7. септембар) у Фиренци, у имућној 
породици. Отац јој је био Петар Ке-
шко, Рус, војно лице, мада се чешће 
помиње као влашки спахија, а мајка 
Пулхерија – кнегиња, Румунка, поре-
клом из Молдавије.

Детињство потоње српске краљи-
це, судећи према њеним успомена-
ма, није било најсрећније. Имала је 
само шест година кад јој умире 
отац, док је мајка, увек слабог здра-
вља, највише времена проводила ле-
чећи се по европским бањама. О На-
талији, њеним двема сестрама и 
брату, најчешће су бринули рођаци, 
уз помоћ француских и енглеских 
гувернанти. Без мајке је остала у 15. 
години и већ тада је – како је касни-

је забележила – помишљала на уда-
ју.

За српског кнеза Милана Обрено-
вића први пут је чула још 
као дванаестогодишња де-
војчица, када је њену по-
родицу у Баумгарту крај 
Беча посетила Марија Ка-
тарџи, Миланова баба по 
мајци:

„Једнога дана госпођа 
Катарџи ми даде слику 
свога унука, кнеза Милана. 
Да ли пред тим лепим ли-
ком, или због нелагодности 
што сам добила слику јед-
ног младића, то не бих зна-
ла рећи, тек, поцрвенела 
сам до ушију и врло сам се 
збунила. Отад је та слика 
остала у мојој соби, па кад 
су ми поменули удају за 
тог младића, ствар ми се 
учинила мање чудна но 
што би била да никад ни-
сам чула за њега.”

Кнез Милан је био један 
од најлепших и најмар-
кантнијих људи у Србији 
тога доба и већ је имао до-
вољно искуства са женама, 
којима је био изразито на-
клоњен до краја живота.

Веридба је обављена 25. 
јула 1875. године у Бечу, а 5. 
октобра исте године, као 
16-годишња девојка, Ната-

лија Петровна Кешко постала је срп-
ска кнегиња Наталија Обреновић. 
Овим венчањем кнез Милан је добио 

кумство руског цара и жену коју је 
веома заволео. Свадба је била при-
лично скромна због устанка у Босни и 

Херцеговини и могућег ра-
та с Турском. Иако је на 
Милана вршен притисак да 
објави рат Турској и тако 
помогне херцеговачким 
устаницима, кнез и круг по-
литичара око њега знали су 
да Србија није војно спрем-
на. Велике силе попут Ау-
стрије и Немачке, али и Ру-
сије, свака из својих разло-
га, биле су против овог ра-
та. Све три царевине посла-
ле су своје представнике 
на Наталијино и Миланово 
венчање.

Српска јавност је у по-
четку била помало разоча-
рана што се њихов владар 
није оженио неком руском 
принцезом, али је врло бр-
зо млада владарка, ипак 
руског порекла, задобила 
све симпатије поданика. 
Својим понашањем, сло-
венским опредељењем и 
личним трудом око помоћи 
рањеницима из ратова који 
су уследили, а поготову ро-
ђењем престолонаследни-
ка Александра годину да-
на после удаје, задобила је 
и учврстила наклоност срп-
ског народа. (…)

Знамените жене српске (16)

Прва и последња љубав Наталије Обреновић
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баштина

Ј охана Јозефа Херберштајна најви-
ше зачуди присуство сиромашних 
свештеничких кандидата које је 

бискуп лично васпитавао и потпома-
гао.

Служила се кувана, на диму суше-
на шунка са црвеним јајима и љутим 
хреном.

Испрва се причало о посве небит-
ним стварима. О зими коју су остави-
ли иза себе, о сунчаном Ускрсу и о 
лепотама жумберачког крајолика, 
родног завичаја бискупа Петретића, 
који је пре две године начео седму 
деценију свога живота.

Потом је загребачки епископ пу-
ковнику опширно говорио о својој 
школи за везење. Задовољан радом 
милог му училишта, бискуп је посеб-
но наздравио управнику Штолу.

Бискуп је потом говорио о свом 
омиљеном јеванђелистару, којег је, а 
то би сваком приликом посебно иста-
као, штампао равно пре петнаест го-
дина – 1651, управо у оно време када 
је племенити Никола Зрински повео 
војску на Костајницу и штампао своју 
књигу на мађарском језику „Сирена 
Јадранскога мора”. Још се и данас 
памти и са славом спомиње како је 
испод зидина костајничке тврђаве 
разбио Омерагине снаге.

Петретић је потом, тужним гласом 
говорио о трагичној смрти хрватског 
бана током лова на вепра.

– Још ме и данас пресеца бол у 
грудима када помислим на ту не-

срећну погибељ вољеног 
нам бана Зринског. Прошло 
је, ето, више од две године, 
али појединости о његовој 
смрти, признајмо, још увек 
под нејасним околностима, 
до данас нису разјашњене. 
Каква трагедија! И која не-
срећа по наш хришћански 
род – говорио је суморно на 
перфектном немачком јези-
ку, мада му је глас „р”, пого-
тову на почетку речи, при-
метно био тврђи но што би 
требало.

У наставку ручка, на сре-
брним овалним тацнама 
сјактили су се комади пече-
не јагњетине, који су слу-
жени са умокцем од боров-
нице, уз вино из подрума 
далеког токајског виногор-
ја.

Реч се, затим, повела о 
епископу Мијакићу о коме 
загребачки бискуп није имао 
лепо мишљење. Он је мар-
чанског владику најжешће 
осуђивао због злоупотребе 

свога положаја, а понајвише због при-
видне уније са Римом.

– Ваше благородије добро је уочи-
ло да су се, на моју највећу жалост, 
ти шизматички Власи у нашој племе-
нитој капетанији веома осилили – на-
стави свој говор бискуп Петар Петре-
тић не скидајући поглед са руменог 
Херберштајновог лица.

– Ја сам још поводом прошле бу-
не детаљно известио Његово вели-
чанство и Ратно веће да ће се, за-
хваљујући новим привилегијама, 
ови сирови Раци све више надимати 
и јачати. Немојмо сметнути са ума, 
да их у томе увелико подржава и 
њихов охоли, гиздави, расколнички 
бискуп, који се само претвара да је 
прихватио правилно и једино спаса-
вајуће учење Свете нам Римске цр-
кве.

– У свему се слажем са вама мон-
сињор Петретић. Лично сам видео на-
шта су све спремни ти необуздани 
Раци – одговори пуковник и задо-
вољно отпи гутљај вина загасито 
златне боје.

Херберштајн је ослушкивао пито-
мо брујање оближњег звона. Предве-
че, пре затварања малих градских 
врата, звоно Лотршчак са куле од 
Дверца, тик изнад градске већнице, 
упозоравало је Загрепчане да се још 
пре заласка сунца склоне иза град-
ских зидина.

На трен му побеже мисао. Сетио се 
далеких пространстава алпских ли-
тица међу којима је провео безбри-
жне године детињства.

Драгомир Дујмов

Реч се повела о епископу Мијакићу, о коме 
загребачки бискуп није имао лепо мишљење. Он је 

марчанског владику најжешће осуђивао због 
злоупотребе свога положаја, а понајвише због 

привидне уније са Римом

Покушаји покатоличавања Срба (11)

Вечера код бискупа Петретића

Књига Николе Зринског из 1651. године

К ао и друге светиње, у савреме-
ном свету материјализма и его-
изма, и светиња правог прија-

тељства, чини се, умире. А потребни-
ја нам је него икада.

Још има наде за оживљавање „па-
цијента на самрти”, верује психолог 
Данка Ђукановић, иако примећује да 
нам је данас ретко шта свето, па и 
пријатељство.

– Лакомислено смо одбацили си-
стем вредности који се темељио на 
речи, умерености, пристојности и по-
штовању себе и других. Заменио га је 
безобзирни материјализам којем се 
неоправдано, али доследно придаје 

све већи значај. Стога, данас смо ви-
ше него раније принуђени да будемо 
у непрекидном трагању за правим 
пријатељима. Не можемо рећи да су 

изумрли, али сигурно јесу „угрожена 
врста” – оцењује психолог.

Тим пре, не треба да одустанемо 
од њиховог спасавања. Ни да поста-
немо цинични, јер смо се толико пута 
раније опекли очекујући помоћ при-

јатеља који је одједном нестао кад 
нам је било најтеже. Који нас је из-
дао, изневерио и оставио са питањем: 
да ли нам је икада био пријатељ? Ра-
зочарања су неминовна у овом одно-
су, без обзира на то колико година 
или деценија познајемо своје пријате-
ље, примећује психолог Данка Ђука-
новић.

– Међутим, ако приметимо да 
нам се то редовно дешава у односу 
са једном особом, требало би да 
преиспитамо квалитет пријатељ-
ства. Ако нам се исто дешава у од-
носу са више људи, онда је време да 
озбиљно преиспитамо себе – како 
проналазимо такве особе и са њима 
остварујемо пријатељства, које осо-
бине ценимо код пријатеља и да ли 
их они заиста поседују, где смо на-
правили грешку у процени – набраја 
психолог.

Тест на ком пријатељи најчешће 
падају је – поверење. – У пријатељ-
ству, поверење је мост који омогућа-
ва слободну, интимну, аутентичну и 
искрену комуникацију. Сви знамо ка-
ко је лако срушити мост, а како те-
шко поново га изградити. Када је по-
верење пољуљано, међусобно пове-
равање је отежано, јер у нама трајно 

остаје сумња у добронамерност при-
јатеља, као и страх да бисмо поново 
могли бити издани и изневерени – 
примећује психолог.

– У данима кад нам је потребна 
утеха због смрти драге особе, смех 
кад смо тужни, новац да преживимо, 
кад се бринемо за здравље, појављују 
се људи који се не плаше ситуације у 
којој се налазимо, не беже од нас као 
да имамо преносиву болест, већ нам 
нуде помоћ и ту су за нас као чврста 
подршка. Управо у таквом тренутку 
живота, препознајемо праве пријате-
ље – истиче психолог.

Да су у овој области жене мање 
верне, потврђује истраживање по 
ком припаднице нежнијег пола ти-
тулу најбоље пријатељице додељују 
чак шест пута у животу. Према ре-
чима психолога, жене су отвореније 
за нова искуства, радознале су и 
лакше се упуштају у нова пријатељ-
ства.

– Али, брже се и разочарају, што 
може бити разлог зашто мењају при-
јатељице. За разлику од њих, му-
шкарци теже остварују пријатељ-
ства, потребно им је више времена и 
имају јасније критеријуме приликом 
бирања и процене. Укратко, могли би-
смо рећи да жене остварују интим-
није, а мушкарци снажније и трајније 
односе. Али, и једни и други имају 
капацитет да буду прави, одани и до-
следни пријатељи – каже Ђуканови-
ћева. 

У доба материјализма и егоизма, све је мање људи 
на које се можемо ослонити. Колико пута смо 
доживели издају оних од којих смо очекивали 

подршку, али не би требало одустати од потраге

Пријатељи и пријатељства

Нема их много – али вреди трагати
животни стил
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невен

Д уго се борила са мном, мојом 
тврдоглавошћу, глупим испади-
ма и баксузлуком. Достојанстве-

но је подносила сваку свађу, ружну 
реч и моменте када је нисам приме-
ћивао. Када би се мој мали свет ру-
шио и све лађе тонуле и када сам ми-
слио да нема излаза, уточиште сам 
проналазио поред ње. Увек 
сам јој се враћао и она би ми 
све праштала. Сваки пут!

Ово није једна од оних па-
тетичних прича у којој схва-
там шта сам изгубио, кајем 
се, патим и тражим опро-
штај. Не! За то је прекасно. 
Желим само да кажем коли-
ко сам захвалан што сам по-
знавао особу која је од мене 
направила бољег човека. На-
учила ме је да је поверење 
између људи основа сваке 
везе. Веровала ми је. Никад 
није преиспитивала моје по-
ступке и касне доласке кући, 

а ја сам је безброј пута сла-
гао само да бих отишао са 
ортацима на фудбал или пи-
во. Научила ме је да слушам.

Некада нисам примећивао 
цвркут птица и вриску кли-
наца у парку. Она се свему 
томе дивила. Научила ме је 
да се смејем када је најтеже 
и да на све гледам позитив-
но.

„Све ће бити добро, знаш 
и сам, не секирај се. ’Ајде 
сад да видим осмех!”, рекла 
би. Имала је најлепши осмех 
који је несебично показива-

ла. Никад нисам ни помислио да се 
иза тог осмеха крију проблеми и туга 
коју је вешто скривала. Нaучила ме је 
да уживам у сваком тренутку, да се 
не осврћем, већ да грабим напред и 
остварујем своје снове.

А онда… Онда је једнога дана са-
мо отишла. Као да никада није ни би-
ла ту. За собом је оставила само по-
руку на столу, на којој је писало: „Ви-
димо се Н. Волим те!” Отишла је, а ни-
је ме научила да грлим. После ње би-
ло их је доста. Ниједна се није смеја-
ла као она. Ниједна се није свађала 
као она. Ниједна није грлила као она. 
Онако, заувек. Никад нисам успео да 
је нађем. Тек после неколико месеци, 
чуо сам да се преселила у други 
град, и то је све што сам сазнао. Није 
хтела да је нађем, знао сам то. Свему 
што сам вам рекао, она ме је научила.

Татјана Дамњановић, 11.б

Прошле су године откад је нисам видео, али се и 
даље сећам сваке њене речи, уздаха, погледа, 
најискренијег осмеха и загрљаја. Она је умела 

да загрли, онако, заувек

Литерарни радови гимназијалаца

Она ме је научила свему што ћу вам рећи

Српски ђаци посетили Планетаријум

Легенде васионе и сазвежђа
У ченици 11.б разреда Српске гим-

назије „Никола Тесла” у Будим-
пешти, на челу са разредним 

старешином, професором Драгоми-
ром Дујмовим, почетком октобра по-
сетили су Планетаријум. Погледали 
су програм под називом „Чаробан 
свет звезданог неба”. Богато илустро-
вани програм, уз пригодну умирујућу 
мизику, оставио је утисак јединстве-
ног мултимедијалног доживљаја.

Пројекат је био поучан и занимљив. 
Ђаци су добили основне информаци-
је о положају звезда, сазвежђа и пла-
нета. Такође, имали су могућност да 
упознају грчке легенде које нам от-
кривају настанак звезда и како оне 
утичу на живот и судбину људи. Про-
грами који се приказују у будимпе-
штанском Планетаријуму трају око 
50 минута, претежно су на мађар-
ском језику, али има програма и на 
енглеском језику. 

У средњем веку је швајцарски пу-
тописац, Феликс Фабијо беле-
жио, на свом путу ходочашћа, 

да шкољке седефнице ноћу излазе на 
обалу, отварају се према небу и тако 
зачињу из небеске росе. То му је раз-
играло машту и као песнику дало 
слободу да их упореди са љубавни-
цима. „Ако приме семе јутарњег зра-
ка”, писао је ходочасник, бисер је 
светлији, а ако се то догоди по ноћи, 
он је тамнији”. Тако је један ходоча-
сник и верник бираним речима проси-

пао сјај седефа чак до Свете земље и 
потајно снивао о љубави.

Историја настанка бисера и њихова 
несвакидашња лепота инспирисала је 
многе уметнике. Доживљавали су га 
као небески дар. Сликар „Девојке са 
бисерном минђушом”, Јан Вермер са-
вршено је спојио сјај бисера са сјајем 
девојачких очију. Игра светла и таме, 
бола и радости се само наслућује ис-
под вела ултрамарин измаглице.

А оне, бисерне шкољке, живе у 
свету тишине, у тајанственим дуби-

нама мора, међу јатом риба 
и лелујавих медуза. Сањају 
дубоко на дну, међу корали-
ма и морским цветовима. 
Ако би које залутало зрно 
песка доспело у шкољку, то 
би је тргло из сна и заболело. 
Њено нежно биће се брани-
ло обмотавајући га седеф-
ним нитима. То је трајало и 
трајало, а онда се рађало зр-
но бисера. Тај љупки микро-
космос привлачан је женама 

као накит, иако је настао из бола и су-
за.

Носе их краљице и царице, умет-
нице и господарице, даме и обичне 
жене. Уденути су у круне и митре у 
накит за свечаности и празнике. От-
мено се гиздају на раскошним лепо-
тицама, мазе се на свили и кадифи.

Разнолики по боји и облицима, са-
вршени у својој неправилности, до 
дана данашњег блистају као семе ју-
тарњег зрака.

Славица Зељковић

Прича о омиљеним драгуљима

Семе јутарњих зрака
Бисерима су украшаване свете књиге, верско 

знамење, ореоли, славски чираци, свештенички 
епитрахиљи. Њима су везени псалми и љубавне 

поруке, а ратници су их стављали на штитове да их 
бране од несреће
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ИНФО СЕРВИС

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

Позив за предлaгање добитника

СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ 
„САВА ТЕКЕЛИЈА” ЗА 2016.

Позивамо српске цивилне организације и српске народ-
носне самоуправе да пошаљу своје предлоге кандидата за 
добијање Светосавске награде. У обзир долазе заслужни по-
јединци или организације, који су својом дугогодишњом де-
латношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге кан-
дидата за добијање Повеље „Сава Текелија”. Ово призна-
ње се додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској.

Предлози се достављају писменим путем, на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkor-
mányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком: 
„Пред лог за Светосавску награду ССМ 2016”, односно 
„Предлог за Повељу ’Сава Текелија’ 2016”, или путем 
електронске поште, на адресу: ssm@t-online.hu

Рок да ваши предлози стигну расписивачу огласа је
15. новембар 2015.

Информације на тел: +36 1 331 53 45
или на имејл: ssm@t-online.hu

Срдачно вас позивамо на 21. по реду

„БАНАТСКИ САБОР 2015”
Деска – 7. новембар 2015. (субота)

16.00 ч. –  Вечерње богослужење
16.30 ч. –   Духовни концерт хорова у светом храму

Учествују: Хор православне српске саборне 
цркве из Темишвара, Вокална група Опште 
школе „Свети Сава” из Врчина, Хор православ-
не српске цркве из Великог Семиклуша, Вокал-
на група из Деске

17.00 ч. –  Освећење парохијског дома
18.00 ч. –  Музички сабор у Сеоском дому

У нади да ћете се одазвати нашем позиву, унапред 
захваљујемо и желимо сваког добра од Господа.

Протонамесник Светомир Миличић
парох дешчански

ГОСТОВАЊА СРПСКОГ 
ПОЗОРИШТА У МАЂАРСКОЈ

Шиклош
8. новембар у 13.00 ч.

(Őrsi Ferenc Művelődési Ház – Siklós, Kossuth tér 1)
Петар Милошевић: „Последњи мај”

Мохач
8. новембар у 16.00 ч.

(Mohácsi Busó Ház – Mohács, Kossuth Lajos utca 54)
Милан Рус: „Пештански Орфеум” 

ПОРОДИЦИ ПОТРЕБАН СТАН
Трочлана породица тражи стан, мању кућу или део куће 

за изнајмљивање на дуже време у мирном и зеленом 
делу Будимпеште или њеној околини.

Контакт телефон: +36 30 477 8233.

* Рана која се крије, споро и тешко зараста.

* Слабе и плашљиве људе страх нагони да раде 
управо оно чега се највише боје.

* Од свог поријекла и дјетињства не може се ла-
ко побијећи.

* Око љепоте су увијек или мрак људске судби-
не или сјај људске крви.

* Онај који не износи њежни цвијет своје душе 
на вјетрове искушења, па макар га и цијела спасио 
и пренио до краја, томе је као да га никад није ни 
имао.

* Оно што је најљепше на искреној и дубокој љу-
бави на којој је све лијепо, то је да у односу према 
ономе кога волимо ниједна наша мана не долази 
до израза. Много шта што је зло у нама ишчезава, 
а оно што је добро устостручује се.

* Прекори између старих и хармоничних супру-
жника безазлени су, без оштрине, не сударају се 
него клизе лако као они каменчићи које је ријека у 
тијеку година заоблила и углачала до савршенства, 
тако да више везују пар људи него што га дијеле.

* Примитивни и ограничени људи имају развије-
ну способност надања. Kод умних и даровитих љу-
ди та моћ је, чини ми се, мања.

* Рат, и најдужи, само протресе питања због ко-
јих се заратило, а њихово рјешење оставља време-
нима која наступају послије склапања мира.

* Смрт не чека нитко одвећ дуго.

* Сви ми умиремо једном, а велики људи по два 
пута: једном када их нестане са земље, а други пут 
када пропадне њихова задужбина.

* Сви прави животи су лијепи и тешки.

* Сви смо ми мртви, само се редом сахрањујемо.

* Што не боли – то није живот, што не пролази – 
то није срећа.

* Тијек догађаја у животу не зависи од нас, ни-
како или врло мало, али начин на који ћемо те до-
гађаје поднијети, у доброј мјери зависи од нас.

* Толико је било у животу ствари којих смо се 
бојали. А није требало. Требало је живјети.

* У земљи мржње највише мрзе онога тко не 
умије мрзити.

* Вриједност љепоте је у бескрајној разнолико-
сти видова у којима нам се јавља. У томе је и њена 
оплемењујућа снага и њена највећа драж.

* За оне који су ношени младошћу и гоњени же-
љом, и дужина очекивања и горчина неизвјесности 
само су саставни дио велике сласти коју љубав 
свакоме обећава.

* Зашто је од свих створова само човјеку дано 
да може замрзити свој живот?

* Звјезданог неба и људског срца никад се човјек 
неће моћи нагледати.

Иво Андрић

СВЕТИОНИК
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ДУХОВНОСТ

Т оком средњег века, Свети Ди-
митрије је поштован као један 
од најважнијих православних 

војовника међу светитељима. Слави 
се 8. новембра по новом, односно 26. 
октобра по старом календару.

Димитрије је по очевој смрти насле-
дио војводско звање, а како је васпита-
ван у хришћанском духу, он је пропо-
ведао хришћанство, уместо да га, по 
заповести и налогу цара Максимилија-
на, истребљује. Цар, сазнавши да је на-
месник Димитрије хришћанин и да је 
многе, уместо да их одврати, управо 
превео у хришћанство, нареди да Ди-
митрије буде прво утамничен, а затим 
избоден копљима, усред молитве. Тело 
му је бачено, али га хришћани тајно 
узеше и сахранише. Велможа Леонтије 
из Илирије, који је био излечен од те-
шке болести над гробом овог мучени-
ка, у знак захвалности је на том месту 
подигао цркву. Приликом ископавања 
темеља цркве пронађене су мошти 
Светог великомученика Димитрија.

Он се сматра заштитником Солуна, 
јер је спасао град од непријатељске 
војске, а такође и исцелитељем боле-
сника и невољника. Руси га такође 
славе и сматрају покровитељем и за-
штитником Сибира. Сви православни 
хришћани и верни славе овог велико-
мученика, верујући у његове исцели-
тељске моћи које су многима помогле.

У Србији и Републици Српској се 
Свети Димитрије празнује и као кр-
сна слава Митровдан, а у многим 

крајевима је ово и дан одржавања за-
ветина – преслава. По броју свечара, 
Митровдан је пета слава у Србији.

Градови у Србији – Косовска Ми-
тровица и Сремска Митровица, доби-

ли су име по Светом Димитрију Со-
лунском Мироточивом. Многи хра-
мови помесних православних цркава 
посвећени су овом светитељу рано-
хришћанске епохе. Међу њима је и 

саборни храм најмногољудније и нај-
гушће насељене београдске градске 
и црквене општине Нови Београд.

По томе какво је време на Митров-
дан, веровало се да ће бити следеће 
лето. Иначе, Митровдан се светкује и 
као бећарски празник и овчарски дан, 
јер су се на овај дан исплаћивали бе-
ћари – чувари стоке.

Црква Светог Димитрија је најва-
жнија и највећа у Солуну. Датира из 
времена Византијског царства, када 
је Солун био други по величини град 
у Византији, одмах после Kонстанти-
нопоља (Цариграда). Црква се од 
1989. године налази на листи светске 
културне баштине од изузетног зна-
чаја. Саграђена је око четвртог века, 
на месту римског купатила. Неколико 
пута је страдала од пожара, а на кра-
ју је саграђена као петобродна бази-
лика (629–634), и то је облик цркве 
који се задржао до данас.

Ископавања су открила делове 
римског купатила, који се и данас мо-
гу видети унутар цркве. Ту су Римља-
ни држали Светог Димитрија и погу-
били га. Унутар цркве налази се сар-
кофаг са моштима свеца.

Црква данас представља један од 
најлепших примера палеохришћан-
ских и византијских споменика кул-
туре у Солуну, а налази се у истоиме-
ној улици. 

Димитрије Солунски Мироточиви је хришћански 
светитељ, који је живео почетком четвртог века. 

Његов култ је распрострањен и код Срба, 
захваљујући великој духовној блискости са грчким 

народом, где је овај светитељ веома слављен

У сусрет Митровдану

Свети великомученик Димитрије

Мештани Тукуље и околине путовали Балканом

Дивили се знаменитостима Србије, Црне Горе и Босне
Група путника из 

Мађарске боравила је, 
на иницијативу Српске 
самоуправе у Тукуљи, у 

вишедневној посети 
земљама Балкана и 
упознала неке од 

њихових историјских 
знаменитости

Ц иљ нашег путовања био је да 
упознамо постојбину наших 
предака. Прошли смо кроз Сла-

вонију и успешно стигли до Сарајева. 
Уз одличног водича Милана Петрови-
ћа, обишли смо врело Босне и центар 
Сарајева. На Башчаршији су нас доче-
кали мирис ћевапа и источњачки 
слаткиши, кујунџијске радње и све 
остало што је оријент донео Балкану. 
Видели смо џамије, католичке кате-
драле, а посетисмо и православни 
музеј и цркву из VI века, посвећену 
апостолима Архангелу Михаилу и Га-
врилу. У њој се налази рука Св. Текле 
и гроб дечака који се посветио.

Са улице где је Гаврило Принцип 
пуцао на Франца Фердинанда, укло-
њене су његове стопе, што нас је вео-
ма изненадило. Требало се навићи да 
то није некадашње Сарајево. У чита-
вој Босни и Херцеговини видљиви су 
трагови последњег рата, који су, на-

жалост, изазвале неке друге „силе” 
руководећи се оном старом „завади 
па владај”.

Другог дана посетили смо Мостар. 
Прошетали смо мостовима, улицама, 
парковима и видели неколико споме-
ника знаменитим личностима наше 
културе. Стигавши у манастир Твр-
дош, били смо послужени вином, ко-
њаком и свакојаким производима из 
богате Херцеговине.

Другог дана дошли смо до Црне 
Горе и Будве, а сутрадан је уследила 

посета Цетињу. Поклонили смо се ве-
ликом црногорском владики и песни-
ку Петру Петровићу Његошу, на Лов-
ћену, а у Цетињском манастиру цели-
вали смо руку Св. Јована Kрститеља. 
Обишли смо и богати Музеј краља Ни-
коле и остале знаменитости тог краја.

Четвртог дана посетили смо вели-
ку православну светињу – Острог, у 
којој се чувају мошти Св. Василија 
Острошког.

Пут нас је даље водио на север Цр-
не Горе. Kиша и облаци прекрили су 

лепоту Националног парка Дурми-
тор, па нисмо могли да видимо сву 
његову раскош, као ни кањон Таре. 
Kиша нас је пратила све до Златибо-
ра.

За успешно дружење и пређених 
2100 километара, захваљујемо уче-
сницима путовања, туристичкој аген-
цији BudaGuide Travel, добрим води-
чима и сигурним возачима. Захвални 
смо и Миленку Радићу и печујском 
свештенику Милану Ерићу.

Зора Пејовић-Секељ

Црква Светог Димитрија у Солуну



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Зашто се кријемо иза мобилних телефона?

НУЖНО ЗЛО У 
САВРЕМЕНОМ ЖИВОТУ
Први паметни телефон на тржи-

шту се појавио крајем деведесетих, 
али је у нашој земљи узео маха тек 
последњих неколико година. Особе 
које га не поседују, у очима околине 
изгледају као чудаци, а нису му одо-
лели ни противници, доживљавајући 
га као нужно зло.

– Њихову корисност је немогуће 
оспорити. Стални приступ интернету, 
мапама и апликацијама поспешио је 
наше сналажење у свету. Такође, 
уштедели смо себи време, у перио-
дима „празног хода”, чекања у редо-
вима или превозу, можемо да одго-
воримо на мејлове, нађемо филм или 
прочитамо вести. Паметни телефони 
нам омогућавају доступност инфор-
мацијама што савремени живот све 
више тражи од нас – подсећа психо-
лог.

ДОМ И ПОРОДИЦА

Н екада је телефон био само справа 
коју користимо када желимо да се 
чујемо са неким. Данас, он нам је 

све – оружје против досаде и усамље-
ности, штит од непријатних саговорника, 
бекство од неугодних ситуација и црних 
мисли, средство за изолацију у кафићи-
ма, чак и када седимо у друштву… Нај-
бољи пријатељ и партнер који не тражи 
ништа, а даје све.

Да ли свемоћни Франкенштајн пома-
же савременом човеку или нам заправо 
омогућава илузију да смо побегли од 
проблема? А онда нас, кад се најмање 
надамо, кад се батерија угаси и остане-
мо беспомоћни, сустигне све од чега 
смо, „заштићени” паметним телефоном, 

бежали. Туга, усамљеност, страх. Без 
њега смо разоружани и остављени на 
„милост и немилост” другим људима. И 
себи.

Ефекат дроге осетио је сваки човек 
коме је лоше кад његов „другар” није са 
њим и који не би могао да живи без ње-
га. А према подацима, такав је сваки 
други власник. Дијагноза има и име – но-
мофобија, односно страх од губитка или 
гашења паметног телефона. Како и да се 
не плашимо кад је он наш спаситељ. По-

маже нам да изгледамо „кул” и заузети 
док у кафићу чекамо другарицу која ка-
сни, да „убијемо” тишину која наступа у 
разговору са познаником или да се изву-
чемо из непријатне ситуације. Саговор-
ница „Живота плус” психолог Олга Аза-
рић примећује да се у овом погледу, мо-
билни телефон не разликује од старо-
моднијих занимација.

– Особа која седи сама у кафићу и 
разговара са неким преко телефона не 
разликује се пуно од човека који чита 
новине. Оно што је ново јесте могућност 
да нас људи контактирају где год да се 
налазимо, чиме добијамо прегршт нових 
изговора за бежање из тренутне ситуа-
ције – каже психолог.

Са доласком паметног телефона, ти 
изговори су постали још бројнији. Пода-
ци показују да их најмање користимо за 
разговор. Куцање порука, одговарање на 
мејлове, крстарење интернетом, играње 
игрица, сликање селфија – могућности 
је напретек.

– Модерна технологија нас мења, па 
желимо да добијемо све брже и лакше. 
У случају паметних телефона, хоћемо 
да будемо опремљени свим што би нас 
могло забавити, од игара, преко инфор-
мација, до друштвених мрежа. Сада ка-
да можемо да имамо извор разоноде 
стално уз себе, теже подносимо досаду 
и појачала се наша жеља да будемо не-
престано анимирани. Губимо стрпљење и 
концентрацију, а у неким случајевима и 
креативност. Висока доступност забаве 

смањује нашу потребу да је својим на-
порима створимо – примећује психолог.

Губимо и жељу да истински разгова-
рамо са другим човеком. Колико пута 
сте видели друштво у кафићу или пар на 
плажи док свако задубљено зури у свој 
телефон? Човек није апликација на коју 
можемо да кликнемо кад хоћемо и до-
бијемо очекивани резултат. И онда оду-
стајемо од њега.

– Паметни телефони јесу утицали на 
слабљење квалитета разговора. Одржа-
вање разговора изискује труд, интересо-
вање за другу особу и спремност да се 
изложи део себе. А телефон не тражи 
од нас ништа, осим неколико покрета 
прстима. Што се више навикавамо да та-
ко лако посежемо за њим, мање ћемо 
пажње посветити другој особи и наше 
социјалне вештине ће бивати слабије. 
Важно је напоменути да се ово пре све-
га односи на директан разговор, док се 
индиректна комуникација путем соци-
јалних мрежа и апликација за поруке 
драстично побољшала, јер смо захваљу-
јући паметним телефонима чешће у 
контакту са већим бројем људи – истиче 
Азарићева.

Квантитет, ипак не рађа квалитет што 
потврђује и на први поглед парадокса-
лан податак да никада нисмо имали ви-
ше средстава за комуникацију, а опет 
смо усамљенији него икада у историји. И 
тако ће бити све док се не сетимо да су 
сви ти предмети створени да би нам 
олакшали комуникацију. Да су средство, 
а не циљ. Јер, ма колико био моћан, па-
метни телефон не може да нам пружи 
истинску подршку, љубав и разумевање 
који су нам, упркос напретку технологи-
је, и даље потребни. 

Колико пута сте видели у кафићу да свако задубљено зури 
у свој смартфон? Никада нисмо имали више средстава за 

комуникацију, а усамљенији смо него икада

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Министарства културе и информисања Републике Србије1



Дозволите дечацима 
да плачу

Плакање није „резервисано” само за девојчице и родитељи 
који бране синовима да плачу, чине велику грешку. Није лако 

каналисати емоције, нарочито дечацима, јер се од њих 
очекује да буду „мање осетљиви”

С узе младог српског фудбалера Ву-
кашина Јовановића, после победе 
над Бразилом у финалу Мундија-

лита, дирнуле су сва срца. Величанстве-
на слика је обишла планету, то су биле 
сузе хероја који је заједно са друговима 
из тима остварио највећи сан, својој Ср-
бији даровао пехар, а народу понос и на-
ду у боље фудбалско сутра.

Плакање није „резервисано” само за 
девојчице и родитељи који бране сино-
вима да плачу чине велику грешку, твр-
де психолози. Нарочито је важно доба 
сазревања за школу, између шесте и 
седме године, јер тада почињу да при-
хватају друштвене норме и правила, 
међу којима је и оно „сузе су знак сла-
бости, мушкарци морају да буду јаки и 
никада не смеју да плачу”. У том узра-
сту, очеви су главни узори синовима, а у 
нормалним околностима готово је не-
могуће видети сузе у татиним очима. У 
жељи да се идентификују са њима и 

постану „прави мушкарци”, дечаци за-
државају сузе, а када не могу да се ис-
контролишу и подлегну емоцијама, на-
кон тога осећају стид да су погрешили 
и испали слабићи. Ево шта саветују деч-
ји психолози…

* Како расте, дете има мању потребу 
да плаче због сваке ситнице, што значи 
да постаје зрелије и не доживљава све 
тако емотивно. Похвалите га због тога, 
али, важно је и да га научите да сузе ни-
су знак слабости. Ако оно верује у то и 
крије сузе или их задржава, покажите 
му снимке и слике познатих мушкараца, 
спортских јунака, који без страха пока-
зују емоције.

* Није лако каналисати емоције, наро-
чито дечацима, јер се од њих очекује да 
буду „мање осетљиви” од девојчица. 
Срећни и узбудљиви догађаји такође по-
дижу адреналин, а сузе радоснице су 
одличан „издувни вентил” да се органи-
зам ослободи тензије. Осим тога, оне 
„чисте” душу и лече емотивне ране. У те-
шким ситуацијама, родитељи, а пре све-
га отац као главни узор мушком детету, 
требало би да загрли сина и дозволи му 
да плаче колико жели. И речи: „Плачи, 
биће ти лакше”, делују врло лековито и 
бришу осећај стида код дечака. У том 
узрасту је татина подршка и утеха мно-
го важнија од нежног маминог загрљаја, 
јер од седме године дечаци почињу да 
се осамостаљују од мајчиног заштит-
ничког окриља покушавајући да изграде 
мушки идентитет. 

Зашто су важна прва пријатељства

Учење језика јесте 
престиж – али и потреба

Најновија истраживања показују да је спремност 
за учење jезика код деце на максималном нивоу 

у периоду између треће и шесте године

З нање енглеског, француског, не-
мачког, италијанског или неког 
другог језика одавно није само 

ствар престижа него и потребе, о чему 
сведочи све веће интересовање за стра-
не језике и међу децом предшколског 
узраста. Када је најбоље доба за поче-
так учења страног језика?

– Идеално би било да дете почне да 
учи страни језик у обданишту, каже 
Ана Оливерио-Ферарис, доцент на од-
секу за Развојну психологију на Уни-
верзитету „Ла Сапиенца” у Риму. – Нај-
новија неуролошка истраживања пока-

зују да је спремност за учење код деце 
на максималном нивоу у периоду изме-
ђу треће и шесте године. Пре тога је 
прерано, јер дете најпре мора да добро 
савлада матерњи језик, научи да пра-
вилно изговара све гласове и довољно 
обогати речник. Тек тада може да на-
прави „ментални скок” у неки други је-
зик, схвати и усвоји нове, другачије фо-
нетске и граматичке структуре. Трого-
дишњаци без муке прихватају нови је-
зик, свесни тога да је потпуно другачи-
ји од оног којим причају и на који су 
навикли. 

Е ксперти за психологију деце и мла-
дих придају велики значај међусоб-
ним односима и истичу да је спо-

собност стварања веза са вршњацима 
основа емотивног развоја. То је и одли-
чан показатељ тога колико су способни 
да се прилагођавају променама током 
живота.

Прва пријатељства стварају се најче-
шће у обданишту. После почет-
них тешкоћа због одвајања од 
мајке и примораности да про-
воде време са непознатим осо-
бама, највећи број деце откри-
ва лепоту дружења са вршња-
цима, што их у првом тренутку 
и привлачи и плаши. Време са 
другим клинцима без надзора 
одраслих изазива страх и сум-
ње у сопствене способности. 
Али, независно од страхова и 
стидљивости, то активира ме-
ханизме идентификације са вр-
шњачком групом и жељу да се 
играју и комуницирају.

Од треће до седме године, 
деца се друже највише због игре 
и забаве. У тој фази, пријатељ-
ство се исказује физичком бли-
зином и заједничким доживља-
јима. То им помаже да открију 
способности и ограничења, да 
изграде и ојачају самопоуздање. 
Током првих година у обдани-
шту, малишани обично пронађу 
првог „најбољег пријатеља”, а то 

је обично дете истог пола и узраста. Бу-
дући да нису у стању да препознају афи-
нитете, карактер и укус других, пријате-
ље бирају стицајем околности.

Прва пријатељства су врло важна за 
емотивни развој детета, па родитељи 
нипошто не би требало да потцењују 
њихов значај. Посебно је битно да по-

штују дететов избор и не намећу дру-
жење са вршњаком по мери родитеља 
(зато што је син њихових пријатеља 
или „златно дете”), као и да се превише 
не мешају у дечје односе. Јер кроз 
дружење, па и несугласице и свађе, 
најмлађи уче како да сами решавају 
проблеме, сазревају и осамостаљују 
се. 

Прва пријатељства стварају се најчешће у обданишту. Тада 
се малишани први пут одвајају од родитеља и почињу 

самостално да контактирају с другом децом
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Дечја цуцла изазива 
говорне мане

Малишани који су сисали прст или су користили цуцлу 
варалицу дуже од три године, три пута више су изложени 

ризику развоја говорних мана у односу на вршњаке 
који то нису радили

С исање палца и коришћење цуцле у 
најранијем детињству утиче на по-
јаву говорних мана, тврде чилеан-

ски научници на основу спроведеног ис-
траживања.

Пре почетка истраживања, којим је 
обухваћено 128 деце старости од три до 

пет година, стручњаци су од родитеља 
тражили информације о навикама њихо-
ве деце. Затим су анализирали развој 
њиховог говора и открили да деца која 
до деветог месеца нису храњена на 
флашицу имају мању вероватноћу за ра-
звој поремећаја говора.

Истовремено, мали-
шани који су сисали прст 
или су користили цуцлу 
варалицу дуже од три 
године, три пута више су 
изложени ризику развоја 
говорних мана у односу 
на вршњаке који то нису 
радили, истакла је др 
Кларита Барбоса, руко-
водилац истраживања. 
Ипак, добијене резултате 
треба посматрати опре-
зно, јер на појаву говор-
них мана утичу и други 
фактори. 

Причајте кратко 
и јасно са децом

Деца млађа од две године тешко схватају упутства, али већ 
трогодишњаци разумеју шта говорите. Пре него што 

малишану дате упутства, поставите се у његову раван

В ероватно вам се некад десило да 
док покушавате да наредите не-
што детету, оно или гледа кроз вас 

и уопште не схвата о чему причате или 
одбија да то уради. Ваш најбољи саве-
зник у овој ситуацији нису ни вика ни 
претње, већ промена стила комуникаци-
је, тврде психолози.

Пре него што малишану дате упут-
ства, поставите се у његову раван. 
Обратите му се именом и јасно кажи-
те шта желите. Што више околишате, 
већа је вероватноћа да дете постане 
„глуво” и помисли да заправо не знате 
шта желите да кажете. Почните ди-
рективу са „Желим”, па тако уместо 
да кажете само „Седи”, реците „Же-
лим да седнеш”. Ово ће упалити код 
малишана који воле да удовољавају, 
али су им саме наредбе мрске. Што је 

дете млађе, упутства треба да буду 
јаснија.

Будите позитивни, па наредбу „нема 
трчања”, преформулишите у исказ „уну-
тра ходамо, напољу можеш да трчиш”. 
Понудите нагодбу коју дете не може да 
одбије, попут „Обуци се да би могла да 
изађеш напоље и да се играш” или „Када 
завршиш домаћи, моћи ћеш да гледаш 
телевизију”. Дајте им избор питањима 
попут „Да ли желиш прво да опереш зу-
бе или да распремиш кревет?”, „Плава 
или црвена мајица?” Дозволите им да бу-
ду креативни и важни, па уместо крити-
ке „Немој више да остављаш неред у со-
би”, кажите „Размисли где желиш да др-
жиш ствари за тренинг”. Користите речи 
као што су „молим те”, „извини” и обра-
ћајте се детету са поштовањем, онако 
како желите да се оно обраћа вама. 3

Поштовањем до већег поверења
Отворен разговор о свему 

без љутње, вике и 
оптуживања, прави је начин 

успостављања добрих 
односа и поверења. Када 

тинејџери одбију 
послушност, родитељи би 
требало да им ставе до 
знања да су одговорни 

за њих

Б унтовништво и инат главне су ка-
рактеристике понашања већине 
тинејџера. На било какву молбу 

или заповест родитеља, углавном одго-
варају негацијом. Највише их „смарају” 
питања везана за ноћне изласке и никако 
не успевају да утаначе обострано при-
хватљиву „сатницу” за вечерње „глува-
рење”. Како изаћи на крај са својеглавим 
адолесцентима?

Када син или кћерка одбију послу-
шност, родитељи би требало да им ставе 
до знања да су одговорни за њих и њи-
хово понашање, макар до пунолетства, 
истичу психолози. Тинејџери су обично 
осетљиви на такве аргументе, јер не же-
ле да зависе од расположења родитеља. 
Међутим, та чињеница мора да се ува-
жи, свиђало се то младима или не.

Има и младих који тврдоглаво не од-
ступају од своје замисли. Није их брига 
за мишљење старијих, макар то били и 
родитељи. Ако су одлучили, рецимо, да 
изађу, то ће и учинити по сваку цену. У 
таквим деликатним околностима роди-
тељ мора да остане смирен, и да се по-
наша као да га је баш брига шта његов 
син или кћерка желе да ураде. Друга 
опција је да одлучно, али смирено каже 
детету да тако нешто не долази у об-
зир.

Млади у овом узрасту често се пона-
шају провокативно, желећи да сазнају 
где је граница до које могу да иду. У та-

квим ситуацијама, тихо „непријатељ-
ство” може да потраје, али може да се 
догоди и супротно. Уколико схвати да је 
родитељ апсолутно доследан у својој 
одлуци, тинејџер ће то прећутно да при-
хвати и разуме. Али, доследност подра-
зумева разумна ограничења и забране, 
наглашавају психолози.

Уколико цело друштво одлази у ка-
фић, нема разлога за забрану, осим ако 
није реч о некој казни. Родитељи би по-
времено требало да се запитају да ли су 
превише строги, да ли су приметили да 
је њихов адолесцент порастао и да по-
кушају да попусте у захтевима. Отворен 
разговор о свему без љутње, вике и опту-
живања, прави је начин успостављања 
добрих односа и поверења. 
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Дијабетес касно откривамо и лоше лечимо
Е ндокринолози су пет година прати-

ли више од 2000 пацијената који су 
имали све предиспозиције да поста-

ну дијабетичари: предијабетес, повећану 
гликемију, гојазност, хипертензију, висок 
лош, а низак добар холестерол, ангину 
пекторис… Увођењем медитеранске ис-
хране и свакодневног вежбања по 30 ми-
нута, код чак 64 одсто учесника пројек-
та постигнута је нормална гликорегула-
ција за две године!

Да ли треба нешто да се мења и у 
терапији високог притиска од кога 
болује већина старијих дијабети-
чара?
– За дијабетичаре је оптимална мера 

крвног притиска 130 са 80 милиметара 
живиног стуба, ако су под терапијом. 
Дијабетичарима не годи да им притисак 
пада на 115 или 100, а доњи на 70 и ниже, 
што се некад дешава ако се неправилно 
узима терапија, ако се својевољно или уз 
препоруку лекара појачава или смањује 
доза лека. Примера ради, на врућинама 
се крвни судови шире, притисак пада, па 
пацијенти често не попију терапију или 
престану да је пију током летњих месе-
ци. То је велика грешка.

Како онда треба лечити хипертен-
зију код дијабетичара?
– Не ваља одмах укључивати лекове, а 

камоли три лека одједном како раде не-
ки лекари. Најпре треба смањити телесну 
тежину, ограничити унос соли на мање 
од пет грама или три грама код ризичних 
пацијената. Смањењем телесне тежине 

за сваких 10 килограма, смањује се гор-
њи притисак за седам до осам милиме-
тара живиног стуба, а доњи за три до че-
тири милиметра без икаквих лекова.

Шта би требало укључити, а шта 
избацити из исхране?
– Требало би узимати здраву калију-

мову со, која има две трећине калијум-
хлорида и једну трећину натријум-хло-
рида. Калијумов јон је добар за хипер-
тензију и заштиту срчане функције. На-
равно, ваља престати са пушењем и са 
уносом алкохола. Јер, више од две чаше, 
чак и црног вина значајан је фактор ри-
зика за настанак хипертензије.

Да ли узимање више лекова, које 
је нужно код дијабетичара, може 
да има контраефекте?
– Код старијих људи се посебно мора 

пазити на комбинације лекова, јер врло 
често они пију и по 12 медикамената, за 
дијабетес, срце и крвне судове, прити-
сак, а то може да буде штетно.

Дијабетичари често имају проблем 
и са високим масноћама у крви…
– Високе масноће спадају у тај фатал-

ни тријас, па и о томе треба водити рачу-
на. Неопходно је проверавати укупни хо-
лестерол, затим посебно заштитни (ХДЛ) 
и онај такозвани лош холестерол (ЛДЛ), 
као и триглицериде. И код повећања ових 
параметара лекари олако дају лекове, 
углавном статине. Прво, међутим, треба 
да се проба са специфичном дијетом 
на осам недеља, и тек, ако она не да 
успеха, укључују се лекови. 

Да би се смањила прерана смртност од дијабетеса, 
најважније је превентирати болест, јер се показало да чак 46 
одсто пацијената открије да има дијабетес тек кад доживи 
шлог, инфаркт, добије гангрену или им пропадну бубрези

Стратегија за ситуације 
када стрес умеша прсте

Које су то ствари због којих се осећате лоше и 
исцрпљено? Шта може једна нормална особа да 

уради, када јој стрес умеша прсте у живот и 
прети да уруши брижљиво осмишљен и 
годинама грађен систем и начин на који 

функционишемо?

K ада се дланови зноје и срце лупа 
неким лудачким ритмом, јасно је 
да ништа није „лако”. Наш одбрам-

бени механизам нам помаже да свој ор-
ганизам и здрав разум сачувамо од пре-
оптерећења, али некада, ипак, радни за-
даци, упис деце у школу или кућни по-
слови не могу бити стављени на чекање, 
а лешкарење у кревету и пецање у при-
роди остају на нивоу маште. Ни они нај-
јачи нису имуни на то, јер некад нам је 
једноставно свега доста, па чак и оних 
лепих и позитивних ствари, које су нас 
до јуче одржавале изнад површине.

Останите „хладни”
Није баш једноставно остати смирен, 

када у ствари желите да вриснете и по-
чупате себи косу (а некада и другима). 
Међутим, у таквим ситуацијама се увек 
треба сетити да већину лоших и непо-
вољних ствари које вам се десе у току 
дана не можете контролисати. Оно на 
шта можете утицати је ваша реакција на 
одређене ситуације. Нешто што се вама 
не допада и што вам није по вољи, свака-
ко ће се и даље дешавати. Зашто онда 
дизати галаму око тога?

Преузмите контролу
Стрес је биолошка и психолошка ре-

акција на неки проблем 
и без тог осећаја можда 
не бисмо никада били 
вољни да нешто уради-
мо и постигнемо, али 
када измакне контроли, 
лако губимо компас. У 
тренутку када схватите 
да је ваша реакција на 
неку ситуацију или про-
блем нешто што, за про-
мену, можете контроли-
сати, поново ћете упра-
вљати својим животом. 
Наш избор је како ћемо 
реаговати на неки про-
блем и да ли ће нас нека 
небитна ствар дубоко 
повредити или нас једноставно подсети-
ти на чињеницу да ништа није савршено.

Поставите приоритете
Заиста лепо од вас што помажете сво-

јим пријатељима и што се увек трудите да 
свима олакшате посао, али то на вас си-
гурно погубно утиче. Људи се често ра-
сплињавају на више страна у исто време, а 
половични резултати који из тога произи-
лазе, сигурно нису задовољавајући. Често 
се побркају обавезе које су заиста хитне и 
битне, са онима које заиста могу још мало 
да сачекају. Ваше време је драгоцено и ви 

сте ти који треба да га распореде на пра-
ви начин. Поставите приоритете и немојте 
губити време на неважне ствари.

Направите план
Често се дешава да се у последњи 

час сетимо нечега што је давно требало 
да обавимо. Под притиском свакоднев-
них обавеза неке ствари потпуно преви-
димо и дођемо до тога да трчимо унао-
коло у покушају да све средимо и изгла-
димо. Како не бисте више „дебело” пре-
корачили рок, наоружајте се једним до-
бро структуираним планом. Обичан спи-

сак обавеза и ствари оставите за супер-
маркет, јер вам је за организацију живо-
та потребно да прво себе детаљно орга-
низујете. Када прецртате све ставке, 
преплавиће вас ослобађајући осећај, а 
онда можете направити себи и мале 
уступке и опустити се на прави начин.

Тешко да ће се било ко од нас потпу-
но ослободити стреса, али наш став о 
свему томе нас може спасити мучних 
мисли и осећања. Можда нисте ни све-
сни колико себи можете помоћи и како 
самоохрабривањем, самопоуздањем, 
самодисциплином себи отварате врата 
ка мирнијем животу. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ЧОВЕK, БАНДЕРА, ПАС
Б рзина реаговања неких људи напросто запрепашћује. Такорећи, нема чо-

века који неће, практично истог тренутка, увидети све разлоге за смех 
кад ма ко осим њега сломије ногу.

Да, наш човек има то својство да тренутно увиди комични ефект, а не као 
у крајевима света где су принуђени да читају Бергсонов есеј о смеху да би 
могли да увиде смешно, па да се смеју на правим местима.

То, јасно, кад је реч о разумевању вица. Али, како га направити? Анализи-
рао сам то до бесвести, и не иде.

Наизглед – ништа лакше. Јасно је – вицеви се састоје од речи. Дакле, од ре-
чи, ако се оне правилно разместе, може се добити виц. Само треба узети изве-
сну количину нечега, или било чега другог, па то размештати. На пример, хипо-
потаме, рибизле и метле… Или – зашто не – људе, бандере и псе. Сигуран сам 
да, у мноштву постојећих, има одличних вицева у којима је реч управо о не-
ким комбинацијама бандере, човека и пса. Треба само наћи неку нову…

Узмимо овако: човек води пса на узици, а на улици стоји бандера.
Или – ипак је то виц, све је дозвољено – можда је још боље да човек на 

узици води бандеру, а пас ћутке стоји на улици. Онда човек каже бандери на 
уво „Пас”…

Или да бандера прилази псу и каже му строго на једно уво УТОРАK!
Или да човек каже бандери на друго уво „узица”?
Могућности почињу да се рачвају. Можда је било погрешно уво? Или мо-

жда… Не, останимо при човеку, бандери и псу; важна је та свежина прве 
одлуке, првог утиска. Поставља се и питање редоследа.

Шта у вицу да дође прво? Да ли прво бандера, и колико је то хумано пре-
ма псу? Па однос количина, и то је проблем. Будимо објективни, у неким ви-
цевима има више паса… Kолико паса треба да буде у вицу па да тај виц буде 
добар? Ако је свеједно, зашто онда у неком вицу о два или три пса нема ма-
ње или више паса него баш два или три?

Но, будимо скромни, узмимо ипак само по један комад од свега, док не уве-
жбамо са већим количинама. Сад, како то распоредити, па да то буде виц? Kо 
шта ту коме да каже… Обично се нешто и каже, зар не, нешто се ту мора рећи, 
а ту није свеједно шта, нису сви вицеви исти, иначе би постојао само један виц…

Рецимо, човек води пса на узици, обојица прилазе бандери, а човек, онако 
за себе, говори, примера ради: Уторак, уторак, уторак…

Хмм… Није смешно.
А ипак, све је ту! Личности, објекти, речи, некакав редослед догађаја, ко-

личине… Можда изменити односе количина? Шта ако је пас везан са две узи-
це, а прилази му половина бандере и, дискретно му, на друго уво, каже нешто 
из савременог живота. На пример „Узица”… Или би можда било још смешни-
је да му каже „Четвртак”?

Хмм…
Или да заменимо улоге јунака? Рецимо да бандера води човека на узици, а 

наилази им у сусрет четвртак и вели бандери на друго уво „Пас”?
Хмм…
Просто осећам да ту има нечега, али ствари као да ми још не належу на 

права места…
Ех, да… Мораћу да се посветим завичајној поезији и тананим трептајима 

душе.
Зоран Станојевић

РЕФОРМА РЕФОРМЕ
З нао сам да је ствар озбиљна чим ме је премијер позвао у свој кабинет.

– Радоване, нисам те до сада узнемиравао, иако си ти мој званични са-
ветник… али ја сада заиста не знам шта да радим! Молим те, посаветуј 

ме! Kао што знаш, кад сам дошао на власт, ја сам нашем народу обећао ре-
форме, а као што и сам видиш, нешто ми баш не иде са тим реформама… То-
лико је сметњи да уопште не знам како ћу испунити то своје обећање…

Премијер је изгледао заиста забринуто.
– Можда да обавестите народ да ће реформе мало каснити… – дао сам 

свој предлог.
– Ма не вреди! – био је резигниран премијер. – Већ сам више пута одла-

гао и одлагао. Не знам шта више да кажем и урадим. Сви чекају моје рефор-
ме.

Било је време за одлучне кораке.
– Господине председниче – подигао сам глас да нагласим важност моје 

идеје – мислим да је време да извршите реформу… реформе!
Премијер ме је гледао са неразумевањем.
Узео сам са полице речник.
– Прво да пођемо од дефиниције – отворио сам речник – дакле да види-

мо… ево је. РЕФОРМА. Значи: преображај, промена набоље, измена, поправ-
ка.

– То ти кажем… – вајкао се премијер – треба извршити све те силне про-
мене, измене, поправке…

– Само полако – наставио сам да листам речник – да видимо… на при-
мер… ево ова реч је одлична. СТАБИЛИЗАЦИЈА. Значи: устаљење, учвршћење, 
тежња за одржавањем онога што већ постоји. То је оно што нам треба!

Премијер ме је збуњено гледао.
– Господине председниче нашао сам решење! Предлажем да ваша прва 

реформа буде – реформа речника. Па ће значење речи РЕФОРМА бити заме-
њено значењем речи СТАБИЛИЗАЦИЈА. Тако да ће убудуће реч РЕФОРМА 
значити: устаљење, учвршћење, тежња за одржавањем онога што већ посто-
ји.

Није се имало више шта чекати.
Премијер је пожурио да закаже ванредну седницу скупштине са само јед-

ном тачком дневног реда: Реформа речника.
Па да крене у реформе…

Слободан Симић

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ 
Министарства културе и информисања Републике Србије



НАРАВОУЧЕНИЈЕ
М рави су целог лета радили. Остали инсекти говорили су им:

– Стварно сте вредни као мрави!
Лето је било изузетно дуго и врело. Мравима, међутим, жарка лоп-

та на плавом терену није сметала да раде. Откад се појави сунце, мрави су 
кретали у колонама из свог мравињака да пронађу храну коју ће донети и са-
чувати за предстојећу зиму. У савршеном реду и организацији носили су ле-
шнике, жир, зрна житарица, сочне листове, комаде опалог воћа…

Није им падало на памет да оставе послове и оду на обалу реке да се ку-
пају и сунчају.

 – Ми смо већ црни – говорили су – нема потребе да поцрнимо.
Са речних плажа до њих су допирали песма, цика, граја и смех, али мали 

инсекти се на то нису обазирали.
– Видећемо шта ће бити када овај наш крај завеје снег, када дође студен 

и задува северац – говорили су међусобно.
Мрави су трчкарали под тешким товарима. Успут су сретали и комшију 

цврчка који је спавао до подне, пландовао у хладовини и тек кад би сунце за-
шло, излазио је из скровишта и одлазио некуда где је на месечини певао и 
играо. Начули су да њихов комшија тамо на обали реке забавља остале инсек-
те, приређује баханалије, те да користе и неке супстанце из гљива и да сише 
сокове из презрелог воћа.

А онда је одједном дошла зима која је била изузетно хладна и неуобича-
јено дуга. Иако су целог лета неуморно стварали залихе, мрави су потроши-
ли и последње мрвице, а у земљи је постало неиздрживо хладно. Почели су 
да се смрзавају и гладују и морали су по великом снегу да напусте свој мра-
вињак и крену у потрагу за топлотом и храном.

Тешко се пробијајући кроз сметове, стигли су пред врата комшије. Цврчак 
је живео у раскошној палати, обезбеђеној, топлој, препуној хране и пића. 
Преко домаћиновог обезбеђења замолили су цврчка да их прими у вилу.  Он 
се сажалио и допустио је да уђу на његов посед.

– Шта сте радили преко лета? – питао их је. – Ко вам је крив што сте губи-
ли време радећи?! Ја сам играо и певао и зато имам и кућу, и храну, и послу-
гу, и обезбеђење. Надам се да ћете из овога извући поуку. Разочарали сте ме. 
Мислио сам да сте паметнији и да разликујете басне од живота.

Александар Чотрић
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ВЕЛИKИ БРАТ 
KАО ТАБЛОИД

С а наврат-нанос приватизацијом медија у Султанији паралелно се на свим 
телевизијским станицама емитује „Велики брат” („В. Б.”). Да гледаоци не 
би нешто пропустили, овај веома гледани серијал се емитује и на свим ра-

дио станицама. А, опет ако је неко спречен да не може ни да гледа ни да слу-
ша ову надасве едукативну и занимљиву сниману емисију, може да прочита о 
њој у најновијем таблоиду, под истим насловом. Дакле, нисам се изненадио 
када сам на трафици угледао нови таблоид. Kао да ме је гром из ведра неба 
ударио. Одмах сам купио више примерака. Kао омађијан читао сам га ходају-
ћи тротоаром. Чак нисам ни гледао на опасности, у виду бициклиста и измета 
од паса које газде не држе на поводцима. После пар дана сам приметио да сви 
купују нови таблоид, а да се све остале дневне новине враћају у ремитенду. 
Никакве исфорсиране полемике у дневним новинама нису могле да потисну 
знатижељне читаоце да сазнају шта се дешава у кући „Великог брата”. Они 
најпроницљивији читаоци су врло брзо закључили да између дешавања у Сул-
танији и просторијама „Великог брата”, нема суштинске разлике…

Ево и доказа. Анализом садржаја, најновијег броја таблоида овећих димен-
зија (50 цм x 100 цм) може се уочити да он има све рубрике као и свака „нор-
мална новина”. Мада су у „В. Б.” те рубрике поређане по следећем редоследу: 
Хроника, Политика, Друштво, Економија, Спорт и Kултура. Оно што смо 
уочили, је да у таблоиду доминирају велике слике и наслови. Самог текста је 
веома мало, што је у складу са тенденцијом у писаним медијима; да једна до-
бра фотографија више вреди (говори) од сваког написаног текста. На наслов-
ној страни доминира велики наслов: „Рат мафије” испод којег се наводи да 
„бесне улични обрачуни” и да се „убијају и подмећу бомбе због дроге и друго-
ва”. Kао антрфиле у наведеном тексту као вест стоји да: „Након осам година 
полиција је у новим униформама”. На великој насловној страни читам и следе-
ће наслове: „Војник се скинуо го и јурио девојке”. „Велики брат” је своје штам-
пано издање посветио, такође, битним догађајима за егзистенцију читаве на-
ције, који су наведени у текстовима под насловима: „Атина Ферари качи голе 
фотке по Фејсбуку!”; „Анабела и Раде крили везу”; „Раскинули Џиџа и Цецин 
брат Милан”; „Швоња оставила бебу и отишла са мужем на Ибицу”… Kључне 
речи у наведним текстовима су: Атина Ферари, Анабела, Џиџа, Швоња…

Хроника је ударна рубрика у таблоду „Велики брат.” У њој доминира на-
слов: „Баба иде у затвор, јер је претукла комшиницу, чекићем по глави, којој 
неће да плати 500.000?” Ту су текстови са сукобима чланова породице: „Газда 
са сином тукао госта”, „Хорор мајка”; „Мужеви спречили туче две певачице у 
хотелу у Турској”; „Рањена браћа и даље на апаратима”; „Притворени деда и 
унук због гајења марихуане”; „У изгубљеном коферу 400.000 евра”; „Порше 
изгорео испред обданишта”. Kључне речи: Баба, деда, отац, мајка, син, унук, 
браћа, мужеви, комшинице, кофер, Порше.

Иза „Хронике” иде рубрика „Политика” у којој се храбро наводи да: „Власт 
показује своју ничим ограничену моћ” као и да: „Врх ДБ-а негира умешаност 
у убиство С. Ћ.”. Поред њих, ту су и наслови: „За рашчишћавање прошлости 
нема воље”; „Поповићев СНП на изборној листи СНС”; „Дачић неће именовати 
свог заменика у СПС; „Вулин чешља лажне сиромахе”.

На странама рубрике „Економија” текстови су посвећени следећим темама: 
„Српски капитализам”; „Железара у Смедереву нашла купца”; „Стаклара нема 
паре за струју”. Читаоци „Великог брата” могу сазнати како „после 175 година 
чувена фабрика затвара врата – Бип отишао у стечај”. На страни посвећеној еко-
номији и две вести, из којих се сазнаје да је: „Аца Лукас купио дневне новине 
’Спорт’”. Kао и да је власник концерна Фармаком МБ: „Богићевић добио наноги-
цу”, „Наногицу је добио и балетан који је пребио своју жену – глумицу”. За сле-
дећи број најаваљен је текст под насловом: „Веће плате у буџету из 2016?”. Тре-
ћа по реду је рубрика „Друштво” у којој су текстови посвећени актуелној избе-
гличкој кризи. Тако председник Србије Томислав Николић каже: „Нећемо силом 
на мигранте!”; министар Вулин је прецизан: „Треба нам новчана помоћ за мигран-
те”. Испод ова два текста са фотографијама XXXL неведених политичара, наво-
ди се: „Апел да се у преглед миграната укључе специјалисти – лекари опште ме-
дицине не могу да препознају неке болести!”. Осим форсирања тема – избеглич-
ке кризе „Србији прети повратак хиљада избеглица”, нови таблоид посвећује па-
жњу и дешавањима у нашем образовном систему. То су три наслова: „Ђачки ау-
тобуси у бојама СНС?”; Стигао нови правилник о финансирању – већи резови у 
малим школама”; Kао и текст са насловом „Спремни за школу?”. На странама 
„Спорта” два велика текста су посвећена двојици фудбалера ван терена. У јед-
ном под насловом „Kо то вози Бамбија?” се анализира црнка која је до стадиона 
довезла познатог фудбалера репрезентације. У другом, тексту са великим сли-
кама, новинар се посветио љубавним јадима бившег фудбалера М. K. који се по-
ново заљубио: „Нова девојка му пресликана бивша”. Приметили смо као флеш 
вести, информације да су се наши кошаркаши пласирали у полуфинале: „Рутин-
ски до финала” и да „Ђоковић побеђује” те да је „Шпановићка оборила лични 
рекорд”. Таблоид „Велики брат” културну рубрику је својим читаоцима оставио 
за крај. Уз велику слику објављен је интервју „Kраљица старлета на песку”. Ис-
под повећег разговора о њеном животу који ће ићи у наставцима у следећих 
десет бројева, наведена је вест о Kанском фестивалу „Kо све јури златног ла-
ва”… Занимљиво је да су у таблоиду сви текстови непотписани. Такође, се не на-
води адреса редакције, као и име главног и одговорног уредника, нити штампа-
рија. Сумња се да су волонтерску улогу у уређивању овог таблоида преузели на 
себе сви глодари престоничких дневних и недељних листова. Они су то учинили 
како би сачували своје позиције у случају гашења својих листова. На крају штам-
паног „Великог брата” стоји и оглас о продаји издања преко синдиката у јавним 
предузећима и државним установама. Док ће се један број примерака, као оба-
везно штиво, делити по основним и средњим школама Султаније.

Желимир Лелићанин



САТИРИЧНИ БАРОМЕТАР
РАДМИЛО МИЋКОВИЋ
• Упала нам секира у медије!
• Живимо као у Африци. За једне не-

ма хране, за друге нема зиме!
• Рад је од човека створио пензионе-

ра!
• Моја плата је као менструација. Уред-

на и крвава!
• Имао, па немао! Тај сам!

ВЕСЕЛИН ЛАРИ МИШНИЋ
• Лако ћемо изградити метро. Имамо 

јако подземље.
• Ми смо одавно Европа! Већ сто годи-

на користимо француски лежај, швед-
ски сто, пољски WC…

• Зашто се љубавница не рачуна као 
члан породице кад највише троши?!

• Забрањено воће се чешће прска.
• Најрадије возим собни бицикл. Kад 

год станем – стигао сам.

НИНУС НЕСТОРОВИЋ
• Власт има превише свакодневних 

обавеза. Не треба јој наметати још и мо-
ралне.

• Мртви гласачи су бољи од живих. Че-
шће излазе на гласање.

• Нема потребе да правимо нове спо-
менике. Стари се још добро држе.

• Народ можеш преварити једном, па 
још једном, па још једном, па још јед-
ном… И никад више!

• Да су Турци читали наше народне 
песме, видели би они с ким имају посла!

ЉИЉАНА САПУНЏИЋ
ВЕЋИНА
Погледу са врха
Kао птици челичних крила
Већина постаје једва видна
Сива маса
Она која из жабље перспективе
Циља укоченог погледа

Уместо да буде гипка
И врху се одмах поклони
Да би била уочљива
Јер сутра јој нико
Неће бити крив
До ње саме
Што није била
Довољно савитљива

МИЛАН Р. СИМИЋ
• Никад не бисмо гладовали кад би-

смо имали шта да једемо.
• Незахвалан народ би после избора 

нешто да се пита.
• Невино оптужени су добро прошли. 

Добили су минималне казне
• Наш народ је као створен за нараво-

ученија.
• Песимиста сам откако су ме оптими-

сти завили у црно.

СЛОБОДАН СИМИЋ
• Он за нас није ратни злочинац. Није 

испунио бонус.
• Време је за промене. За почетак, да 

променимо тему.
• Медијски рат се наставља. Убили су 

главног уредника.
• Он је ратни профитер. Остао је жив.
• Вођа је крив, јер смо ишли за њим.

МИРОСЛАВ СРЕДАНОВИЋ
• Србија се из демократије вратила у 

стара добра времена.
• Човек склон непотизму не види шу-

му од породичног стабла.
• Држава извози тешко наоружање. За 

потребе наших грађана довољне су и 
двоцевке.

• Савестан човек није пацифиста. Мо-
ра да обуздава своје демоне.

• Након поскупљења струје, и велика 
нужда је романтичан чин. Уз титраје све-
ће.

ВИТОМИР ТЕОФИЛОВИЋ
• Ми нећемо кад морамо. То би била 

издаја традиције!
• Нису криви Енглези, Французи, Нем-

ци… што нису Срби. Таква им судбина.
• Најтеже је пружити се према мен-

талном губеру. Свако мисли да је најве-
ћи!

• У свету се рециклира све, код нас – 
ништа. Kод нас што отпадне, заувек от-
падне!

• Неки људи су оптичке варке. Велики 
су тек кад оду под земљу.

ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ
• Председник је у центру интересова-

ња. Пљују га са свих страна.
• Не знам ко је био у Тројанском коњу, 

али наше тројанске коње знам и по име-
ну и по презимену.

• Да би дуже држали власт, политича-
ри су морали да постану мађионичари. 
Да од људи праве магарце.

• Радници имају услове да живе као 
мала деца. Од плате могу да купе десет 
жвака и лизалица.

• Народна изрека лепо каже: што је 
моје, само ће доћи. Строго на време ми 
стижу рачуни за струју и воду.

МИЛАН ТОДОРОВ
• Београд је пун избеглица због пропу-

ста околних земаља.
• Србија је земља која полако губи 

становништво, али се срећом власт ни-
кад не губи.

• Власт ради све супротно од избор-
них обећања, јер не воли да јој кажу да 
се понавља.

• У свету се успех не прашта, зато је 
нама све опроштено.

• Новија нас историја учи да је старија 
историја, као и старији човек, склона за-
бораву.

ВЛАДИМИР ЋАЛИЋ
• Порасли су нам апетити. Све смо 

гладнији и гладнији.
• Сви политичари су дошли из народа, 

али ретко ко сме да се врати.
• Предизборна тишина је кад полити-

чари заћуте, а постизборна кад народ 
занеми.

• Стране инвеститоре више нико не 
може да заустави. Беже главом без обзи-
ра.

• Завештао сам органе, али да бих 
преживео продаћу их пре смрти.

НЕНАД ЋОРИЛИЋ
• Родитељи ме нису научили да кра-

дем. То није поштено.
• Напустио сам политику. У странци се 

бавим само личним интересом.
• Убијени је проглашен кривим. Није 

носио панцир.
• У Србији су избори питање живота 

или смрти. Зато у бирачким списковима 
има и умрлих.

• Не бојте се за његову будућност. 
Снаћи ће се он и без нас.

• Закопали смо ратне секире. Прешли 
смо на модерније наоружање.

ЖИВАН ФИЛИПОВИЋ
• Народ верује у боље сутра да би 

лакше гладовао данас.
• Народ би лакше носио власт на леђи-

ма да јој буђелари нису препуни.
• Јесу народ и власт у истој колони, 

али власт је толико одмакла да јој ни ле-
ђа не видимо.

• Посланик није добио диплому на по-
клон! За њу је дебеле паре одвајао од 
својих уста!

• Хероји рата тек у миру носе главу у 
торби.
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АФОРИЗМИ
У рат смо пошли са потврдом психија-

тра. Тако смо увек били у значајној пси-
холошкој предности.

У нашим ратовима нико се никога не 
одриче. Зато су они братоубилачки!

Погођен је са више од тридесет мета-
ка. То је један начин челичења органи-
зма!

Нигде нас нема! Ту нам је и место!

Професори савременог дипломатског 
говора поучавају оружје говору!

Ивица провалије је место где смо сте-
кли одлучујућу предност!

Дављеник се надахнуто бори за своју 
спасоносну визију – да ће научити да се 
дави!

Умро је од глади! То је пример кобног 
утицаја исхране на живот!

Величина константно ради на себи. 
Без икакве потребе и даље расте!

Нема огњишта од уточишта!

Чим је гробар добио државни посао 
одмах је узео метар у руке, јер мере ко-
је вуче влада морају бити строго одме-
рене!

А шта сте до сада чекали? – питао је 
Годо.

Идеалан донатор даје све од себе!

Пешака је прегазио ваљак! У самом 
чину ове несреће подразумева се да је 
ту дошло до одређеног поравнања.

Сишли смо с ума да би средина пошла 
напред!

Мрља од народа настала је као ре-
зултат непримереног политичког прити-
ска!

У сваком случају ропац је врло лош 
знак!

Нигде их није било! Само смо ми по-
стојали на терену – у минском пољу!

Анализа пређеног пута указује на гре-
шку. Пешак није успео да га пређе!

Невиних жртава било је на свим стра-
нама, а највише их је било међу џелати-
ма!

И они и ми смо само случај за жаље-
ње. Али, интересантно је да се сви томе 
искрено радујемо!

Међу штрајкачима глађу има и оних 
који читав тај чин само компромитују. То 
су они који заиста немају шта да једу!

Грађани више не могу да саставе крај 
са крајем. На месту прекида, живот је 
немо гуће окрпити!

Није проблем када је човек сигуран у 
оно што зна. Много је важније да тачно 
зна оно што не зна!

Тешко је тачно дефинисати одређене 
појмове, јер су чак и најпрецизније де-
финиције под ложне различитим ту-
мачењима!

Раша Папеш

САТИРИЧНИ БАРОМЕТАР
АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ
• Човек који нема своје ја свестрана је 

личност.
• Често помињемо своје претке. Што 

нас родише као Србе!
• Пацови не напуштају брод. Напротив, 

преузели су кормило.
• Само неке странке су прешле цен-

зус, али све су прешле бираче.
• Запад нам није јача страна.
• Да није батине, не би ни он био бог.
• Богати не могу у рај. Али зато могу у 

владике.
• Држава финансира највеће губита-

ше. На првом месту владу.
• Тек кад сам почео да се понашам као 

нечовек, почео сам да живим као човек.
• Лекари масовно одлазе из Србије. 

Због болесника.

• Новац квари људе. Ми смо из године 
у годину све бољи људи.

• Све је поскупело. Највише плаћамо 
погрешно гласање на изборима.

• У театру апсурда, Срби чекају пови-
шицу.

АЛЕК МАРЈАНО
• Пословица: да је сваки почетак те-

жак, не односи се и на почетак распу-
ста.

• Kад неки дечак истуче неку девојчи-
цу, то је срамота за дечака. Kад нека де-
војчица истуче неког дечака, то је, тако-
ђе, срамота за дечака.

• Родитељи би детету купили пуно ле-
пих ствари, кад би дете боље учило. А 
дете би боље учило, кад би му родитељи 
купили пуно лепих ствари.

• Он је једно време волео једну девој-
чицу, а после је дошло друго време.

• Он је у задатку овако описао први 
снег: „Јуче сам дуго гледао кроз прозор ка-
ко падају снежне пахуљице и пролазници!”

РАНКО ГУЗИНА
• Један отац поручио је учитељу: „Ни-

ко не сме да бије моје дете, није оно си-
роче. Има њега ко да бије!”

• Седам година нисам окусио алкохол. 
Од рођења до поласка у школу.

• Обавештавају се ученици и настав-
ници да је данас дежурна школа „Вук 
Kараџић”, па ако је неко расположен за 
наставу – добродошао!

• Најбоље би било кад би свако дете 
имало и мајку и маћеху! Мајку да га во-
ли, а маћеху да га васпитава.


	s01
	s02
	s03
	s04
	s05
	s06
	s07
	s08
	s09
	s10
	s11
	s12
	sm01
	sm02
	sm03
	sm04
	sm05
	sm06
	sm07
	sm08

