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ПОЛИТИКА

Могућ нови кандидат за председника Србије

И несуђени челник УН-а потенцијални кандидат за шефа државе
У прилог могућој одлуци о улас-

ку у трку за шефа државе, Је-
ремићу иде не само добар ре-

зултат у борби за првог човека УН, 
већ и чињеница да има симпатије и у 
проевропском и у националном гла-
сачком телу, а да његову популар-
ност анкете високо мере. Због тога 
је у фокусу многих опозиционих 
странака, али како сазнајемо, на ње-
гову адресу још није стигла ниједна 
конкретна понуда за облачење неког 
партијског дреса. Није било контака-
та Јеремића ни са новим лидером 
демократа, али је Драган Шутано-
вац током кампање за страначке из-
боре више пута рекао да је била ве-
лика грешка што је он истеран из 
ДС-а.

Ни у табору демократа ни у већини 
других странака опозиције, како по-
ручују, засада не размишљају да уп-
раво Јеремића истуре као кандидата 
за председника.

Борко Стефановић, лидер Левице 
Србије и некадашњи блиски сарадник 
Јеремића, каже да је кључно питање 
како би се он одредио према актуел-
ној власти:

– Пут опозиционог кандидата 
биће тежак и пун ломова и, познајући 
Јеремића, он ће целу ствар добро из-
вагати.

Сам Јеремић се још не изјашњава о 
кандидатури за председника. По-
следњи пут је о томе говорио док је 
још трајала битка на Ист Риверу, када 
је поручио да тренутно не размишља 
о било којој другој улози.

Португалац Антонио Гутереш је и 
званично предложен за новог гене-
ралног секретара УН-а. У ЦИРСД-у 
нису хтели да коментаришу инфор-
мације да је Гутереш Јеремићу пону-
дио место заменика, које је он на-
водно одбио.

– Генерални секретар УН требало 
би да буде представник источне Ев-
ропе и жена – изјавио је Виталиј Чур-

кин. Убрзо затим стиже вест о избору 
и нова изјава Чуркина:

– Португалац Антонио Гутереш за-
јед нички је кандидат Савета безбед-
ности за генералног секретара УН, 
мушкарац, из југозападне Европе.

Kако се догодило да у врло крат-
ком времену Руси промене мишљење, 
став о полу и региону из којег генсек 
треба да буде? Јасно је да је на делу 
било тактичко гласање или трговина.

Против Вука Јеремића Русија није 
имала ништа, али јесу Американци, 
па се од почетка знало да он не може 
бити компромисно решење. Амери-
канци због тога нису дозволили ни да 
се одлука донесе у Генералној скупш-
тини, будући да би тако српском кан-
дидату порасле шансе, а после доне-
те одлуке – нема назад.

Kоначно, наследник Бан Kи Муна 
биће Гутереш који није фаворит 
ниједне сталне чланице, али ни трн у 
оку. Вук Јеремић, кандидат Србије, 
био је други. 

После заузимања другог места у трци за генералног 
секретара УН-а, очекује се да се 

Вук Јеремић врати у српску политику. Одличан 
пласман у Њујорку је, по многима, добра одскочна 

даска за његову кандидатуру на председничким 
изборима у Србији

Мигранти неће долазити, 
ако знају да не пролазе, 

каже др Ненад 
Иванишевић, државни 

секретар задужен за ову 
проблематику, али за 

сада без одговора остаје 
питање куда са 6000 

оних који су већ у 
Србији и који ће из ње, 
по свему судећи, тешко 

стићи тамо где 
су наумили

„М игранти су кренули, јер је Ев-
ропа рекла да су добродош-
ли и да може да их прими. 

Људи иду тамо где мисле да им је 
боље и где могу да прођу, али када у 
Авганистану и Пакистану буду знали 
да не могу да прођу, неће ни да крену 
у ЕУ”, сматра Ненад Иванишевић из 
Министарства за рад и социјална пи-
тања. Он је у време давања ове изјаве 
рекао да се чека повратак министра 
Александра Вулина са важних саста-
нака који треба да дефинишу шта би 
била будућност мигрантске кризе и 
додаје да ће онда радна група одлу-
чити шта ће да се уради у Србији.

„Премијер је рекао да нећемо диза-
ти ограде, није лако донети такву од-
луку, пре свега због терена. Тешко је 
доћи до јединственог решења, јер ни-
ко не жели да буде тај који ће да каже 
нећемо да примимо људе. Мађарска 
сваки дан прима тридесетак захтева 
за азил, у супротном би се могло деси-
ти да крше међународне обавезе”.

Иванишевић каже да уколико кре-
не враћање миграната из западне Ев-
ропе, они неће бити враћани у Србију 

или Македонију, већ у земљу из које 
су ушли – Грчку или Бугарску. Kако 
каже, став немачких власти је да ми-
гранти морају тамо да буду враћени 
и да те земље морају да преузму 
обавезу о враћању тих људи.

„Они се обично враћају авионом, 
то је веома скупа операција, занима 
ме како ће то Немци да организују. 
То је ризична операција, јер имате 
људе који не желе да се врате. Они ће 
се враћати у земље ЕУ. Kатастрофич-
ни сценарији могу да се замисле, Грч-
ка је земља порекла, немогуће је да 
Грчка затвори своје границе, то је фи-
зички немогуће”.

Говорећу о референдуму у Мађар-
ској, Иванишевић каже да није успеo, 
јер није изашло довољно људи, али 
да ће одлуке бити преточене у устав-
не измене.

„Вишеградска група има своје ста-
вове који се веома разликују од Не-
мачке и Аустрије. ЕУ мора да се дого-
вори да ли постоји јединствена поли-
тика, иначе ће свака група да доноси 
своје одлуке. ЕУ мора да види који 
терет мигрантске кризе може да 
поднесе, Европа мора да одговори да 
ли може да прими још избеглица”.

Иванишевић каже да се у Србији 
налази између шест и седам хиљада 
миграната, а да дневно уђе око 100-
150 људи.

„Имамо капацитете за зиму, ми 
смо спремни, разговарамо о помоћи 
са ЕУ. Грчка је добила 500 милиона, а 
сваки мигрант који је био тамо про-
шао је кроз Србију, поставља се пи-
тање зашто ми нисмо добили још 
средстава. Тражимо равноправан 
приступ”.

Он додаје да Србија није транзит-
на земља, да се мигранти задржавају 
20 до 30 дана и да ће то представља-
ти изазов за зиму.

„Дужина боравка може да створи 
нервозу код тих људи. Завршавамо 
мрежу прихватних капацитета, да 
људи који се нађу у Србији могу да 
буду збринути. Потребни су нам љу-
ди, јер немамо могућност да запо-
шљавамо људе у мигрантској кризи, 
потребна је помоћ здравственом сис-
тему. Kад отворимо нове центре тре-
баће нам ново људство”, истакао је 
Иванишевић.

Он каже да мало људи долази из 
Сирије и да они пролазе, јер Сирија 
није сигурна земља, да много више 
има миграната из Авганистана, Па-
кистана и Марока, али да они неће 
добити азил у Мађарској. 

Око 6000 придошлица блокирано у Србији

Србија добила своју „мигрантску квоту”?
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О ЦВРЧЦИМА И МРАВИМА 
НАШИХ ДАНА

Актерка ове приче је само један 
у низу сјајних драгуља, које је српско 

друштво олако пустило низ воду, 
ка неким другим, туђим обалама. 

И не само то, већ оно, такође, не сматра 
ни да било каква информација о том 

бисеру може да му значи

Д а није било новинских написа и полеми-
ка око тога шта је српски амбасадор у 
САД рекао о руском председнику Пути-

ну на трибини у Чикагу, а шта није, вероватно 
никада не бисмо сазнали да на Чикашком уни-
верзитету већ 30 година предаје и професорка 
Нада Петковић. Њено име се, нажалост, спо-
миње само у контексту модератора трибине и 
аутора писма у коме се објашњава повод 
гостовања амбасадора.

Мени је, искрено, чињеница да научник који 
је „наше горе лист” ради на једном тако углед-
ном универзитету већ три деценије, а да о ње-
му не знамо готово ништа, била далеко интри-
гантнија од (не)спорних изјава амбасадора о 
руском председнику. Јер, чак и да је госпођа 
Петковић 30 година радила само као вртлар на 
Чикашком универзитету, било би занимљиво, 
чак и драгоцено за српску јавност, да сазна ка-
ко је изгледао животни пут и радни век таквог 
прегаоца. Али, то се, нажалост, није десило ни 
са проф. др Надом Петковић, а ни са многим 
другим нашим умним главама. Актерка ове 
причице је само један у низу сјајних драгуља, 
које је српско друштво олако пустило низ воду, 
ка неким другим, туђим обалама. Оно такође, 
не сматра ни да било каква информација о том 
бисеру може да му значи – на пример за нове 
продоре српске научне мисли ка Америци, и 
обрнуто. Или за јачање српског лобија на кон-
тиненту који нам, истини за вољу, у новије вре-
ме и није баш наклоњен, зашто да не? Тим пре 
што, накнадном претрагом по интернету, из не-
ких написа о активностима Срба у Чикагу, саз-
најемо да је професорка Петковић веома ак-
тивна и цењена не само у српским, већ и у аме-
ричким друштвеним круговима.

Али, не. Нашем народу се непрекидно, паљ-
бом из свих медијских оруђа, снажно и непре-
кидно даје до знања и усађује у свест, како ће 
бити сјајно ако своју будућност буде градило 
на задњицама старлета и тетоважама крими-
налаца. Резултати такве „стратегије развоја” су 
очигледни, на многим пољима…

Ни српска заједница у Мађарској, као део 
српског националног корпуса, није остала имуна 
на неке од споменутих, свеприсутних слабости 
наших нарави, с тим што су оне у овом случају 
прилагођене условима који владају у мањим 
срединама. О њиховим облицима испољавања, 
учесталости и количинама је, током низа про-
теклих година, било веома много речи на овом 
месту, из пера управо овог аутора. Међутим… 
Осим неколико књига које су настале са-
купљањем и дорадом таквих осврта, писаних 
поприлично изоштреним пером, других резулта-
та нема. А зашто их нема – не питајте мене…

Било некоме драго, или пак жао због тога, 
ова околност је сасвим довољан разлог за ау-
торову одлуку да својим „штрчањем” више не 
квари нашу колективну слику, којом су јавно 
задовољни скоро сви, а потајно – мало ко. Дра-
ги моји, верујте да позиција готово једине беле 
вране уопште није пријатна.

Драган Јаковљевић

Свечаност у Српској школи на Тргу ружа

Држава ће са 200 милиона форинти 
финансирати доградњу забавишта

У просторијама Српске основне школе и гимназије 
„Никола Тесла” у Будимпешти, потписан је споразум 

којим се мађарска држава обавезује да ће 
финансирати просторно проширење забавишта ове 
установе. Документ о томе потписали су Миклош 

Шолтес и Вера Пејић-Сутор

У наставничкој канцеларији Српс-
ке школе у Будимпешти, 5. ок-
тобра ове године одржан је са-

станак на коме су учествовали др Не-
над Иванишевић, државни секретар у 
Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Републи-
ке Србије, Миклош Шолтес, државни 
секретар у Министарству за хумане 
ресурсе – у оквиру Државног секре-
таријата за верска питања и односе 
са заједницама националних мањина 
и цивилним организацијама, и деле-
гација руководства српске заједнице 
у Мађарској, коју су чинили Вера 

Пејић-Сутор, председница Самоу-
праве Срба у Мађарској, Љубомир 
Алексов, представник српске нацио-
налне заједнице у Мађарском парла-
менту и др Јованка Ластић, дирек-
торка Српске школе у Будимпешти. 
Састанку су присуствовали и Петар 
Крунић и Игор Рус, потпредседници 
ССМ-а, Борислав Рус, председник 
Српске самоуправе у Бидимпешти и 
Јелена Цвијановић, конзул Србије у 
Будимпешти.

После разговора, уприличено је 
свечано потписивање „Споразума о 
подршци и финансирању проширења 

предшколске установе Српског заба-
вишта, основне школе, ђачког дома и 
гимназије ‘Никола Тесла’ у Будим-
пешти”. Документ су потписали Вера 
Пејић-Сутор у име ССМ-а као влас-
ника школе и Миклош Шолтес у име 
Владе Мађарске.

Том приликом господин Шолтес је 
изјавио да потписивање овог спора-
зума није само пуки гест, већ да пру-
жањем финансијске помоћи Српској 
школи у износу од 200 милиона фо-
ринти, мађарска Влада изражава 
спремност да пружи подршку срп-
ској заједници у Мађарској. Овим чи-
ном се, како је истакао, проширује 
могућност да се српска деца и млади 
школују на свом матерњем језику и 
да тиме чувају и јачају српску 
заједницу, која вековима живи на тлу 
Мађарске.

Он је истога дана разговарао и са 
српским државним секретаром Не-
надом Иванишевићем, копредседни-
ком Међувладине мешовите коми-
сије за националне мањине и ту при-
лику искористио да се захвали срп-
ским властима на успешној сарадњи 
приликом решавања потешкоћа које 
су настале појавом мигрантске кри-
зе.

У име Владе Србије, др Ненад Ива-
нишевић се захвалио својим домаћи-
нима и изразио задовољство што 
овим лепим догађајем Влада Мађар-
ске помаже напредак српске нацио-
налне мањине у Мађарској. Истовре-
мено, он је изразио задовољство што 
припада срећној генерацији полити-
чара која је постала сведок успеха 
одличних српско-мађарских веза и 
односа на највишем нивоу.

Др Јованка Ластић, директорка 
школе, није крила радост и задо-
вољство што Влада Мађарске пружа 
тако значајну финансијску помоћ за 
проширење и унапређење српске 
школе у Будимпешти. Према њеним 
речима, то представља вођење бриге 
о српској заједници, односно пружа 
гаранцију и за опстанак и јачање на-
ше националне мањине на овим прос-
торима.

Драгомир Дујмов
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ТРАДИЦИЈА

П оводом изложбе којом је вече 
почело, организатор „Месеца 
српске културе” и в. д. дирек-

тора Културног и документационог 
центра Срба у Мађарској, Милан Ђу-
рић, рекао је да су организатори ко-
лоније Удружења уметника „Круг”, 
која је ове године одржана у Помазу, 
по први пут узели једну личност као 
тему.

– Тихомир Вујичић је ло-
гичан и природан избор, с об-
зиром на своју важност не 
само за људе из Помаза, већ 
и за Сантовчане, и Србе у 
Мађарској уопште. Ово није 
документарна изложба, већ 
радови представљају умет-
нички утисак на тему. Излож-
ба је обишла Будимпешту, 
Деску, Сантово и друга мес-
та, а након овог излагања у 
Помазу, сели се даље за Се-
гедин – истакао је Ђурић.

Организатор „Помашког 
дворишта”, Аница Шошић-
Крунић председник и умет-
нички руководилац КУД-а 
„Опанци”, нагласила је да су 
наступ КУД-а „Опанци” и 
Оркестра „Бабра” вредно припрема-
ли месецима уназад, са намером да 
прикажу публици нешто ново у од-
носу на претходне године. Поред 
њих, наступили су и неки од чланова 
популарног Ансамбла „Вујичић”, са 
неколицином својих учесника. У 
склопу манифестације одржано је и 
предавање о традиционалним наро-
дним инструментима.

– Овогодишње „Помашко дво-
риште” обилује новинама. Пре свега, 
на нашу велику радост, по први пут 
се наш програм дешава у оквиру 
„Месеца српске културе”. О томе 
смо се прошле године договорили 
са Миланом Ђурићем. До сада, го-

тово да није било програма из по-
машког краја у оквиру „Месеца 
српске културе”, али срећом, то се 
мења. Ове године смо имали хармо-
никаше и овај наш догађај. С обзи-
ром да је „Помашко двориште” сада 
већ традиција, одлучено је да у на-
редним годинама увек буде у про-
граму „Месеца српске културе” – 
рекла је за наш лист Аница Шошић-
Крунић.

Она додаје да је циљ ове мани-
фестације квалитетан, богат и разно-
врстан културни програм.

– Изложба инспирисана Тихоми-
ром Вујичићем дала је један леп ок-
вир целом програму и веома нам је 

драго да је из Будимпеште 
стигла баш у Помаз, родно 
место славног композитора. 
У програму смо вечерас 
приказали игре из Косов-
ског поморавља – „Гњила-
не”, а на крају и „Помашки 
сватовац”. Малишани су иг-
рали кореографије: „Дими-
тровград” и „Брусник”. Ина-
че, кореографије нам ради 
Љубомир Вујчин из Врбаса, 
већ већ више од двадесет 
година. Гости програма су 
били чланови оркестра 
„Вујичић” и њихови учени-
ци.

Наша саговорница наводи 
да је све почело као идеја о 

једној културној вечери, која би 
укључила изложбе, предавања, кон-
церте и поједина гостовања.

– Назив догађаја у потпуности 
пристаје ономе што смо имали за 
циљ када је пре три године програм 
осмишљен. Све се дешава у Помазу и 
инспирисано је овим местом. Све нас 
окупља заједно као једно двориште. 
Трудили смо се да увек буде што 
разноврсније. На првом дворишту 
имали смо госте из Србије, а отац 
Лазар Пајтић из Сентандреје нам је 
помагао у томе. На другом дво-
ришту направили смо нашу изложбу 
ношњи, сакупили смо све ношње које 
смо имали, а и гости из Сантова су 
донели своје – додаје Аница Шо-
шић-Крунић.

Од ње сазнајемо да КУД „Опанци” 
сада има око тридесет сталних чла-
нова који су подељени у три групе: 
најмлађу, коју чине деца узраста од 1. 
до 6. разреда основне школе, затим 
омладинска група и извођачка група. 
Оркестар „Бабра” их прати две годи-
не, али из финансијских разлога не 
може увек бити присутан на наступи-
ма.

– Имати оркестар који прати КУД 
је изванредно, што знамо с обзиром 
да смо много година радили без ор-
кестра. Чланове Оркестра „Бабра” 
смо упознали пре две године на 
једном фестивалу. Сви су изван-
редни музичари, много тога знају, 
похађају Музичку академију у Бу-
димпешти. Једини проблем пред-
стављају финансије, због којих, на-
жалост, не могу увек да нас прате. 
Немамо много конкурса и то оте-
жава посао. Ипак, на срећу, од ав-
густа и током лета скоро сваке не-
деље смо имали наступе на којима 
су они били са нама – каже Аница 
Шошић-Крунић.

М. М.

ПОМАЗ – ВЕЧИТА ИНСПИРАЦИЈА
Готово све што КУД „Опанци” ради, инспирисано је Помазом. Ношње 

израђују на основу старих фотографија Срба из Помаза, с почетка два-
десетог века, које су сами сакупили.

– Такве хаљине су се носиле на улицама, али и за празнике у црквама. 
Боје су углавном тамније, зелена, плава или црвена. У последњој корео-
графији, „Помашки сватовац”, интересaнтно је да је младина хаљина 
златна. Пре десет година тражећи старе слике овде у Помазу, упознали 
смо госпођу која је имала своју венчану хаљину код куће. Она се у тој 
хаљини удала и она је била златне боје. По узору на ту хаљину, ми смо 
направили ношњу за невесту. Таква је била традиција, али сада је то све 
ређе, jep нема наших свадби и мало се парова венчава по традиционал-
ним српским обичајима – са жаљењем закључује Аница Шошић-Крунић.

Треће по реду „Помашко двориште” примило је госте 
30. септембра, у сали Дома културе, у Помазу. Вече 

је отворено изложбом о Тихомиру Вујичићу, а затим 
је уследио програм у оквиру којег је своју тачку 
имао КУД „Опанци”, у пратњи ансамбла „Бабра”

Фолклорно-музички програм на северу Мађарске

Помашко двориште поново отворило капију
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Излагањем многобројних детаља о страдању 
српског народа 1915. године и отварањем изложбе 
Удружења уметника „Круг”, у сегединском Дому 

народности су 4. октобра свечано отворени „Дани 
српске културе”, које традиционално организују 

Сегединска месна српска заједница и Самоуправа 
Срба у том граду

Н а самом почетку својеврсне 
светковине српске културе, 
која ће трајати до 5. новембра 

ове године, поздравне речи присут-
нима упутио је Боривој Рус, председ-
ник Сегединске месне српске зајед-
нице, а затим је предавање о тзв. 
„српској голготи” из 1915. године одр-
жао Борис Бекић, секретар Самоу-
праве Срба у Мађарској.

Он је своје излагање поткрепио 
старим архивским филмом из 1930. 
године, које је своју коначну вер-
зију под насловом „Голгота Србије” 
добило 1970. године. Борис Бекић је 
подсетио да се у ратној 1915. и 1916. 
години одиграло нешто сасвим неу-
обичајено у историји Европе и све-
та.

„Једна држава напустила је своју 
територију, да би се, преко две су-
седне земље, склонила на територију 
треће. Прича о голготи и васкрсу Ср-
бије у себи има све одлике истинске 
епике. Оно што се догодило са Ср-
бијом и Србима од октобра 1915. до 
септембра 1918. године незабележено 
је у историји Првог светског рата, па 

и у историји Европе”, нагласио је пре-
давач.

Он је подсетио да су краљ и ре-
гент, влада, Народна скупштина, Вр-
ховна команда, војска, банка и благај-
на, све кључне установе, напустиле 
своју територију да би се, преко две 
суседне (Црна Гора и Албанија), пову-
кле на тлe треће земље (Грчка). Ту, на 
острву Крфу, Срби су, уз помоћ са-
везника, обновили своје снаге. Српска 
влада и државне установе остаће ту 
све до краја рата, а препорођена срп-
ска војска острво ће коначно напус-
тити средином маја 1916. године. 
Војска ће одатле бити пребачена на 
Солунски фронт, одакле 15. септем-
бра 1918. креће у победоносну офан-
зиву и ослобађање отаџбине, истакао 
је Бекић, а потом детаљно говорио о 
тадашњим историјским приликама, 
ратним операцијама, истакнутим 
биткама попут Церске и Колубарске 
битке, мудрим војсковођама, као што 
су Живојин Мишић и Радомир Пу-
тник.

Посебан нагласак је ставио 
на јунаштво српских војника 
и њихову судбину у завејаним 
беспућима албанских плани-
на. У врлетима Црне Горе и 
Албаније, мраз, глад, ране, бо-
лести и умор су десетковали 
српске колоне. Егзодус из 
1915. и 1916. године однео је 
животе 77.455 српских војни-
ка и преко 140.000 цивила. Крф, „плава 
гробница” и острво Видо остали су све 
до данас посебни појмови у великој 
књизи историје. Пробој Солунског 
фронта, ослобођење и уједињење срп-
ског народа и стварање Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца дали су, 
међутим, албанском страдању и крф-
ском препороду накнадни, дубљи ис-
торијски смисао.

Позивајући се на архивске доку-
менте, као и на излагање једног ту-
ристичког водича, Борис Бекић се по-
себно осврнуо на Видо, које је упа-
мћено као „острво смрти”, али је Крф 
за Србе био „острво васкрса”. „Ту је, 
1916. године, васкрсла Србија. Сред 
вековних маслињака, под благим ме-
дитеранским сунцем, окрепљена кр-
фским вином и добротом Крфљана, 
овде је оживела српска вера, препо-

рођена српска војска и обновљена 
српска држава.”

Одатле ће Срби кренути у победу 
и славу, ка својим кућама, ка отаџби-
ни. Ипак, треба поново истаћи да је 

егзодус из 1915. и 1916. однео животе 
77.455 српских војника и преко 
140.000 цивила.

Уследило је отварање изложбе ли-
ковних радова чланова Удружења 
уметника „Круг”, инспирисаних поз-
натим композитором и етномузико-
логом Тихомиром Вујичићем. Постав-
ку је публици представио Милан Ђу-
рић, в. д. директора Културног и до-
кументационог центра Срба у Мађар-
ској, један од оснивача споменуте 
уметничке организације. Ђурић је 
приликом отварања изложбене грађе 
рекао да су током летње ликовне ко-
лоније у Помазу, на предлог Ксеније 
Голуб, ово окупљање уметника орга-
низовали тако да оно буде тематског 
типа и то посвећено Тихомиру Вуји-
чићу.

„Ову изложбу током Месеца српс-
ке културе у Мађарској преносимо из 
места у место, као неку икону, како 
бисмо истакли посебне људе из наше 
српске заједнице и указали на њихов 
рад. Тихомир је много тога учинио за 
српску заједницу у Мађарској, на ње-
га треба да се угледамо и њега се 
сећамо и дан данас!” – рекао је Ми-
лан Ђурић.

Након свечаног отварања изложбе, 
која ће у Сегедину остати до 4. новем-
бра, да би већ следећег дана била 
представљена учесницима 22. Банат-
ског сабора и заинтересованој публици 
у Десци, уприличен је пригодни пријем.

„Дани српске културе у Сегедину” 
настављени су сутрадан течајем срп-
ских народних игара у сегединском 
Дому народности, а већ за 12. окто-
бар био је заказан следећи програм. 
Реч је о предавању о историји срп-

ског књижевног језика, које је тога 
дана одржала Исидора Бјелаковић, 
предавач са Универзитета у Новом 
Саду.

П. М.

ТРАГИЧНА 1915. 
ГОДИНА

„Када се изгинулима придодају 
умрли у епидемијама, од после-
дица глади, болести и исцрпље-
ности, у непријатељској најезди и 
концентрационим логорима, онда 
је, према неким прорачунима 1915. 
и почетком 1916. године страдало 
око четири петине од укупног 
броја становника Србије постра-
далих у Првом светском рату – 
чак око 1.050.000 људи, жена и де-
це” – нагласио је у свом преда-
вању Борис Бекић. 

Отворени „Дани српске културе у Сегедину”

Предавање о Албанској голготи и изложба 
о Тихомиру Вујичићу

КУЛТУРА

Боривој Рус

Борис Бекић



6 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ЧИТАЛИШТЕ

Д ва документарна филма која го-
воре о српској култури у Мађар-
ској, приказана су 26. септембра, 

у Библиотеци за стране језике у Бу-
димпешти – ОИК, управо на дан када 
је ова престижна установа прослави-
ла свој рођендан, обележивши 60 го-
дина постојања.

Оба остварења, филм посвећен пр-
вој српској сликарки Катарини Ивано-
вић, као и филмска прича о Србима у 
Будиму и Пешти, изашла из радиони-
це „Српског екрана”, аутора Снежане 
Миливојевић и Ђорђа Шибалина, на 
прави начин су се уклопила у обеле-
жавање „Европског дана језика и 
култура”, који ова библиотека про-
славља као дан установе.

Поздрављајући присутне гледаоце, 
директорка Библиотеке за стране јези-
ке, др Ана Марија Пап, подсетила је на 
вишегодишњу успешну сарадњу уста-
нове коју представља и Српског кул-
турног центра у Мађарској, са којим 
се током „Месеца српске културе” ре-
ализују значајни културни пројекти.

– Иамо одличну сарадњу са Срп-
ским културним центром и в. д. дирек-
тора Миланом Ђурићем. У септембру 
мeсецу и прошлих година смо имали 
програме посвећене српској култури, 
језику и књижевности; гостовали су 
познати писци. Данас обележавамо 
ову важну годишњицу, а основани смо 
са идејом да прикупљамо, чувамо и 
проучавамо књижевну и стручну ли-
тературу на оригиналним језицима, 
као и мађарске преводе. Имамо уџбе-
нике за учење језика као и велику ко-
лекцију нота и музичких записа. По-
ред књига на интернационалним јези-
цима, попут енглеског, француског, 
немачког, италијанског, руског, шпан-
ског, ту су и јапански и кинески. Има-
мо дела мађарских аутора изван 

Мађарске, као и дела писаца из редо-
ва 13 националних мањина које живе 
на тлу Мађарске, и она настала на је-
зицима у окружењу.

Фонд наше библиотеке броји 
390.000 наслова, од чега је око 3000 
књига на српском језику. Имамо и 
раритете, попут издања Немачко-
српског речника из 1872. године или 
Српско-руског речника из 1870. Тре-
ба рећи да ова кућа чува издања на 
148 светских језика, а за чак 115 
страних језика имамо уџбенике за 
учење.

– Поред свог редовног посла, на 
припреми српских програма увек 
својим радом и залагањем у библио-
теци допринесе и наша Тијана Галић, 
која се и овога пута потрудила да се 
ове пројекције припреме и одрже – 
захвалила се госпођа Пап.

Изразивши захвалност на вишего-
дишњој успешној сарадњи и у нади 
да ће се она наставити и убудуће, в. 
д. директора КДЦСМ-а Милан Ђурић 
је у неколико речи приближио публи-
ци оно што их је током пројекције че-
кало:

– Овога пута желимо да нашу срп-
ску културу у Мађарској приближи-
мо управо мађарској публици, па оба 
ова филмска остварења, и филм о 
животу прве српске сликарке, као и 
филм у Србима у овом граду, прика-
зујемо са преводом на мађарски је-
зик. Српска публика је већ више пута 
имала прилику да погледа ове фил-
мове.

Они припадници српске заједнице у Мађарској који 
негују култ читања књижевних дела на матерњем 
језику, свакако су поносни на чињеницу да се у 
репрезентативном здању Библиотеке за стране 

језике чује српски језик, говори о српској 
књижевности, да су у њој одржане бројне 

промоције дела српских аутора, и да се неретко 
чује и српска духовна музика

Јубилеј Библиотеке ОИК у Будимпешти

Шест деценија пештанске оазе књижевности 
на страним језицима

КАТАЛОГ ДОСТУПАН И НА ИНТЕРНЕТУ
Тијана Галић, сарадница Библиотеке за стране језике, објашњава нам да 

се и њене колеге и она труде да од мањинских издања стигне све у библи-
отеку, па тако и све што је на српском језику објављено у Мађарској.

– Поред Српских недељних новина, добијамо и Српски календар, књи-
ге наших писаца: Дујмова, Милошевића, Степановића, Јаковљевића и дру-
гих, а постоји и колекција дискова, нота и музичких записа наших кола и 
народних песама. Каталог Библиотеке ОИК доступан је свима, преко ин-
тернета, на адреси www.oik.hu, а занимљиво је да питања референтима у 
библиотеци можете поставити на свих 13 језика мањина и да ћете на њих 
добити одговор на изабраном језику – открива нам Тијана Галић.

Др Ана Марија Пап, директорка библиотеке

Детаљ са пројекције филма о Катарини Ивановић

Унутрашњост зграде Библиотеке ОИК
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Доц. др Соња Веселиновић Зграда Сегединског универзитета

БУРНА ИСТОРИЈА ЗГРАДЕ БИБЛИОТЕКЕ
Библиотека за стране језике – ОИК, основана је 1956. године, као Др-

жавна библиотека „Горки”, а у зграду у којој се и данас налази пресељена 
је годину дана касније. У првобитном здању у Улици Молнар, било је 
смештено Друштво за развијање културног и друштвеног живота на рели-
гијским основама, „Католичи круг”, које је након Другог светског рата рас-
формирано, а зграда национализована. Градња репрезентативне и богато 
украшене грађевнине окончана је крајем XIX века. Пројектант је био Антај 
Штајнхард, унутрашњост су декорисали познати мајстори тога времена, а 
зидане пећи поручиване су из фабрике „Жолнаи”. У Другом светском рату 
зграда је погођена бомбом и веома је страдала, а средства нису дозвоља-
вала да се обнови тако да јој се врати стари сјај. Трећина зграде остала је 
потпуно без украса, данашњи изглед спољашње фасаде урађен је 1969. го-
дине, а контраст између унутрашњости и спољашњости и данас је видљив.

На прохујала времена и звуке музицирања оркестра, који је једно вре-
ме наступао у концертној дворани овог здања, подсећа стара читаоница 
која је сачувана, па тешки намештај од тамног дрвета, помало шкрипави 
патинирани паркет и пригушена светлост месинганих лампи, налик на 
светлост свећа, пренесе посетиоце, као кроз времеплов, у време крино-
лина и пожутелих, руком писаних страница.

И док је филм о Катарини Ивано-
вић пратио причу од рођења у Вес-
прему, преко живота и уметничког 
рада у Стоном Београду, са кратком 
посетом Београду у Србији, коме је 
и завештала своја сликарска платна, 
филм о Србима у Будиму и Пешти је 
све присутне подсетио на важне 
споменике материјалне и духовне 
културе, монументалне грађевине 
попут Текелијанума и Ангелинеума, 
Српску школу на Тргу ружа, Храм 
Св. Ђорђа и Српску улицу, на онда-
шњи Табан, литију око цркве у Буди-
му, Матицу српску, многе детаље ве-
зане са историју Срба, као и значајне 
личности, попут Тихомира и Стојана 
Вујичића и многе друге, који су обе-

лежили српски духовни миље у 
Мађарској.

– Филм је урађен на основу књиге 
Стојана Вујичића „Срби у Будиму и 
Пешти”, чије је обновљено издање на 
српском језику управо изашло из 
штампе, у издању Српске самоуправе 
у Будимпешти. Верзију на мађарском 
и енглеском језику финансирала је 
Канцеларија градоначелника Будим-
пеште – подсетио је Борислав Рус, 
председник Српске самоуправе у Бу-
димпешти, који је в. д. директора СК-
ДЦ-а, Милану Ђурићу поклонио све-
жи српског примерак издања.

Један од долазака у Библиотеку 
ОИК искористили смо за разговор са 
нашом сународницом Тијаном Галић, 

која марљиво ради у овом здању. И 
док нам је њена директорка, госпођа 
Пап, објашњавала да су библиотека-
ри тихи људи, ми јој откривамо зна-
чење Тијаниног имена, па потом 
заједно закључујемо да бољег библи-
отекара није могла да изабере.

Један професор српског језика, та-
кође Сентандрејац, недавно нам је 
рекао: „Нема случајности!”. Ово је би-
ла још једна потврда да живот бира 
нас, а да лично име свакако утиче на 
караткер и судбину, о чему је било 
речи и на недавно одржаном ок-
руглом столу о српском језику.

– Ја сам задужена са целокупни 
фонд на српском и хрватском језику. 
Градимо народносну базу података, а 

мој посао је да обрађујем чланке обја-
вљене у српским и хрватским новина-
ма у Мађарској. Сваке недеље у нашу 
библиотеку стижу Српске недељне но-
вине, из којих вршим одабир чланака 
које обрађујем и убацујем у базу, како 
би преко електронског каталога били 
лако доступни истраживачима. Исто 
радим и са Хрватским гласником. 
Стварамо и базу уметничких превода, 
па се ја бавим преводима лепе књи-
жевности (српске и хрватске) на 
мађарски. Радимо и набавку издања из 
Србије и Хрватске једном годишње, а 
добијамо и књиге у виду поклона или 
обавезних примерака из Националне 
библиотеке „Сечењи” – каже Тијана за 
наш лист. Д. Б.

Милан Ђурић, др Ана Марија Пап и Тијана Галић

ЧИТАЛИШТЕ

Гостујући предавачи на Универзитету у Сегедину

Нови погледи на савремену српску књижевност
У оквиру Ерасмус програма, који 

представља подршку сарадњи и 
мобилности у високом образо-

вању, гост Сегединског универзитета 
крајем септембра била је др Соња 
Веселиновић, доцент Новосадског 
универзитета. Њена ужестручна об-
ласт је светска и компаративна књи-
жевност са теоријом књижевности, 
па је и назив предавања које је 26. 
септембра одржала на Филозофском 
факултету Сегединског универзитета 
гласио: „Савремени српски песници 
као културни посредници”. Она се 
том приликом посебно осврнула на 

Миодрага Павловића и Ивана В. Ла-
лића. Два дана касније, одржала је 
предавање о савременим српским 
песникињама.

Научна предавања гошће са Уни-
верзитета у Новом Саду била су вео-

ма занимљива и корисна. Током изла-
гања, студентима србистике се пру-
жила прилика да се детаљније 
упознају са токовима и истакнутим 
личностима савремене српске књи-
жевности.

Након доц. др Соње Веселиновић, 
Сегедински универзитет угостио је 
још једног предавача са истог уни-
верзитета из матице. Реч је о др Иси-
дори Бјелаковић, која се првенствено 
бави изучавањем српског књижевног 
језика, фонетике и фонологије стан-
дардног српског језика, као и методи-
ке учења српског језика као страног.

Она је, такође, у оквиру „Дана 
српске културе у Сегедину”, 12. ок-
тобра, у сегединском Српском клубу, 
одржала предавање под насловом „О 
историји српског књижевног језика”.

П. М.

Учестала гостовања предавача са Универзитета у 
Новом Саду и Сегедину, говоре да научна сарадња 
две високошколске установе живи, чиме студенти 

србистике на југу Мађарске стичу могућност нових 
контаката са живим српским језиком, али и 

проширења знања
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СВЕДОЧЕЊА
Које активности ученика шко-
ле у том периоду, осим наставе, 
сматрате важним?
– На предлог Ђачког омладинског 

савеза у Учитељској школи је основа-
на омладинска организација. За се-
кретара је изабрана ученица другог 
разреда, Мацу Темун, омладинка 
која је активно сарађивала са Ђачким 
савезом града.

У другом полугодишту ученици 
учествују у кампањи за избор пред-
ставника на Конгресу Народног 

фронта. На изборној листи су се наш-
ла четири кандидата из школе и уче-
ници су се ангажовали да се придо-
бије што више гласова за њих. Орга-
низују се и одржавају културни про-
грами по Барањи (Погањ, Сукид итд) и 
на тај начин смо промовисали нашу 
школу. Нажалост, у том периоду до-
лази до промена у наставничком 
кадру, јер неки добри наставници на-
пуштају школу, а да ученици не знају 
шта су разлози за то. Такође, мањин-
ска организација добија новог руко-
водиоца, господина Андрију Хована, 
те се, нама из неразумљивих разлога, 
мења некадашњи састав мањинске 
организације АФС, која је била осни-
вач наше Учитељске школе.

Познато нам је да сваки полаз-
ник школе мора да обави и пот-
ребан фонд практичне наставе, 
тзв. хоспитовање. Како је ре-
шавано то питање?
– Школа добија новог наставника, 

Ивана Мокутера, који води групу за 
културне програме и постаје ини-
цијатор за обављање праксе, односно 
држање часова од стране ученика за-
вршних разреда. Ја сам била у тој 
групи ученика који су се припремали 
за практичну наставу.

Хоспитовање се обављало у селу 
Оласу, недалеко од Печуја. До Оласа 
смо путовали возом, а тамо нас је до-
чекао млади учитељ и упознао нас са 
школом и његовим ученицима којима 
ћемо држати наставу. Након заврше-
не хоспитације, на предлог учитеља, 
а под надзором професора, започет 
је практичан рад у настави. За нашег 
наставника, Ивана Мокутера, ово је 
било прво радно место. Са својим 
ученицима је успео да оствари скоро 
другарски однос, који је посебно до-
лазио до изражаја након завршетка 
часова.

Како је решаван увек важан 
проблем недостатка уџбеника 
за потребе наставе?
– У то време, мада без поузданих 

информација, осетила се једна врста 
несигурности за будућност наших 
професора, што се, упркос томе, не 
одражава на њихово залагање и 
допринос побољшању рада школе. У 

недостатку уџбеника наставници из 
појединих предмета израђују скрип-
те, како би ученицима олакшали 
учење. Наставник Мокутер, радио је 
као руководилац културне групе 
школе, али и на изради скрипте из је-
зика и књижевности.

Професорица Марија Мађар, мада 
је раније радила у иностранству, као 
познавалац јужнословенског језика, 
дошавши у нашу школу написала је 
скрипту из физике и хемије, и тиме је 
много је помогла ђацима да лакше и 
брже савладају знање из ових области.

Својим скриптама из историје, пе-
дагогије и мађарског, професорица 
Едита Јетш је ученицима приближила 
градиво из ових предмета.

Изузетно је важан догађај пре-
сељења школе из Печуја у Бу-
димпешту. Како сте то доживе-
ли?
– Није било довољно информација 

о томе шта ће се десити са нашом 

школом и било је неизвесно да ли ће 
бити пресељена. На крају те 1949/1950. 
школске године, морала сам се јави-
ти на обавезна занимања, мада нисам 
имала упутства од Школског савета, 
одликованих градских ученика, међу 
којима сам била. Без дозволе и уве-
рења Школске управе, прикључила 
сам се омладинцима који су били на-
грађени ђаци, већином из Будим-
пеште. Многи од њих нису чули за на-
шу мањинску школу, али су били из-
ненађени нашим знањем, нарочито из 
опште историје и историје мањина, о 
којој они у гимназијама нису учили. 
Настојала сам да их упознам и са 
другим позитивним странама наше 
школе, о којима они пре тога нису 
знали.

Када се завршио летњи одмор, 
вратила сам се у Печуј, са надом да 
ћу нешто ново сазнати о даљем ста-
тусу Учитељске школе. Нажалост, 
још увек се ништа није знало, тако да 
сам бринула како ћу наставити шко-
ловање и положити матуру. Мој по-
кушај да успоставим везу са разре-
дом био је неуспешан. Било ми је не-
описиво жао што је ситуација била 
изузетно неповољна за опстанак 
мањинске школе и што је било тешко 
успоставити контакт између нас уче-
ника и професора.

И за моје родитеље је била велика 
брига како ћу наставити школовање. 
Учитељске школе, као образовне ус-
танове у Печују, већ није више било, 
иако је нова школска година била на 
прагу. Моји родитељи су одлучили да 
ме упишу у мађарску Учитељску 
школу у Печују, како бих завршила 
школовање и положила матуру. Мада 
сам са учењем наставила у новој 
школи, нисам могла да преболим на-
шу стару Учитељску школу, коју сам 
носила у најлепшем сећању.

У то доба ми није било јасно зашто 
је дошло до престанка рада наше 
школе. Нисам могла тада проникнути 
у дубље разлоге који су били поли-
тичке природе. О њима нисмо могли 
чути ни од наших родитеља који, због 
страха, о њима нису причали.

Славица Зељковић

„Приближавањем краја школске 1949/50 године, 
говорило се да ће се Учитељска школа преселити у 

Пешту. Био је то тежак период за све ученике 
школе. Није било довољно информација о томе шта 
ће се десити са нашом школом и било је неизвесно 
како ћемо и где наставити школовање”, присећа се 

госпођа Марија Ластић

Марија Ластић, професор у пензији

Прве године Учитељске школе у Печују (4)

ДОМАЋИНСКА 
БРИГА ГРАДА 

ПЕЧУЈА
Како се град Печуј, као цен-
тар просвете мањинских на-
рода, односио према ствар-
ним потребама школе?
– Са почетком школске 1949/50. 

године, повећао се број уписаних 
ученика, због чега је било потреб-
но тражити ново место за школу, 
јер дотадашњи простор није био 
довољан за толики број ученика. 
Од градске управе школа је доби-
ла зграду недалеко од центра, на 
Тргу Агаштон, леп простор са 
спра том за учионички простор и 
са двориштем у коме је било мес-
та за спортске активности које су 
ученици обожавали. Нова зграда 
коју је школа добила на ко-
ришћење била је у близини старе 
цркве која је доминирала тргом.

РАСАДНИК 
ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА
Учитељска школа је била 
центар стварања интелек-
туалаца из редова мањина. 
Која имена из тог круга мо-
жете да наведете?
– Те године се смањује број-

ност ученика трећег разреда, јер 
неколико ученика прелази у ново-
основано мањинско одељење Ви-
ше педагошке школе у Печују. Ти 
ученици, Марија Темун, Иван Тер-
нак, Бариша Фекете, Аница Делић, 
касније ће постати наши први ин-
телектуалци, професори у новим 
мањинским установама.
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животни стил

Јован П. Текелија и Ракоцијев устанак (26)

Корисни савети проповедника Венцловића
„Обуците се у свеоружје Божје, да бисте се могли 

одржати против лукавства ђаволскога. Јер не 
ратујемо против крви и тела, него против 

поглаварства, и власти, и господара таме овога 
света, против духова злобе у поднебесју. Зато 

узмите свеоружје Божје, да бисте се могли 
одупрети у зли дан, одолевши свему, одржати се. 

Стојте, дакле, опасавши бедра своја истином и 
обукавши се у оклоп правде…”

– Ј а вам кажем, саде вас чека 
најстрашнији бој! – подиже 
глас инок Гаврил Венцловић.

Текелија и Џанкутаранац се нам-
рштише, подигоше обрве и зачкиљи-
ше покушавајући да одгонетну наум 
калуђера који им се на трен учини 
као да је пијан.

– Што очајаваш мој полковниче? А 
и ти брате, Захаријо? Браћо моја, ос-
вестите се!

Трагајте за миром у себи, јербо ни 
роптање на Бога, ни трагање за суд-
бом својом, ни пуста предсказанија, 
ваистину, неће вам донести мир ду-
ши. А Христос, по Светом евангели-
сти Јовану, овако беседи: „Сија гла-
гољах вам, да во мње мир имате: в 
мирје скорбни будете: но дерзајте, аз 
побједих мир!” („Ово вам казах, да у 
мени мир имате. У свету ћете имати 
невољу, али не бојте се, ја надвладах 
свет!”) А кроме њега, Свети Павле 

јешто и ово казује: „Отложити вам, по 
первому житију, ветхаго человјека, 
тлјејушчаго в похотех прелестних, 
обновљатисја же духом ума вашего, 
и облештисја в новаго человјека, соз-
данаго по Богу в правдје и в преподо-
бији истини.” (Одбаците ранији начин 
живота старога човека, који пропада 
у жељама варљивим, а да се обна-
вљате духа ума свога, и обуците се у 
новога човека, сазданог по Богу у 
праведности и светости истине.”)

– Велиш, ваљало би да будем нови 
човек? Како бих могао друкчијим 
постати од онога што јесам: вазда 
војник, вазда заповедник сербске ми-
лиције – снебивао се Јован Текелија.

– Ласно, мој полковниче, ласно – 
узврати монах, па започе да наводи 
речи Светога Павла: „Обуците се у 
свеоружје Божје, да бисте се могли 
одржати против лукавства ђаволско-
га. Јер не ратујемо против крви и тела, 

него против поглаварства, и власти, и 
господара таме овога света, против 
духова злобе у поднебесју. Зато уз-
мите свеоружје Божје, да бисте се 
могли одупрети у зли дан, одолевши 
свему, одржати се. Стојте, дакле, опа-
савши бедра своја истином и обукав-
ши се у оклоп правде, и обувши ноге у 
приправност за јеванђеље мира, а из-
над свега узмите штит вере, о који ће-
те моћи погасити све огњене стреле 
нечастивога, и кацигу спасења узми-
те, и мач Духа, који је реч Божја.”

Као никада пре, речима овим потпу-
но обеснажен, Текелија устаде, скину 

и у страну одложи оружје. Захарија 
Џанкутаранац стиснутих усана, као да 
тиме у себе тамничи све речи о оном 
што унапред види, само се блажено 
насмеши, јер осети снажну жељу за 
повратком својој кући и своме топлом 
огњишту. Пред оком му се показа пут 
којим ваља што пре да се крене.

– Само тако, љубезна браћо моја! 
Само тако, а нипошто оно наше вечи-
то проклетство: сабља у језику! – по-
верљиво ће, шапатом монах Гаврил.

И сви несташе истог трена.
(Крај)

Драгомир Дујмов

Српски граничари XVIII век

Како да успорите живот који вас ломи

Проблем није време, већ количина преузетих обавеза
З аиста је тешко данас уклопити 

пословне и породичне обавезе, 
јер нека страна мора да трпи, а 

времена за разоноду и опуштање го-
тово да нико и нема. Истраживања 
показују да се квалитет живота са-
временог човека значајно срозао у 
односу на пре само неколико деце-
нија, већина људи се осећа несрећно 
и фрустрирано баш зато што не успе-
вају да изађу на крај са обавезама!

Према статистици европских пси-
холога, највеће незадовољство је 
међу женама које су запослене, фа-
култетски образоване и имају из-
међу 25 и 45 година. Чак и када имају 
добре плате, незадовољне су живо-
том, јер осећају свакодневни прити-
сак од силних обавеза везаних за по-
сао, кућу, децу, родитеље, браћу и 
сестре. Лагодан живот се више не 
мери новцем, већ слободним време-
ном. Како изаћи из тог зачараног 
круга и успорити живот, а тиме и 
поједноставити?

– Проблем није недостатак време-
на, већ количина преузетих обавеза, а 
савремени уређаји нам само успора-
вају и отежавају живот. Чини се да је 
много лакше и брже подићи новац са 
банкомата него у банци, плаћати пу-
тем телефона, причати са пријатељи-
ма преко скајпа и друштвених мрежа 
док истовремено радимо још пет 
ствари, уместо да се виђамо опуште-
но, али заправо није тако, јер све ове 
активности траже да памтимо и уку-

цавамо шифре, бројеве, оптерећује-
мо мозак, расипамо силну енергију и 
губимо време док непрекидно корис-
тимо разне уређаје и постајемо 
потпуно зависни од телефона и рачу-
нара. Из вртлога обавеза можемо да 
изађемо само ако почнемо да ради-
мо једну по једну ствар, уместо 10 
одједном. Ако почнемо да живимо, 

уместо да животаримо – тврде ита-
лијански социолози.

За почетак, покушајте да недељу 
дана не користите „пречице” које нам 
се нуде на сваком ћошку и видећете 
да остварујете боље резултате на 
свим пољима.

* Уместо инстант супе за 5 минута, 
скувајте домаћу од поврћа за само 15 

минута и осећаћете се боље и здра-
вије, а ни савест се неће бунити што 
деци дајете нездраву храну, јер тобо-
же немате времена за кување.

* Ако само 30 минута недељно од-
војите за виђање са најбољим прија-
тељима, боље ћете се испричати и 
разонодити уместо што се свако-
дневно дописујете на друштвеним 
мрежама и путем смс порука.

* На радном месту, не „четујте” са 
колегама, пријатељима и познаници-
ма већ радите, а сконцентрисани ће-
те правити мање грешака и брже ће-
те обављати сваки задатак, јер вам 
ништа неће одвлачити пажњу.

* Купујте у продавницама само 
оно што вам треба, због чега сте и до-
шли, уместо да уморни после посла 
тумарате међу рафовима разгле-
дајући артикле.

* Избаците из главе реченицу „мо-
рам да урадим то и то”, јер ако неш-
то морате, онда то одмах урадите. 
Без одлагања. Што више растеретите 
мозак од информација, пре свега од 
разних шифри за коришћење свега и 
свачега, то ћете брже и боље обавља-
ти све обавезе.

* Када је све уредно и на свом мес-
ту, лакше се крећете и сналазите у 
простору. Стручњаци за фенг шуи 
тврде да савремен човек ништа не 
стиже и лоше се осећа, јер је постао 
„аљкав” и дом сређује с времена на 
време, а то блокира животну енер-
гију. 

Немам времена, не могу ништа да стигнем, док се 
окренем доћи ће и Нова година… Ово вероватно 

слушате свакога дана, можда и изговарате, јер 
живот протиче толико брзо, да нам се чини да је 

слободно време постало већи луксуз од новца
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ЛИТЕРАТУРА

Л епа варош носила је румене боје 
јесени, а Дунав и даље бљескао 
плаветнилом. Октобар је био 

необично топао, па је шуштало је-
сење лишће под њеним ногама на 
стазама Маргитиног острва, и није 
било хладне измаглице изнад реке.

Крали су топле поподневне зраке и 
упијали сунце у кафеима XIII кварта. 
Волела је обале. Он је причао о томе 
како ће једном направити изложбу 
предмета које је годинама сакупљао, 
а она је писала своје приче верујући 
да ће то неко некада читати. Помагао 
јој је да преведе текстове песама 
које је волела да слуша, али није баш 
најбоље разумела. Био је стрпљив, 
мада су се обоје смејали њеним им-
провизацијама.

Безбрижно сунчано поподне 
одједном се претвори у олујну непо-
году која узнемири небо, али и њихо-
ве душе, и они отрчаше пут скровитог 
простора у који је сместио различите 
делове своје колекције.

У своју невелику галерију, у суте-
рену једне лепе пештанске зграде, 
довукао је све оно што је источна или 
централна Европа деценијама поку-
шавала да одбаци, враћујући се као у 
трансу стилском намештају, лустери-
ма, сервисима и портретима од пре 
једног века. Он је, пак, желео да са-
чува кристалне чаше и керамичке ва-
зе, танане сточиће и фотеље необич-
них облика које су носиле потписе 
Чехословачке, Источне Немачке, 
Мађарске, Румуније, али и Југосла-
вије 60-их, 70-их и свих тих година 
које су генерације нас и наших роди-

теља живеле. Било је ту и безброј по-
стера наших филмова са насловима 
преведеним на мађарски језик, који 
су у биоскопским салама најављива-
ли пројекције.

Први наговештај јесени донео је 
кишу, која је почела да се слива низ 
неколико степеника у малену гале-
рију у сутерену. Требало је избацива-
ти воду, некако заштитити улаз, па су 
се мучили с кофама и крпама. Кад се 
олуја стишала, били су уморни и 
грејали прсте уз шољу чаја. Напоље 

се још увек није могло, вода је загос-
подарила пештанским улицама, се-
дели су крај старе каљеве пећи, која 
загрева простор, али и сећања.

– Када су одлазили из Мађарске, 
моји су родитељи били тек заљубље-
ни млади пар који је желео бољи жи-
вот негде другде, далеко од жице и 
диктатуре. Мајка ми је читавог живо-
та причала како је баш те ноћи, док 
су држећи се за руке тумарали по 
њивама јужне Мађарске и покушава-
ли да пређу у Југославију, напунила 

18 година. Кроз мрак су почели да на-
зиру светла, а онда чули и повике ју-
гословенских граничара да слободно 
пређу. Била је та 1956, неизбрисива из 
мађарског сећања и синоним потраге 
за праведнијим светом и слободом – 
причао је Петер.

Након неколико месеци, млади се 
пар обрео у Белгији, где им се родио 
син. Будимпешту је упознао тек мно-
го година касније, када је први пут у 
њу могао да дође, и ту остао да са-
купи делиће распарчаних живота 
своје породице. Сада, баш као и сви 
ми, путује тамо одакле је дошао да 
би се затим оданде враћао месту 
које је напустио, понекад сетно про-
трља ланчић са крстом који му је 
мајка поклонила, и тражи мир, срећу 
и љубав. Пријатеље нуди белгијским 
чоколадицама у сјајном омоту и то-
кајским вином у финим чашама од 
чешког кристала; сећа се прича које 
су му причали људи са старих фо-
тографија и сања да ће једном на-
правити изложбу сакупљених пред-
мета, или бар пожутелих филмских 
постера.

Попише чај, а ниске зраке касног 
октобарског сунца почеше да шарају 
мокри асфалт. Она се опрости уз 
обећање да ће поново доћи у шар-
мантни свет необичних лампи, кривих 
фотеља и стаклених посуда којих се 
сећала из детињства, и позив да се 
баш ове јесени заједно укрцају на 
лађу сећања и заплове путем српских 
сеоба.

Добрила Боројевић

ЛЕПА ВАРОШ НОСИЛА ЈЕ РУМЕНЕ БОЈЕ

С тефан Немања je био зачетник 
свете лозе познатих Немањића 
и отац првог српског архиепис-

копа и просветитеља Растка Не-
мањића, односно Светог Саве. Кроз 
свој текст, Стефан Немања је желео 
да нам покаже колико је језик важан 
за један народ. Народ који данас по-

знајемо има свој језик. Тај језик га ис-
тиче. Српски језик, наш језик, један је 
од старих балканских језика, који је 
успео да се одржи до дана данашњег.

Кроз векове наш језик се мењао. 

Били смо под Османским царством 
пет векова. За тих пет векова наш је-
зик је претрпео много измена. Без об-
зира на то колико ратова смо водили, 
колико градова изгубили, колико је 

људи изгинуло, наш народ 
постоји, јер смо одржали 
наш језик. Народ опстаје 
само уколико и његов је-
зик опстане. Да смо доз-
волили Турцима да нам 
потпуно наметну свој је-
зик, ми као народ бисмо 
нестали. Данас је српски 
језик препун страних из-
раза, понашамо се као да 
нас није брига. Не чувамо 
језик, па како да сами се-
бе сачувамо? Колико год 
да долазимо у искушење 
и колико год страних је-
зика учили, никада не 
смемо да заборавимо ма-
терњи језик. Негујте га 
као што мајка негује вас; 
својим језиком треба да 
се збори!

Јелена Коњевић, 11.б
Српска гимназија

„Никола Тесла” 
Будимпешта



Ј език је убедљиво је-
дан од најбитнијих те-
меља људског рода. 

Као појава посебна у сва-
ком погледу, често узи-

мана здраво за готово. Мења се сва-
ким даном, богати се и осиромашује, 
у исто време.

Наш језик је много трпео, али је 
опстао упркос вишевековној репре-
сији и насилној или суптилној доми-
нацији језика окупатора. Стефан Не-
мања веома поетично и сликовито 
указује на безусловно очување јези-
ка, без мешања са другима. Ма коли-
ко да се слажем са његовим 
виђењем, потпуна заштита и ограђи-
вање језика од утицаја са стране је 
немогућа, осим ако нисте Исланђа-
ни, који су томе свесно предани. 
Није срамота користити или дати 
простора туђицама, додуше, све у 
некој здравој мери. Убацивање туђи-
ца обично се ради доказивања, нај-
чешће, језичке надмоћи. Обично се 
каже да језик не звучи довољно „мо-
дерно” и „атрактивно” у данашње 
време, па се упорно прибегава ко-
ришћењу туђица, најчешће англици-
зама и германизама, који обично 
имају одговарајућу замену у духу 
нашег језика. Узајамна размена из-
међу језика је добродошла све док 
не поприми црте угњетавања, иако 
је та линија разграничења скоро не-
постојећа. Народ треба поносно да 
негује свој језик у свакодневном жи-
воту, а још више наше писмено бла-
го – ћирилицу.

Василије Мићић, 11.б
Српска гимназија „Никола Тесла”

Будимпешта

Ђачки радови инспирисани историјским личностима

Моје мишљење о тексту Стефана Немање
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Сегединска месна српска заједница и Српска народносна 
самоуправа у том граду, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У СЕГЕДИНУ

Од 16. октобра до 5. новембра 2016.

16. октобар
Сегединска српска православна црква (Ул. Шомођи 3)

10:00 – Света литургија: парастос изгнаницима
на Хортобађ (1950–1953. године)

20. октобар
Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)

17:00 – Књижевно вече Драгомира и Милана Дујмова
22. октобар

Екскурзија у Шиклош и околину
Разгледање српских знаменитости

25. октобар
Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)

17:00 – „Почетак модерног Темишвара 1716.”
Предавање историчара Стевана Бугарског

2. новембар
Дом мањина (Улица Островски бр. 6)

18:00 – Мала школа српских народних игара,
уз учешће чланова КУД-а „Банат” из Деске

5. новембар
Сеоски дом – Деска

16:00 – „Банатски сабор”, музички део манифестације
„Сабора српске културе”

ДОБРОДОШЛИ 
НА БАНАТСКИ САБОР!
Деска, 5. новембар 2016. године

У организацији Самоуправе Срба у Мађарској, Култур-
ног удружења „Банат” из Деске, Српске редакције Мађар-
ског радија (Печуј) и Културног и документационог цен-
тра Срба у Мађарској, биће приређен 22. Банатски сабор 
у Десци, на који вас срдачно позивамо. Банатски сабор је 
музички део „Сабора српске културе” у Мађарској.

Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инстру-
менталисте и оркестре, као и хорове који изводе духовну 
музику, а који желе да учествују на Сабору, да до 1. но-
вембра 2016. пошаљу своје пријаве Самоуправи Срба 
у Мађарској (тел/факс: +36 1 331 5345).

Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих 
локалних самоуправа или самостално). Обрасци за прија-
ву се преузимају у Самоуправи Срба у Мађарској и Срп-
ској редакцији Мађарског радија. Организатори могу да 
прихвате само оне пријаве које стигну до назначеног рока.

О детаљном распореду и почетку програма ћемо вас 
благовремено информисати.

Свима се захваљујемо на сарадњи и помоћи у оства-
ривању наших заједничких циљева да се сачува, негује и 
популаризује српска песма и музика у Мађарској.

Детаљније информације: Самоуправа Срба у Мађар-
ској, тел: +36 1 331 5345 и Српска редакција Мађарског ра-
дија, тел: +36 72 525 008.

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ОКТОБАР 2016.

15. 10. Вечерње – у 18.00 ч
16. 10. Св. литургија – у 10.00 ч.
22. 10. Вечерње – у 18.00 ч.
23. 10. Св. литургија – у 10.00 ч.
26. 10. Вечерње – у 18.00 ч.
27. 10. Св. литургија – у 10.00 ч. (Св. Петка)
29. 10. Вечерње – У 18.00 ч.
30. 10. Св. литургија – У 10.00 ч.
31. 10. Св. литургија – у 10.00 ч. (Св. Лука)

Јутрење се служи сваког јутра у 7:30,
изузев недеље и празника!

„КОЛО” – МЕЛОС 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА
Народна музика и игре Срба, Хрвата и Словенаца

Свира оркестар „Коло” из Тукуље
Сваке среде од 19.00 до 23.00 ч.
Ferencvárosi Művelődési Központ

Budapest IX, Haller u. 27)

V „ФОЛК ФЕСТИВАЛ”
Калаз – Дом културе

29. октобра (субота) 2016. од 19.00 ч.

Наступају:
• КУД „Румија” – Бар (Црна Гора)
• КУД „Братство” – Суботица (Србија)
• КУД „Вогањ” – Стејановци (Србија)
• КУД „Рузмарин” – Калаз (Мађарска)
• КУД „Опанке” – Помаз (Мађарска)

Улаз је бесплатан!

Kós Károly Művelődési Központ
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

Покровитељи програма: Калашка локална самоуправа, Ми-
нистарство за људске ресурсе, Културни и документациони 
центар Срба у Мађарској, Српска самоуправа пештанске 

жупаније, Српска самоуправа у Калазу и КУД „Табан”

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА” 2017.

Позивамо вас да нам доставите своје предлоге канди-
дата за добијање Светосавске награде за 2017. годину. 
У обзир долазе заслужни појединци или организације, 
који су својом дугогодишњом делатношћу знатно допри-
нели очувању српства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за 
доделу Повеље „Сава Текелија” за 2017. годину. Ово 
признање се додељује појединцима или организацијама 
који су допринели очувању културних и верских добара 
Срба у Мађарској.

Према Правилнику Самоуправе Срба у Мађарској о 
додељивању награда, предлоге могу да дају чланови 
Скупштине земаљске самоуправе, месне српске на-
родносне самоуправе, српске цивилне организације, ин-
ституције Самоуправе Срба у Мађарској и појединци, 
припадници српске заједнице. Предлози се достављају 
писменим путем, на адресу Самоуправе Срба у Мађар-
ској (Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk 
Miksa u. 3), са назнаком – „предлог за Светосавску награ-
ду ССМ 2017”, односно „предлог за Повељу ‘Сава Теке-
лија’ 2017”. Предлози се могу доставити и електронским 
путем, на адресу: ssm@t-online.hu

Рок за пристизање ваших предлога је 15. новембар 
2016. године. Предлози који стигну после овог рока неће 
бити разматрани, па вас молимо да своје предлоге по-
шаљете на време.

Самоуправа Срба у Мађарској:
тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu
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МОДА Модна ревија у Амбасади Србије у Будимпешти

Интригантне „No Limits” креације Верице Ракочевић
Традиција одржавања модних ревија 

у оквиру „Месеца српске културе” настављена је 
и ове године. Гошћа из Београда, креаторка 
Верица Ракочевић, приредила је вече својих 
креација у јединственом амбијенту српског 

здања на Тргу хероја

П ред многобројном публиком, 
једанаест професионалних 
манекенки приказало је најно-

вију колекцију Верице Ракочевић. Ре-
вија под називом „No limits”, била је 
приказана 17. септембра, а до сада је 
традиционално одржавана на отво-
реном простору, на улици.

Креаторки инспирација за ову ре-
вију није била жена са писте, већ при-
паднице лепшег пола различитих ста-
росних доба и „конфекцијских броје-
ва”.

– Сваки одевни предмет треба да 
прати карактер особе која је носи. 
Свака жена из публике је могла себе 
да замисли у неком од ових модела 
– каже ова уметница.

Једноставни, али одлично дизајни-
рани модели, били су у незаобилазној 
црно-белој комбинацији, а била је за-
ступљена и браон боја у разним 
нијансама, као и плава, коју креатор-
ка воли да користи, јер је асоцира на 
небо, симбол слободе.

Цела колекција одише слободом 
кројева и форме, каже госпођа Рако-
чевић, и додаје да су у питању веома 
квалитетни, природни материјали: 
свила, вуна, кашмир, жоржет вуна, а 

убачена је и танка, мекана еко-кожа. 
Колекција модела била је допуњена 
крзненим торбицама и каишевима, у 
комбинацији крзна и свиле.

За 33 године, колико Верица Рако-
чевић креира, створила је свој стил и 
препознатљив печат. Каже да је мода 
уметност, али и нешто више. Она се 
при стварању својих колекција бави 
женама које су ишле испред свог 
времена, њиховим карактерима и 
својим моделима показује како ко-
лекције могу да покажу ликове и би-
ографије.

Како је изјавила Мађарској телеви-
зији, у присуству нашег репортера, 
она радо креира и за мушкарце, а 
међу клијентелом има много жена и 
мушкараца из иностранства. Жао јој 
је што данас жене у Србији нису у 
могућности да одвоје више средста-
ва за гардеробу, али каже да својом 
маштом и креативношћу жена ипак 
може да се обуче и да лепо носи и вр-
ло јефтин и једноставан одевни 
предмет.

– Српска мода, у односу на европ-
ску и светску, нажалост не постоји, 
јер нема модне индустрије. Велике 
куће, попут „Клуза”, „Бека”, „1. маја” 

или „Плантекса” су затворене. Да би 
мода постојала, потребна је добра 
база за добру текстилну индус-
трију – каже креаторка.

Ове јесени је, модном ревијом 
„No Limits”, започела серију хумани-
тарних ревија, а од добијених сред-
става је опремљено неуролошко 
одељење Универзитетске дечје кли-
нике у Тиршовој улици у Београду. 
Дизајнерски студио „Верица Ракоче-
вић”, учествује на многим престиж-
ним модним ревијама у Србији и 
иностранству, а гост је и у многим 
емисијама на домаћим и страним ТВ 
каналима.

Следећа колекција коју припрема 
биће у срмовезу, односно везу тан-
ким нитима украсног сребра, при че-
му ће до изражаја доћи сва лепота 
нашег националног наслеђа. Велику, 
гламурозну модну ревију, Верица Ра-
кочевић планира да направи на Оп-
ленцу. Једну такву креацију, носила је 
глумица Слобода Мићаловић на ово-
годишњем Филмском фестивалу у 
Венецији. Једноставна хаљина била је 
допуњена прслуком од срме, који је 
представио део наше народне но-
шње, јер је традиција била уткана у 
тај јелек.

Верица Ракочевић и после дуго-
годишњег рада, још увек зрачи но-
вом енергијом, а како сама каже, 
инспирацију јој доносе и часови 
одмора које проводи у својој кући 
на Авали.

К. П.

СРПСКИ ЈЕЛЕК – ХИТ У ВЕНЕЦИЈИ
Позната српска глумица 

Слобода Мићаловић заблис-
тала је на црвеном тепиху у 
Венецији, на премијери фил-
ма „На млечном путу” Емира 
Kустурице, у којем се поред 
ње појављује и холивудска 
дива Моника Белучи. Иако је 
ова филмска легенда била у 
Слободином друштву, при-
сутни медији били су очара-
ни Мићаловићевом, посебно 
њеном црном хаљином са 
сребрним јелеком.

– Дуго смо се бориле око 
тога како ће хаљина изгледа-
ти. На крају смо ипак дошли 
до заједничког решења. Једи-
но нисмо имали дилему око 
тога да ли ће понети неки 
српски мотив. Јелек који је 
Боба носила од чистог је 
сребра и ручно је рађен за њу 
– открива Верица Ракочевић, 
иначе Слободина тетка.

– Слобода је носила спе-
цијално рађен накит од злата, бисера и дијаманата, уклопљен са једном 
мојом торбицом, која је стара 80 година. Све то смо употпунили „бален-
сијага” ципелама – открива Верица, која је након Слободиног појављи-
вања у Венецији добила велики број порука од пријатеља и новинара из 
Италије.

– Свака порука и мејл који сам добила започињу реченицом: „Ти си лу-
да. Ово је феноменално”. Плашила сам се да ће наши људи реаговати не-
гативно, јер смо земља сељака на брдовитом Балкану, међутим, нисам 
била у праву. Свима се хаљина допала – каже Верица.

Слобода Мићаловић и Моника Белучи 
на фестивалу у Венецији



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА
АФОРИЗМИ

Напредак у преговорима с Приштином је када се Београд повуче.

Србија пружа велики допринос развоју светске науке. Служимо свету за ек-
сперименте.

Кад један човек о свему одлучује, одговорност је свих осталих.

Резултати наших победа су поражавајући.

Полиграф је потврдио да говори истину. Неко му, ипак, верује.

За емисију штетних гасова код нас су најодговорније неке телевизије.

Власт се залаже да сви медији у Србији слободно информишу јавност.

Тај филм има хепиенд. Сви ће бити срећни када се заврши.

То је требало да буде тајно испитивање у полицији, али су се крици чули у це-
лом кварту.

Сада нас бомбардују информацијама. И то убитачно.

Постоје сличности с античким временом. И код нас су коњи полетели.

Они за своје незнање имају потврде највиших образовних институција.

Сваки дипломатски сусрет са представницима Србије је сусрет на маргини.

Србија је једина стабилна у окружењу. Прикована је за дно.

Друштво је природна катастрофа.

Колико језика говориш, толико вредиш. Захваљујући новим језицима на Бал-
кану, вредимо све више.

Kоме је до морала, нека иде из цркве!

Срби су за Kосово били спремни и да гину, али не и да рађају.

Славимо поразе. Мање су нас коштали од победа.

Нема разлога за неоправдану панику. Разлози су сасвим оправдани.

Сваки је бизнисмен контраверзан, јер у Србији није нормално бавити се би-
знисом.

А где сте ви то чули, или прочитали, да у Србији нема слободних медија?!

Претерано је рећи да сви свештеници краду, јер има и оних који силују.

Ако и ви мислите да само обећавамо, а ништа не испуњавамо, обећавамо да 
ћемо то променити.

У Србији је опасно славити и годишњицу неког устанка. Могу да вас оптуже 
за насилну промену уставног поретка.

До Будимпеште ће се возом путовати само два сата. Олако обећана брзина!

На пресуду изречену у таблоидима, не постоји право на жалбу!

То да ће нас истина ослободити, некад је важило. Данас се због истине иде у 
затвор!

У влади има министара који ништа не раде и оних који раде против премије-
ра!

Шта ће им информативна агенција која обавља послове од јавног интереса? 
Потребне су им агенције које се баве тајним пословима.
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Аутор: 
Александар Чотрић

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

Kад су болесни економија, финансије, политика и правосуђе, онда се 
ангажују спин доктори.

Тај човек изазива панику и узнемирује јавност. Говори истину!

У влади сви раде као један. Такав им је радни учинак.

Боље и слепи Вођа, него Велики брат који нас посматра!

Ми смо 15 година на европском путу. Никако да се склонимо негде на сигур-
но.



КАКО ПОСТАТИ 
АКАДЕМИК

К омисија за пријем нових чланова одлучивала је којег ће кандидата из ре-
да писаца предложити за пријем у Академију наука и уметности.

– Имамо пред собом биографије двадесеторо кандидата, али овога 
пута можемо да примимо само једног. Зато вас молим да врло пажљиво и 
одговорно размотримо све предлоге и да изаберемо најбољег – отворио је 
седницу председник Комисије академик Боривоје Ћешић.

– Стално бирамо најбоље – јавио се одмах за реч Андреј Туфегџић. – Зато 
Академија и не ужива углед у јавности. Хајде да једном изаберемо најгорег, 
а не најбољег!

Писац Марко Момировић, члан Комисије сматрао је да Академију треба 
подмладити и да зато нови члан мора да има између 70 и 80 година, јер је 
тренутни просек старости академика преко 80 година.

Трећи члан Комисије Душан Додеровић је позвао колеге да озбиљније при-
ступе овом послу, него претходни пут када им се догодило да у Академију 
као писца приме човека који је практично неписмен.

– Јесте да се каже да смо бесмртници, али, ипак смо ми смртни људи, па 
нам се догоди и нека грешка – умиривао је ситуацију академик Ћешић.

– Апелујем да се концентришемо на књижевно дело кандидата и да до-
бро проанализирамо њихово укупно стваралаштво – отегнуто и уњкаво је 
говорио председник Комисије. – Ја, рецимо, предлажем писца Чедомира 
Арсића.

– Ко је тај? – није крио изненађење Туфегџић. – Никада нисам чуо за ње-
га.

– Ми и не примамо у Академију популарне и читане писце, већ оне који су 
толико добри да их скоро нико не чита – образлагао је свој предлог акаде-
мик Ћешић. – Арсићево стваралаштво посебно се цени у уском кругу ода-
браних, да не кажем наше елите. Он пише у епистоларној форми, исповедно 
и искрено – ређао је Ћешић своје похвале.

– Арсић пише о свему што га окружује. Главни јунаци његових дела су ње-
гова породица, блиски пријатељи и колеге. Његова проза је документаристич-
ка и фактографска. Преноси на папир све значајно што види и чује из свог не-
посредног окружења. Он је због тога верни хроничар наше епохе и заслужу-
је да буде у овом Пантеону славних.

– Извините – био је нестрпљив члан Комисије Додеровић – ако ми за тог 
Арсића нисмо чули и ништа од њега нисмо прочитали, која то елита чита ње-
гову исповедну прозу написану, како кажете, у форми писама?

– Колега, Додеровићу, зар и Вама треба да тумачим неке очигледне ства
ри? – одговорио је питањем академик Ћешић.

Следеће седмице Академија је на Скупштини, на предлог Комисије, једно-
гласно примила у своје редове писца Чедомира Арсића.

Осим новог академика, овим избором посебно су били задовољни у Др-
жавној безбедности, у чијим архивима се налазе томови и томови Арсићевих 
епистола, јер је њихов дописни члан био дуже од три деценије.

САТИ-
РИЧНЕ 
ПРИЧЕ

ДОГОВОР ИЛИ 
РЕПРЕСИЈА

– Договорили смо се прошле године о подели територије, али они до тога 
држе као до лањског снега. Стаљин, Рузвелт и Черчил су могли да поштују 
договор са Јалте о интересним сферама великих сила, а ми Срби не можемо 
да се сложимо ни око чега! – шеф организације је био врло љут. Његови 
сарадници, такође, нису ни могли, а ни хтели да прикрију своју срџбу.

– Сећате се сви када смо рекли да ће они да рекетирају власнике локала, 
дилују дрогу, контролишу проституцију и шверцују оружје искључиво у 
северном делу града, до аутопута. Али, шта се сада дешава?! – поставио је 
питање други по рангу у организацији, а затим је сам одговорио.

– Они дрско прелазе у наше подручје. Претрчавају аутопут као неопрезни 
пешаци. Свакога дана добијам дојаве да њихови људи продају наркотике у 
нашим квартовима, узимају проценат од курви, кафеџија, месара, златара и 
осталих који су нама плаћали заштиту. То је погубно по малу привреду у 
нашој зони одговорности, а и децу нам трују ко зна каквим дрогама, јер су 
наше сигурно бољег квалитета.

– Ми смо на огромном губитку – скоро да је завапио трећи присутни. – 
Моја деца не узимају дрогу, али траже нове патике, жена хоће код 
козметичара, брат ми је незапослен, а родитељи имају малу пензију. И сви 
траже од мене да их издржавам и помажем, а мени се приходи смањују из 
месеца у месец. Ако се овако настави, постаћемо и голи и гладни. Биће права 
катастрофа, јер ћу морати нешто да радим.

– Неће то више тако моћи! – почео је да их смирује главни. – Ако они нису 
џентлмени, нећемо бити ни ми. Ја сам започео зидање куће од две хиљаде 
квадрата, тек толико да се скућим, а мајстори не питају да ли имам паре и 
како их зарађујем. Ти мајстори који раде прљаве послове не бирају начин да 
дођу до пара. Они траже да им плаћам дневнице и набављам материјал, а ја 
имам из месеца у месец све мање у буђелару због оних зликоваца.

Пошто је застао и дубоко уздахнуо, главни је саопштио план за сузбијање 
нелојалне конкуренције:

– Позваћу њиховог шефа на још један договор, колико већ данас. Покушаћу 
да се договоримо као људи, иако они нису људи. Рећи ћу им да се држе 
договора фифтифифти, па ће бити добро и њима и нама.

– А шта ако одбију, или кажу да хоће тако, а наставе по старом?! – упитао 
је шефов заменик.

– Е, онда ћемо морати да похапсимо ту криминалну олош и мафијашке 
главешине. Ипак смо ми полиција и имамо право да применимо и репресију!

ЗДРАВО
Б ио сам принуђен да се одрекнем онога што највише волим. Као код сваке 

велике и искрене љубави осећао сам болове у грудима, срце ми је 
прескакало и имао сам тегобе због притиска. Није то једноставно, људи 

моји, раскинути заувек са димљеним вешалицама, куленом, чварцима, ћева
пи ма, меснатом сланином, тортама, чоколадама… Дакле, био сам неелегантно 
попуњен, па сам одлучио да смршам. И могу вам рећи да сам успео. Утањио 
сам, што би рекли, као српска економија. Да бих то постигао, било је потребно 
да учиним само једну ствар – да не једем. Добро, много су ми у томе 
помогле и мере штедње српске владе.

Међутим, моји здравствени проблеми нису престали када сам изгубио 
двадесет килограма. Мене из сна није будио будилник, већ кашаљ. Пењање на 
први спрат захтевало је двоминутну паузу после шестог степеника. На рент-
генском снимку мојих плућа, додуше, није се видело ништа – све је било цр-
но. Био сам страствени пушач, због чега ми је лекар Лука Марић наредио да 
одмах оставим цигарете. Остављао сам их ја и раније, али сам их увек брзо 
проналазио. До сада сам 183 пута одлучивао да се одрекнем овог „ђавољег 
тамјана”, али је моја апстиненција трајала од три минута, до рекордних два 
сата и 54 минута. Сада више не димим као Шарганска осмица, али као свака 
стара локомотива и даље пиштим, стењем и хукћем.

– Ако хоћеш да оздравиш и поживиш још коју годину мораш престати да 
пијеш кафу, алкохол и газирана пића – „обрадовао” ме је доктор Марић из 
претходног пасуса. Иначе, он је познат по томе што се од свих заразних боле-
сти штити алкохолом, и то унутрашњом употребом. Али, ја нисам он, да не 
морам да слушам самога себе, па сам престао да идем у оближњи бирцуз 
„Код Пилета и чика Вилета”. Пре почетка прохибиције сав алкохол у кући сам 
просуо – себи у грло. Али, после тога пио сам само воду – водоводску, фла-
ширану, тврду, тешку, дестиловану, индустријску…

– Идем на пијацу, да ли треба нешто да ти купим? – питала ме је супруга 
једног суботњег јутра.

– Купи саксију са земљом – кратко сам рекао.
– Шта ће ти саксија? – видео сам њен запањен израз лица.
– За мене, душо – објаснио сам јој – свакој биљци, осим воде, потребан је 

и хумус. 2



ЗА ПОСМАТРАЊЕ
Т елевизија је некада била прозор у свет. Сада је постала прозор кроз који 

свет зури у наше собе. У прошлости је било тешко доспети у ТВ програм, 
а данас не можете да га избегнете. Телевизија је од света направила 

глобално село, а онда га је свела на ФАРМУ. А на тој ФАРМИ коју смо 
принуђени да гледамо, једино се животиње понашају нормално и пристојно.

Мерења показују да просечан Србин пет сати дневно гледа телевизију. 
Страхујем да у ово време није урачунато вече. Остало време Србин комента-
рише програме које је гледао. Натпросечни Срби зуре у магичну кутију и це-
ло радно време, којег, нажалост, немају. Наши људи калкулишу: „Кад већ пла-
ћамо ТВ претплату, штета је да нам пропадне новац”! Они који претплату не 
плаћају, резонују: „Дај да што више ућаримо! Кад је џаба и ТВ лимунаде су 
слатке”!

У Србији има највише телевизија по глави становника. Телевизија је све ви-
ше, а становника све мање. Како у том случају сачувати нормалну и здраву 
главу? Нема шансе. Неки људи су зато, уместо глава почели да носе телевизо-
ре.

Наше телевизије су у знаку три „Р”, јер приказују рекламе, ријалити про-
граме и репризе. Ријалити програми и репризе се приказују у паузи реклама.

Када водитељ неког програма каже да ће наставак бити после кратке па-
узе за рекламе, то значи да слободно можете да вечерате, одете код комши-
ја на кафу, одиграте партију таблића до 101 и одспавате једну партију.

Оно што се код нас приказује у ударним терминима, као да су бирали уда-
рени.

Жене на ТВу највише гледају емисије о спремању хране, јер већину жи-
вотних намирница, нажалост, могу да виде само на екрану.

Млади и деца гледају оне програме које се њиховом узрасту не пре по ру
чу ју.

Мушкарци су гледали емисије о политици и спорту, док и спорт није по-
стао политика.

Најмање се прати култура, а најзаступљенија је некултура.
Сви заједно желе да побегну од реалности, па гледају ријалити програме. 

Руку на срце, ови ТВ формати немају везе ни са реалношћу, ни са програмом. 
Ријалити емисије не гледају пристојни људи. Зато ови формати код нас и бе-
леже рекордну гледаност.

Обрниокрени, од политике не може да се побегне, па су и ријалитији слич-
ни политици. Паметни, вредни и васпитани су људима досадни, неприметни и 
незанимљиви. Највише гласова добијају примитивни, бучни, нерадници, хвали
сав ци и сплеткароши.

Тражили смо и гласали смо – па гледајмо!
А гледамо њихова посла, јер своја већ одавно немамо!
Ми смо гледаоци, али смо за посматрање!

СРПСКА ПОСЛА 
ДАНАС

П олитичар у Србији мора да пази шта прича. Он не сме да обећа више 
посла, већ више радних места, јер нико не тражи посао, већ радно ме-
сто. Код нас су популарнији они политичари који затварају због крими-

нала, него они који отварају радна места. У овој земљи радно место може 
да се пронађе, додуше, само у предизборним говорима политичара, про-
грамима странака и у режимским медијима. Незапосленост је највећи 
проблем у нашој земљи. Зато ми незапосленима и дозвољавамо да се исе-
ле, да и другима праве проблеме. Ми имамо пола милиона незапослених и 
милион оних који не раде, али имају посао. Влада се зато определила за 
каснији одлазак у пензију; да се незапосленима пружи шанса да пронађу 
посао до 65 године.

Ко у Србији заврши неку школу, заврши на Бироу за незапослене. Биро за 
незапослене све више постаје Биро за изгубљене људе.

– Размишљао сам – поверава ми се комшија Ђоле, из зграде, са спрата из-
над – да ли да се пријавим на Биро за незапослене, или да уплатим тикет за 
ЛОТО?

– И? – питам га наивно.
– Одлучио сам се за ЛОТО, јер, са један према петнаест милиона за доби

так, ту су ми веће шансе.
За посао у овој земљи на „брдовитом западном Балкану” нису потребни 

диплома, уверења, сертификат или плакета. Тражи се партијска књижица. У 
Србији се за посао не тражи знање, већ познавање. Незапослен човек свашта 
ради, док не дође до посла. Да би добили посао, многи су спремни да волон-
тирају и раде бесплатно. А када се запосле, ситуација се не мења много. И да-
ље раде скоро бесплатно.

– Хвала Богу да сам добио посао – каже један мој пријатељ. – Сада и ја 
могу као човек да штрајкујем.

– Десет година сам чекала посао – јада ми се школска другарица која је 
завршила Факултет политичких наука, и невесело додаје: – А сада сам оба
веш тена да ћу тек мало мање чекати прву плату.

Ко у Србији ради, драги читаоче, одмах скреће пажњу на себе, издваја се, 
изгледа као чудак и самим тим постаје сумњив околини.

Вероватно сте се и сами некада питали, како препознати запосленог?
Најсигурније је по томе што блокира пругу, пут, тротоар, речни ток, ваз

душ ни коридор и бициклистичку стазу да би добио плату.
То што толико људи не ради, шта рећи, осим – не ваља нам посао!
Незапосленост, ето – то су српска посла данас!

ЈУНАК НАШИХ ДАНА
К ада су сазнали за тај догађај, новинари су, какав је већ ред, похитали да 

се код родбине, пријатеља и комшија распитају о човеку који се нашао у 
центру медијске пажње. Агенцијске вести биле су штуре, садржавале су 

само основне податке, а данашњи читалац у таквим случајевима жели да са-
зна много више детаља. Зато су камере снимале, блицеви су севали као му-
ње, диктафони су бележили сваку реч, а понеки новинар је користио и олов-
ку.

– Био је преке нарави – казала је извештачима комшиница човека због ко-
јег су извештачи пристигли. – Памтим га да је био пргав и осоран. Још као ма-
ли често се тукао. Једном сам га затекла како мучи два мачета, а када сам му 
рекла да их пусти, опсовао ми је мајку! Десило се, што се десило, али наслу
ћивала сам ја то.

Све је било снимљено и записано, ништа није пропуштено.
– Ја сам знао да ће до овога да дође. То је једноставно било неизбежно, 

јер је то такав карактер. Он је сваким својим дрским поступком наговешта-
вао да ће овако да заврши – смркнутог лица говорио је један сувоњави брка, 
који је пушио цигарету, а који се новинарима представио као даљи рођак ју-
нака ове приче.

– Какав је био према Вама и осталим рођацима? – упитала је једна нови
нарка с наочарима и уплетеном косом, у сивом капуту.

– Био је нељубазан, па и насилан. Стално нам је претио, јер нисмо хтели 
да се одрекнемо наследства које нам је припадало, а он је све хтео само 
за себе – објашњавао је брка са жутим зубима и жутим прстима на десној 
руци.

– Упозоравали смо надлежне да нас малтретира. У улазу зграде је 
претукао једног пензионера, зато што га је опоменуо због буке. Обраћали 
смо се и центру за социјални рад када је био мањи – сам се јавио за реч 
комшија из зграде, који није крио своје огорчење пред окупљеним 
журналистима. – Касније смо га пријављивали полицији због шверца 
бензина који је држао у подруму, продаје марихуане нашој деци и витлања 
пиштољем на комшије. Подносили смо и тужбе судовима. Сви су нас, 
међутим, игнорисали и зато је и дошло до овога због чега сте се окупили. 
Сва кривица је на надлежнима!

Новинари су већ прикупили довољно материјала да пренесу аутентичне 
изјаве и напишу занимљиве репортаже, што се каже – с лица места.

Све изјаве, прикупљене од људи који су добро познавали главног актера 
топвести, подударале су се и допуњавале. Нема сумње да су журналисти 
сада могли да употпуне његов профил и да јавности на прави начин предста-
ве управо изабраног председника владе.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ИЗ ИСТОРИЈАТА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ИДЕЈЕ (1)
„Као што дете научи ићи 

посрћући, тако је и модерна 
Србија за сто година 

клецања, пипања по мраку, 
посртања и падања, после 
целог једног низа скупо 

стечених искустава и 
задобивених рана, научила 
ићи својим ногама и својим 

путем. Срби су сами 
створили своју државу, у 

којој је сва влада у рукама 
Срба, а не у рукама 

туђинаца, као што је случај 
са другим ослобођеним 

државама на Балкану”, писао 
је Јован Скерлић

Ц итат из поднаслова овог текста, 
објављен је у чланку под насловом 
„Србија, њена култура и њена књи-

жевност”, 1910. године на насловној 
страни „Босанске виле”. Овај текст имао 
је, без сумње, програмски карактер. 
Прошлости је дат смисао, а садашњости 
политички програм. Српска национална 
идеја утемељена је у народном сувере-
нитету и демократији, у одбрани слобо-

де од „тутора”, у достојанству и самос-
вести „малих људи” и „малих нација”.

Важност овог исказа је, међутим, у 
томе што је представљао доминантно 
тумачење српске националне идеје у до-
бу 1903–1914; сажетије, сликовитије и 
јасније од тога оно се није могло изрази-
ти. Јован Скерлић је, наиме, био једна од 
кључних личности у главном току српске 
политичке мисли XIX века. Иси дора Се-

кулић се сећала да је Скерлић 
у свом добу био „maitre” са-
модржац такорећи тадашњег 
литерарног живота, и дословно 
идол универзитетске омладине. 
Штавише, Срби који су живели 
у Хабзбуршкој мо нар хији, Ос-
манском царству и Црној Гори, 
управо у Скерлићу су, као и у 
краљу Петру Кара ђорђевићу, 
видели оличење Краље вине Ср-
бије: „Поред кра ља Петра, чије 
је име било си но ним Србије, 
мало се чије име чешће спо-
мињало од Скер ли ћева” – пи-
сао је, сећа ју ћи се својих мла-
добосанских дана, Иво Андрић.

На исти начин, у духу народ
ног суверенитета и демок ра ти
је, самосвести и жеђи за не за
вис ношћу, српску прошлост, 
садашњост и будућност видео 
је и Јован Цвијић. Иако није 
имао Скерлићев романтичар-
ски полет и утицај на младе, у 
самој Србији, тамо где су се 

доносиле одлуке, Цвијић је био утицај-
нији од Скерлића. У чланку „Географски 
и културни положај Срби је”, који је, та-
кође, објавио у Сарајеву (1914), Јован 
Цвијић је подсећао да је српски народ, 
почевши од Карађорђевог устан ка, 
„створио и доста брзо орга ни зо вао др-
жаву, не туђом помоћи и као имит а ци ју 
и копију, већ из себе и на својим народ-
ним основама колико се слаже с њего-

вим народним духом”. „Ти бескрајни и 
стални напори, муке и патње учинили су 
да народна душа, и поред вековног роп-
ства, није душа роба, већ душа револу-
ционара, који тражи једна кост, правич-
ност, `божју правду`”. У бе се ди О нацио-
налном раду (1907) Цвијић каже да „у 
целом нашем народу ваља неговати дух 
праве слободе, тежње за социјалном 
правдом и верску толе ран цију”. Србија 
је требало да на стави у том, како он ка-
же, „де мо крат ском правцу”:

„Тако радећи развитак Србије ће бити 
у сагласности и са општим идејама које 
у свету преовлађују и са циљевима на-
шег националног рада, који ће бити ос-
нажен ширењем напредних идеја у ос-
талим нашим земљама. Врло је важно 
што је Србија у том погледу одмакла од 
свих околних држава”.

Kоначно, исте идеје исповедао је и 
Никола Пашић, средишња личност срп-

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине1

ОДБРАНА СЛОБОДЕ
У српској историографији се на-

глашава да је, почевши од 1903. годи-
не, Србија све успешније штитила 
своју слободу и независност од ту-
торства и притисака АустроУгар ске; 
Царински рат 1906–1911. донео је 
економску еманципацију; Анексиона 
криза 1908–1909. завршила се пора
зом Србије, али и отварањем српског 
питања пред европским јавним мне
њем и великим силама; коначно, у 
Првом балканском рату 1912, Србија 
је ослободила Стару Србију и Маке
до нију, и одлучујуће допринела 
осло бођењу Балкана од турске вла-
сти. Добила је и рат против Бугарске 
1913, изазван аустроугар ским ути-
цајима и старим нацио на лис тичким 
размирицама.

УПОРИШТА СРПСКИХ 
ЛИБЕРАЛА

Главно упориште франкофилског 
и англофилског отпора аустроугар
ским и немачким културним обрас
ци ма биће Српски књижевни глас
ник, у коме су се 1901. окупили до 
тада завађени „деловци” и „не ди
ћевци”. Он ће, у својим почецима, 
бити једно од упоришта српских ли-
берала и де мократа у отпору ауто-
кратији Об ре новића и импе рија
лизму АустроУгарске; с вре ме ном, 
израшће у нај бољи српски књижев-
ни часопис свих вре ме на. Епоха Срп-
ског књи жевног гласника (1901–1914. 
и 1920–1941) би ла је златно доба 
српске културе.

Јован Скерлић

Јован Скерлић и Богдан Поповић, седе



ског политичког живота у добу од 1903. 
до 1914. У необјављеном рукопису „Сло-
га СрбоХрвата”, насталом, како се сма-
тра, између 1889. и 1891, по први пут 
штампаном скоро 70 година после њего-
ве смрти, Пашић каже:

„…Народ српски подигао је сам српс-
ку државу, подигао је крвљу, трудом и 
умењем својим и она носи на себи печат 
њеног творца, а тај је потпуно демократ
ска држава, таква какве у Европи нема 
изузев Швајцарске. Ко поња замашај зна-
чаја кад један народ сам створи своју 
државу и кад скроз прожмат том 
идејом, да ју је сам подигао, кад живи 
традицијом том и потпуно је свестан 
свога значаја у тој држави, тај ће поњати 
да таква држава почива на најчвршћем 
темељу – да није лако ни разрушити је, 
ни оборити. У свести народа да је сам 
ковач своје државе почива народни су-
веренитет, народна вишња власт, која се 
увек лаћа заштите државе или порет ка, 
чим се покажу послеци хрђаве или нена-
родне управе”.

У добу 1903–1914. гласови Јована 
Скерлића, Јована Цвијића и Николе Па-
шића најдаље су се чули; па ипак, била 
су то само три тумачења тешко ухва-

тљиве стварности. Овде, међутим, није 
најважније питање колико су заиста би-
ле тачне идеје Пашића, Цвијића или 
Скерлића. Реч је о томе да су њихови ис-
кази драгоцени извори за увид у „дух 
времена”, у главне токове српске култу-
ре тога доба, у стање свести најзначај-

нијег дела тадашњих српских поли-
тичких и културних елита.

Савременици су осећали да живе у 
преломном добу; веровали су да је њи
ховом нараштају дато да оствари, како се 
тада говорило, „заветну мисао ослобо
ђења и уједињења”, баш као што су то 
учинили Италијани (1859–1870) и Немци 
(1864–1871). Ближе, стрпљивије посмат ра
ње показаће, ипак, да је реч о веома сло-
женом времену, препуном пи тања на које 
ни данас немамо једно знач не од го воре. 
Раздвојени држав ним, поли тич ким и вер-
ским границама, Срби се, уосталом, ни у 
том добу нису кретали једним, него 
најразличитијим „путевима”. Јесмо ли да-
нас, после сто година, и свих пораза које 
нам је донео крај XX века, спо соб нији да 
разумемо своје прадедове и њихово побе-
дничко, велико време? Дуж ни смо да по-
кушамо. Уосталом, ос ло бођени смо њихо-
вих илузија и идео лош ких обзира. Не сме-
мо више да чека мо. Нове илузије и обзири 
већ нам се нуде и намећу.

У АустроУгарској, Османском цар-
ству и Црној Гори, политички живот Срба 

ушао је, понајвише због сукоба Србије с 
Двојном монархијом, у доба опадања и 
криза. У АустроУгарској њихово главно 
средиште преселило се из Новог Сада у 
Загреб. Подељени и завађени, притисну-
ти промишљеном, асимилаторском угар-
ском политиком, наследници Светозара 
Милетића изгубили су дах. Захваљујући 
настанку хрватскосрпске коалиције, у 
политичком животу Срба у Хрватској, 
Славонији и Срему било је, међутим, 
значајнијих помака. Већина хрватских 
странака престала је да оспорава 
постојање Срба у земљама „хрватског 
политичког права”; у исто време, у хр-
ватском друштву, јача и нетрпељивост 
према Србима, охрабривана из Беча, с 
коренима у политичком католицизму и 
правашком, франковачком расизму. Бос-
на и Херцеговина су на силу припојене 
АустроУгарској; тамошњи колонијални 
режим почивао је на насиљу и непосред-
но је водио у Сарајевски атентат. У Ос-
манском царству Срби нису могли да ра-
чунају ни на основну правну сигурност; 
на Косову и Метохији албански одмет-

ници су их, уз подршку турских власти, 
истребљивали огњем и мачем. У Црној 
Гори аутократски режим кнеза и краља 

Николе Петровића посветио се прогону 
опозиционара и лову на „београдске 
агенте”; његови сукоби с демократама 
из Народне странке умногоме су 
подсећали на управо окончане обрачуне 
Обреновића с радикалима.

Наизглед разнородни политички 
покрети Срба у суштинским стварима 
били су јединствени. Управо онако како 
су то захтевали Јован Скерлић, Јован 
Цвијић и Никола Пашић, сви су се засни-
вали на начелима народног суверените-
та и демократије. Уз то, спајало их је 
осећање заједничке историјске судбине; 
све су их захватили узбуна и клонуће у 
Анексионој кризи, и полет после победа 
у балканским ратовима. Београд је за 
све био неприкосновено средиште. По-
сле 1912. успон је доживела и југосло-
венска идеја, нарочито у Далмацији, 
Босни и Херцеговини. Срби су је прихва-
тали као пут у превазилажење верских 
подела и јачање редова у отпору више-
струко јачем непријатељу. Али како ре-
шити сложену испреплетаност верског и 
националног? Политиком „Срби три ве-
ре” или југословенском идејом? У осно-
ви, две политике и идеје су, у том тре-
нутку, најчешће ишле заједно, руку под 
руку. У јавном животу Далмације и Дуб-
ровника истакнуту улогу имали су Срби 
католици, док су Срби муслимани 
били посебно видљиви међу млађим 
нараштајима Босне и Херцеговине. 2

ЗАВЕТНА ТРАДИЦИЈА
Почетак национализма, као поли-

тичког пројекта, по тумачењу Енто-
нија Смита, требало би да се пребаци 
из доба Француске револуције на 
време реформације. Коначно, „репу-
бликанска нација”, рођена у америч-
кој и француској револуцији, засно-
вана на начелима грађанских врлина, 
народног суверенитета, либералних 
и демократских начела, сукобљена с 
традиционалном хијерархијом, ум-
ногоме се ослањала на традиције 
„заветних нација”. Она се, до данас, 
сматра победничким обрасцем.

Зграда Скупштине Србије од 1887. до 1914.

ЗЕМЉА СИТНОГ ПОСЕДА
Оно што су Доситејеве идеје и Ву-

кова реформа донеле српској култури, 
Карађорђева и Милошева револуција 
учиниле су у друштву и политици. Упо-
треба народног језика дала је српској 
култури егалитаристичку боју; у исто 
време, Србија је постала земља ситног 
сеоског поседа. Устројена као уставна 
монархија, она ће, већ уставом из 1869. 
постати и земља скоро општег права 
гласа. Како смо видели, Јован Цвијић и 
Јован Скерлић, главни идеолози срп-
ског националног покрета 1903–1914, и 
Никола Пашић, средишња личност та-
дашњег српског политичког живота, 
истицали су да су се Срби сами избо-
рили за своју слободу, да су сами из-
градили своју државу, и да им је то да-
вало посебну врсту самосвести.

Краљ Петар полаже заклетву у Скупштини



Мос тарски средњошколци, Срби мусли
мани, били су 1912. огорчени када су њи-
хови земљаци, београдски гимназијалци, 
почели да им проповедају југословен-
ску, уместо српске идеје.

Управо у овом добу, почевши од краја 
XIX и почетка XX века, нагло расте број 
Срба у расејању, нарочито на далеком, 
америчком континенту. Поједноставље-
не представе о њиховом неугледном 
друшт веном положају и тужном троше
њу снага у најтежим физичким посло
вима, оспорава чињеница да су се међу 
њима нашли и научници који се убрајају 
у најважније покретаче Друге индустриј
ске револуције, Михајло Пупин и Никола 
Тесла. Њих двојица су, међу свим лично-
стима о којима је реч у књизи „Срби 

1903–1914”, највидљивији у свет ској нау-
ци; са њима се, по томе, могу упоредити 
још само Милутин Милан ко вић, Михаи-
ло Петровић Алас, Бранислав Петроније-
вић и Јован Цвијић. Пупинов пример по-
најбоље сведочи да се српска национал-
на историја не може писати без Срба из 
расејања.

У Србији ће, после 1903, под влашћу 
краља либералних и демократских схва-
тања, коначно завладати саг лас ност о 

нужности демократског по рет ка. 
„Природна права” сваког појед ин ца, 
опште право гласа, слобода штампе, 

владавина права, подела власти, парла
ментаризам, били су принципи о којима 
није било начелних спорова између 
краља Петра Карађорђевића и вођа 
највећих политичких странака – Николе 
Пашића, Љубомира Стојановића, Стојана 
Новаковића или Стојана Рибарца. Нап ре
дна странка обновљена је после по
вратка Стојана Новаковића из дипло
матске службе; либерали су се, под но-
вим именом, вратили у политичку арену; 
социјалдемократи су успели да уђу у 
скупштину. Превласт либералне левице, 
српских радикала, била је, међутим, 
потпуна и неспорна; скуп штински живот 
Србије имао је скоро све одлике двопар-
тијског система захваљу јући чињеници 
да су били подељени на „старе радика-
ле” и „самосталце”. Време уочи 1914. у 
Европи упамћено је као „златно доба ра-
дикализма”.

После владе, скупштине и круне, 
војска је представљала посебно тежиш
те политичке моћи. Завереници из 1903. 
били су, захваљујући Пашићевој упор
нос ти и британскохоландском дипло
мат ском бојкоту, потиснути из политике, 
да би се у њу вратили 1911, у општој уз-
немирености изазваној анексионом кри-
зом, и ратном опасношћу. Улазак војске 
у политику и њени сукоби с цивилним 
властима у овом добу били су, опет, ши-

ри феномен, видљив у Бугарској, Грчкој, 
Турској, Шпанији, Португалији, Аустро-
Угарској, Немачкој, па и у дале ком Јапа-
ну и Кини. Иако оптерећена унутра-
шњим поделама, српска војска је пока-
зала своју вредност у ратовима 1912–
1918. године. Још од доба краља Милана 
Обреновића, официри су били истинска 
друштвена елита; војводе Радомир Пу-
тник, Живојин Мишић, Степа Степано-
вић, Петар Бојовић, били су само њени 
најистакнутији припадници.

Општи препород јасније се види када 
се поглед скрене с државе, политике и 
ратова, на науку и уметност. Од XVIII ве-
ка, елитна српска култура уобличавана 
је у Хабзбуршкој монархији; културна 
еманципација Србије, започета још 1878, 
после 1903. постаће једна од главних те-
ма српске историје. Водећи српски инте-
лектуалци овога доба су, наиме, у режи-
му успостављеном у Босни и Хер
цеговини и у продору АустроУгарске 
преко Србије, Црне Горе и Старе Србије 
даље ка југоистоку, видели типично ко-
лонијално освајање. Одбијали су аустро
угарске и немачке културне и академске 
обрасце, као оруђа коло нијалног 
потчињавања; позивали су се на фран-
цуске, британске, швајцарске, па и аме-
ричке књижевне и уметничке узоре. Де-
мократским, републиканским и лаич ким 

културним моделима ових земаља су-
протстављали су се немачком и мађар-
ском политичком конзервативизму и ри-
мокатоличком прозелитизму.

Главну реч у свесном и смишљеном 
процесу културне еманципације имали 
су интелектуалци школовани у Францу-
ској и Швајцарској: Богдан Поповић, 
Слободан Јовановић, Милован Милова-
новић, Војислав Вељковић, Павле Попо-
вић, Јован Јовановић Пижон, Јован Скер-
лић, Милан Грол, Михаило Гавриловић и 
други. У јавни живот ове генерације ула-
зе око 1894. године, са оснивањем ради-
калског часописа „Дело” и либералско
напредњачког реда, чији ће сарадници, 
после његовог брзог гашења, прећи 
(1895) у „Српски преглед” Љубомира Не-
дића. У српској култури тога доба, као и 
у остатку Европе, часописи су били глав-
на средишта културног живота и 
окупљања интелектуалаца.

Национализам је представљао нај
важ нију политичку идеју у Европи XIX 
века. Укорењен у сећањима, заснован на 
језику, образложен и опеван у делима 
просветитеља и романтичара, национа
ли зам је у време Америчког рата за не-
зависност, Француске револуције и На-

полеонових ратова стекао стварну поли-
тичку снагу. Француска револуција 
наступала је у име достојанства „малих 
људи”; постали су грађани, припадници 
нације, са правом да одлучују о њеној 
судбини и обавезом да је, када је угро-
жена, одбране. Одбраном отаџбине, на-
ционалне државе, штитили су, у ствари, 

своја лич на права, која су у њој 
стек ли. Од тада је, у сукобу са 
апсо лутистичким монархијама 
и колонијалним империјама, 
зас нованим на традиционал-
ним лојалностима трону, олта-
ру, привилегованој класи или 
раси, национализам нераз-
двојан од идеја народног суве-
ренитета, либерализма и демо-
кратије. Подразумевао је сло-
боду наци је од унутрашње ти-
раније или спољне, стране оку-
пације; њено право да сама од-
лучује о својој судбини и свом 
богатству; право њених припа-
дника да слободно живе у 
својој отаџ бини, да поштују ис-
те законе, уживају иста права и 
деле зајед ничку, од предака 
насле ђе ну културу.

До краја XIX века нацио
нализам ће се суочити са су
парничким идеологијама, које 
су се заснивале на другачијим 
врстама припадности. Импе ри
ја лизам је наглашавао расни, 
социјализам класни, а клерика-
лизам верски идентитет. Импе-
ријалисти су гушили национал-3

ЗНАЧАЈ ПЕЋКЕ 
ПАТРИЈАРШИЈЕ

Милан Кашанин примећује да је 
Пећка патријаршија „извршила ону 
улогу коју су имале на Западу апсо-
лутне монархије – да је створила 
српску нацију, извршила духовно ује-
дињење српског народа”. Идеју „за-
ветне нације” код Срба и одлучујућу 
улогу коју је у њеном стварању има-
ла Пећка патријаршија проучио је на-
рочито Жарко Видовић. И Радован 
Самарџић примећује да је, у дугим 
вековима турске, аустријске и мле-
тачке власти, српска припадност уоб-
личена у Пећкој патријаршији и да је 
значила, пре свега, заједничке култо-
ве и сећања на Немањиће, Светог Са-
ву и Светог Симеона, кнеза Лазара и 
„Косовски завет”.

СПОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ И 
НАЦИОНАЛИЗМА

Никола Пашић, Јован Цвијић и Јо-
ван Скерлић припадали су различи-
тим покољењима и политичким пар-
тијама. Пашић је био вођа Народне 
радикалне странке, Скерлић 
скупштински посланик Самосталне 
радикалне странке, док се за Цвијића 
знало да је, такође, био близак „са-
мосталцима”. Сви су, међутим, били 
социјалисти, који су се с временом 
приближили демократској, либерал-
ној левици, оличеној у српском ради-
кализму. Одатле је долазио тај спој 
демократије и национализма, који је 
представљао заједнички именитељ 
кључних учесника у српском јавном 
животу и најзначајнију српску поли-
тичку струју у добу од 1903. до 1914. 
године. „Из те везаности демократије 
и национализма развила се идеоло-
гија времена Јована Скерлића” – 
закључио је још један „самосталац”, 
Милан Грол.

Николу Пашића мучило је ко ће бити ујединитељ

Сарајево на почетку XX века



не покрете у својим колонија-
ма; социјалисти су покушавали 
да национализам потисну из 
средишта политичког живота; 
римокатоличка црква је своје 
„културне ратове” са национа-
листима и либералима започе-
ла већ у време Француске ре-
волуције, да би их наставила 
против тек створених нацио-
налних држава, Немачке и Ита-
лије.

Упркос свему, у добу од 
1878. до 1914, није се могло из-
бећи спајање ових идеологија 
са национализмом. Империја-
листи су исповедали специфи-
чан, расистички шовинизам; Ха-
на Арент, а у новије време 
Марк Мазауер, с правом ће тврдити да 
је управо империјалистички расизам, а 
не либерални и демократски национали-
зам XIX века, послужио као основа 
злоћудних идеја које ће изазвати два 
светска рата.

Другу интернационалу уништили су 
националистички сукоби између самих 
социјалиста. Клерикалне странке кроз 
такозвано приближавање папе Лава XIII 
новим идеологијама прихватају и нацио-
налну идеју, али ипак с највећим жаром 
подржавају империје (хабзбуршко, бел-
гијско, француско колонијално царство) 
које су невернике Балкана, Африке и 
Азије приводиле римокатолицизму. У ис-
то време, национална идеја ће, упркос 
спајању са овим идеологијама, све до 
Великог рата, остати неодвојива од де-
мократије и либерализма. Коначно, уочи 
рата, национализам је доживео нови ус-
пон и потврдио се као најснажнија поли-
тичка идеја у Европи.

Српска култура и политика биле су 
део ових процеса; српски интелектуалци 
с краја XIX и почетка XX века пажљиво 

су пратили европска кретања. Радикал 
Драгољуб Павловић, професор опште 
историје на Великој школи, у књизи Ује-
дињење Немачке из 1898. године приме-
тио је да „свако време има своју мисао 
водиљу” која „није једини, али је најглав-
нији покретач у политичкоме животу то-
га времена”, да би закључио: „Нашим 
столећем, дакле једним делом Новога 
Века, господари народносна идеја”.

Напредњак Стојан Новаковић, припа-
дник старије генерације са значајним 
утицајем на тумачења националне идеје 
у добу 1903–1914, у интервјуу уреднику 
будимпештанског листа Pester Lloyd, не-
посредно после анексије Босне и Херце-
говине, рекао је да је „националистичка 

идеја – идеја века”, и да „главна слабост 
Аустроугарске јесте и остаје то што није 
држава националистичка (национална 
држава – прим. М. К.), већ што се у њој 
једне народности свима средствима уз-
дижу изнад осталих” (Новаковић [1910] 
1972: 349).

Социјалиста и самосталац Јован Скер-
лић ће 1912, позивајући се на францус-
ког историчара Шарла Сењобоса, тврди-
ти: „XIX век је био век народности, сав 
испуњен националним комешањима и 
ратовима”. Наредне године, уочи Вели-
ког рата, Скерлић је писао:

„У другој половини XIX века изгледало 
је да политички и социјални проблеми 
потискују у страну национални проблем, 
и у унутрашњим борбама, политичким и 
социјалним, национализам је био од спо-
реднога значаја. Од почетка XX века 
ствари у Европи су се из основа промени-
ле. У великој борби коју нације воде за 
опстанак, у општој државној и национал-
ној несигурности и у предосећању једне 
велике међународне борбе, народи ста-
вљају на прво место свој животни инте-
рес, своју националну особеност, и Евро-
па је ушла у период оштрих националних 
борби какве су биле пред 1848. годину”.

Осим што је показао да је имао добар 
увид у европска збивања, Јован Скерлић 
је овде, сасвим очигледно, образлагао и 
своје окретање од социјализма ка па-
триотизму и националној идеји.

Историја национализма, као европ-
ског и светског феномена, и данас се 
опире коначним тумачењима; то се мо-
же рећи и за историју српског национа-
лизма. Милорад Екмечић, је у својим ис-
траживањима историје јужнословен-
ских национализама и српске национал-
не идеје у XIX веку, приметио да разли-
чити народи и њихови језици постоје од 
самих почетака писане историје, као и 
да постоји мноштво доказа о уобличе-
ном српском идентитету у 
средњем веку. Маурицио Виро-
ли проналази републикански 
патриотизам већ у старој Грчкој 
и у Римској републици, и прати 
његову судбину, преко Макија-
велија и Мацинија, до данас. 
Појам „нација” и прве изразе 
националног осећања у Ен-
глеској и Француској, Доминик 
Шнапер види у XIII веку. Ентони 
Смит проналази „етније”, као 
претече нације, па и саме на-
ције, већ у старом веку.

Руски, eнглески, француски 
и шкотски национални иденти-
тет „хијерархијског типа”, пове-
зан с деловањем државе и феу-
далних елита „одозго”, Ентони 
Смит види у позном средњем 
веку. Смит наглашава да Стари 
завет није само документ о 
постојању нације у древним 
временима, него и свеприсутни 
узор и образац; почевши од до-
ба реформације, нарочито је 
снажно утицао на стварање 
„заветних нација”, уједињених 

вером, култовима, па и митом о „изабра-
ности”. Најбољи примери за то били су 
Кромвелови пуританци, холандски по-
буњеници против Хабзбурговаца, 
швајцарски и амерички калвинисти.

Ентони Смит тврди да су модерни на-
ционализми најчешће комбинација разли-
читих типова национализама. Грчки при-
мер, тако, укључује у себе сва три обра-
сца. Образоване елите ту су наметале 
„републикански” модел, док је традиција, 
заостала из турског доба, захваљујући 
цркви, била „заветна”, па, кроз сећање на 
Византију, и „хијерархијска”. Смит, наиме, 
примећује да је у православном свету, 
код Грка, Срба и Бугара, „заветна нација” 
повезана с националном црквом и култо-
вима, била старија од реформације. Уну-

тар грчког национализма XIX века скло-
ност једном од ових модела нације и на-
ционализма зависила је од социјалног, па 
и географског порекла њихових носила-
ца. Нове генерације националних идеоло-
га изнова су тумачиле сложено нацио-
нално наслеђе, прихватајући или од-
бијајући његове поједине слојеве. Сличну 
мешавину „заветног” и „републиканског” 
национализма нуди и швајцарски пример.

Српски образац је, уз све међусобне 
разлике, сличан грчком, па и швајцар-
ском моделу; то примећује и Ентони 
Смит. И „етносимболиста” Смит и „мо-
дерниста” Ерик Хобзбаум сагласни су да 
је, слично Русима, Енглезима или Фран-
цузима, „протонационализам” Срба 
видљив пре модерног доба, и да га је 
уобличила Српска црква. Српски аутори 
су дошли до сличних закључака.

Просветитељство и романтизам ума
њивали су значај верских подела у 
Француској и отварали могућност ује-
дињења Немаца различитих вера. Фран-
цуски просветитељи отворено су се су-
кобљавали с Римокатоличком црквом и 
потискивали је из политике у сферу 
приватности, личне савести и одговор-
ности; за немачке романтичаре нацио-
нални идентитет значио је језик, оби-
чаје, предања.

Језик је, како је то показао Јохан Хој-
зинга, заједно са пореклом, обичајима и 
лојалностима појединим владарима, ве-
ковима служио за препознавање и раз-
ликовање нација (Хајзинха 1996: 25, 37). 
Питер Берк примећује да се, почевши од 
средине XVIII века, нација одређује као, 
пре свега, језичка заједница и да у то ве-
рују не само водећи немачки писци, XVIII 
и XIX века, какви су Јохан Готфрид Хер-
дер, Јохан Готлиб Фихте, Фридрих Шле-
гел и други, него, све више, и образована 
европска елита. У духу просветитељске 
тежње за поправљањем положаја најши-
рих слојева, али и романтичарске жеље 
за изворношћу и аутентичношћу, народ-
ни језик се узима за књижевни стандард.

Романтизам и просветитељство има-
ли су исту улогу у уобличавању српског 
националног покрета. Новија истражи-
вања показују да се, са проширивањем 
изворне подлоге и теоријских модела, 
најразличитији видови српског патрио-
тизма могу пратити кроз цео XVIII и XIX 
век. Од преломног доба Доситеја Обра-
довића и Вука Караџића, српска нацио-
нална идеологија се, од верске припад-
ности, понајвише окреће ка народном 
језику; био је то почетак напуштања мо-
дела „заветне нације”. Доситејева и Ву-
кова секуларна национална реторика би-
ла је срачуната на обједињавање „Срба 
три вере” који су, како је Доситеј писао, 
живели између Дунава и Јадрана. У 
„Писму Харалампију” (1783) он је тврдио 
да су „славеносерпским језиком” гово-
рили „житељи чрногорски, далматски, 
херцеговски, босански, сервијски, хор-
ватски (кроме муж), славонијски, срем-
ски, бачки и банатски”. Распростирање 
српског језика на сличан начин је описао 
и Вук Караџић. И за њега, као и за водеће 
слависте тога доба, Јернеја Копитара, Јо-
зефа Добровског, Павла Шафарика, 
штокавски је био српски дијалект, чакав-
ски хрватски, кајкавски хрватски или 
словеначки. Тако су, како ћемо видети, 
мислили и водећи српски интелектуалци 
доба 1903–1914: Јован Цвијић, Стојан Но-
ваковић, Слободан Јовановић и други.

(Приређено према књизи
др Милоша Ковића

„Срби 1903–1914. – историја идеја”)
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НЕЗАВРШЕНИ ВЕРСКИ 
РАТОВИ

Велики ратови између муслиман-
ског Османског царства и католичких 
европских империја били су део вер-
ских ратова који су, у XVI и XVII веку, 
потресали Европу; у њима су, како 
смо видели, на западу Европе, развија-
не и идеје о „заветним нацијама”. Ти 
ратови су, на тлу Балкана, баш као и у 
Енглеској, Француској или Немачкој 
овога доба, попримали облике грађан-
ских ратова између истојезичних при-
падника различитих вера. После Вест-
фалског мира (1648) верске поделе у 
западној и средњој Европи, међутим, 
више не покрећу велике ратове. Рато-
ви између Хабзбуршког, Руског и Ос-
манског царства, од Беча до Азова и 
од Босне до Јерменије, чак и у XIX ве-
ку, задржали су верски карактер.

ИДЕЈА „ЈЕЗИЧКЕ НАЦИЈЕ”
И конзервативна и либерална бри-

танска штампа, у то време, 1914. годи-
не, становништво Босне и Херцегови-
не и Далмације, без обзира на веру, 
сматрају Србима. Одатле ће, исте го-
дине, потицати и понуде заокружи-
вања ових земаља у оквиру уједиње-
не српске државе, а српска влада 
изабраће југословенско уједињење. 
Секуларизација српске националне 
идеје и истицање језика као њене ос-
нове, отворили су, наиме, врата и ју-
гословенској идеји. Заокупљен одно-
сом између верског „национализма 
судњег дана”, који је, како је нагла-
шавао, изазивао бескрајне верске ра-
тове и „језичке нације”, која је водила 
у парламентарну демократију, Мило-
рад Екмечић ће у „Стварању Југосла-
вије” написати да је Доситеј 1783. ју-
гословенским народима купио возну 
карту до Лондона, али да су се они 
обрели у Лондондерију, где их је ос-
тавио „кочијаш историје”. 

Јован Цвијић

Петар Кочић
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