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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

О

ГОСТОВАЊЕ

У Текелијануму представљено дело Момчила Крајишника

Како се рађала Република Српска

књизи једног од утемељивача и бившег високог функционера Републике Српске
говорили су академик Љубомир Зуковић, министар културе у првој влаУ суботу, 8. децембра, у задужбини Саве Текелије у Будимпешти промовисана
ди Републике Српске, Драгомир Анје књига Момчила Крајишника о зачецима и реализацији идеје о стварању
тонић, етнолог и сам аутор. Госте је у
уводној речи представио Љубомир
Републике Српске. Промоцију је организовала Самоуправа Срба у Мађарској,
Алексов, српски посланик у Мађарпосредством
Љубомира Алексова, српског посланика у Мађарском парламенту
ском парламенту, који је поздравио и
све присутне.
У препуној сали Текелијанума, у
„Доброта је човеку од Бога дата.
СРПСКИ ЈЕЗИК УГРОЖЕН ЗАПАДНИМ ТУЂИЦАМА
публици су између осталих били: ми- Човек који на слободи брине о друтрополит црногорско-приморски Ам- гима, не може се променити ни кад
Промотер књиге Момчила Крајишника, проф. др Љубомир Зуковић, акафилохије Радовић, епископ будимски га слободе лише. Момчилу Крајидемик, један је од истакнутих српских интелектуалаца, књижевник и проучавалац српске књижевности, посебно народне. На тему угрожености српског језика он каже:
„Српски језик изложен је једној поплави туђица са запада. Kад погледате називе фирми, ту нема српске речи и мислим да је то погрешно. Треба
нам у овом тренутку један Kочић да загрми онако, као што је грмио у време
Аустроугарске кад је наметала административни језик, који је он успешно
исмејавао. Kрлежа је рекао да се ради о једном језику који Срби зову српски, а Хрвати хрватски. Знам да Хрвати траже да се српски филмови титлују. Ми бисмо погрешили ако бисмо и ми тражили да се преводе хрватски
филмови. Прошле године се појавио „Горски вијенац” у преводу на црногорски језик и ту можете видети докле се стигло у том лудилу. Надам се да
је то као елементарна непогода и да ће то проћи, да ће ову ствар препустити лингвистима. Управо оно што више замерам је замирање ћирилице, нашег
националног писма, које је савршено у сваком погледу. Наравно да се мора
учити и латиница, али морамо неговати ћирилицу. Она мора бити законом
заштићена и у службеној употреби.”

Момчило Крајишник и промотери издања

Лукијан, председница Српске самоуправе Срба у Мађарској Вера Пејић
Сутор и многи други.
Академик Зуковић је за мото свог
излагања узео Његошев стих из „Горског вијенца“: „Удар нађе искру у камену“. Јер да није ударца о камен,
рекао је Зуковић, искре која из камена заискри не би било, јер би „у кам
очајала“. „Управо је таква искра створила Републику Српску. Изнедрена је
из потребе да Срби имају људске и
грађанске слободе, верска и грађанска права, да негују свој језик и ћирилично писмо“, рекао је гост.
Он је младој држави дао име и на
то је врло поносан. Затим је рекао да
књига „Како се рађала Република
Српска" није само поуздан историјски документ, него и литерарно штиво, писано надахнуто и сугестивно.
За тринаест и по година, колико је
Момчило Крајишник био у затвору,
написао је још две књиге: „Крајишници“ и „Јачи од силе и судбине“. Све
три књиге су издале „Франкфуртске
вести“, још док је био у притвору, у
Хашком трибуналу.
Етнолог Драгомир Антонић говорио је о томе да се народ може изборити са свим недаћама ако верује
у Господа.

шнику је припала дужност да од рђавих брани, не само себе, него и идеал
о добром. Осуђен је на правди Бога,
а све због служења истини и своме
народу. Не одустајући од борбе за
правду, он је писао књиге у сужањству. Историју, истина нису правили
само добри људи, али су све светле
путеве људству прокрчили само добри људи, борећи се против закона
који познају само слепу силу", ракао
је Антонић.
Говорио је, такође, и о снази заједништва и истине која увек побеђује.
„Има људи којима време донесе, ма
како тешко било, једну драгоцену патину и учини их бољим, вреднијим, да
им изузетну стваралачку снагу. И кад
прође наше време и кад већина данас важних ствари буде потпуно заборављена, остаће само приче о српским Јововима, међу којима је и Момчило Крајишник“, истакао је Драгомир Антонић.
Момчило Крајишник је веома смирено, као човек богатог искуства и
животне мудрости, говорио о свом
животу, политичком раду, рату, суђењу
у Хагу и издржавању затворске казне,
о себи као невиној жртви једног злог
времена. Рекао је да се у животу уздао
у два савезника: Бога на небу и српски

народ на земљи. Истакао је да су у
рату против српског народа биле
удружене највеће светске силе, и да је
упркос томе створена Република Српска коју зову „инат држава“, као и да
је његових тринаест и по година у затвору била мала цена за велику добит.
Рекао је да су битне три ствари: вера
у Бога, вера у успех и воља која иде уз
веру да бисте постигли жељени циљ.
Рекао је да је вредност књиге у опису

ТРИНАЕСТ ГОДИНА У ЗАТВОРУ
Момчило Крајишник (Сарајево, 1945) српски је политичар из БиХ и један
од оснивача Српске демократске странке. По занимању економиста, Крајишник је био и високи функционер СР Босне и Херцеговине. Био је члан СКЈ,
али врло конзервативан и религиозан човек. У време комунизма био је
председник црквене општине. Након првих вишестраначких избора у СР
БиХ изабран је за председника Народне скупштине БиХ од 1990. до 1992.
Био је председник Народне Скупштине Републике Српске, а након рата и
члан Председништва БиХ, од 1996. до 1998. Ухaпшен је 2000. године и притворен у затвору Међународног суда за бившу Југославију (Хашки трибунал)
у Хагу. Оптужен је за злочин против човечности и осуђен на 27 година затвора, али му је Хашки суд смањио казну на 20 година. Пуштен је на слободу 2013, после одлежане две трећине казне.

Скуп је поздравио Љубомир Алексов

догађаја и прецизно наведеним изворима.
„Нисам мрзео своје непријатеље,
јер мржња је за губитнике, за слабе
људе. Све што смо у нашој борби тражили за Србе, говорили смо да треба
да имају и Муслимани и Хрвати. А, за
будућност наше Републике Српске
само у заједништву и слози можемо
да се боримо“, поручио је аутор књиге.
Славица Зељковић
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Одржана ванредна седница Скупштине земаљске самоуправе

Реизабрана директорка школе и најављена
трансформација института
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској је, на ванредној седници одржаној
прошлог четвртка у Будимпешти, поново изабрала др Јованку Ластић
за директора Српске школе „Никола Тесла” и дала сагласност за почетак
припремних радњи за трансформацију садашњег Српског института
у привредно предузеће - КФТ, односно ДОО. Обе одлуке донете су једногласно,
у присуству натполовичне већине делегата

АКТУЕЛНО
везане за народности у оквиру научних организација. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској подржава да,
уколико дође до формирања непрофитне организације ДОО. (на основу
1. тачке), у том случају дође до укидања Српског института, као буџетске
организације. Скупштина Самоуправе
Срба у Мађарској овлашћује председницу ССМ и шефа канцеларије ССМ
да у договору са директором (шефом)
Српског института провере ставке
наведене у тачки 1. и 2, да провере
околности, напомене и последице
везане за ову промену и да на основу
тога саставе документ о промени, да

СЛЕДИ РАД НА КВАЛИТАТИВНОМ НАПРЕТКУ

Презентујући свој програм, др Јованка Ластић је у својству кандидата за
директора Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла” истакла да
је у протеклим годинама константно растао броја ђака ове школе. Међутим,
додала је да се у наредном периоду треба задржати на садашњем броју
ученика, како би се расположиви ресурси усмерили у побољшање квалитета наставе. Она је изложила графички приказ претходне и садашње организационе шеме и план будућег рада школе, напоменувши да је у последње време дошло до повећања број запослених, што је процес који је пратио
тренд сталног повећања броја ученика. Истакла је успехе које ученици
постижу на школским такмичењима, али је говорила и о резултатима у
самој настави, укључујући и поједине потешкоће. Како је нагласила, забавиште у Сегедину ће ускоро имати две групе полазника, што је важно како
би тамошња Српска школа имала довољан број ђака.

О

будућем директору Српске
школе у Будимпешти делегати
су одлучивали у оквиру прве
тачке дневног реда. Комисија за реализацију конкурса констатовала је да
је досадашња директорка школе,
др Јованка Ластић, једини кандидат
за ову функцију, пошто других конкурсних пријава није било. На предлог кандидаткиње, гласање о избору
директора обављено је јавно, после
чега је председавајућа седнице и
председница ССМ-а Вера Пејић Сутор, констатовала да је др Јованка
Ластић на ову функцију изабрана
једногласно.
Када је реч о трансформацији Српског института у КФТ (ДОО), шефица
Канцеларије ССМ-а др Јадранка Гергев је подсетила присутне на садашњи статус института као институције при земаљској самоуправи и напоменула да он, према закону, може да
функционише и као привредно предузеће. Зато је члановима Скупштине
ССМ-а пренела захтев Српског института за покретање процеса реорганизације у предузеће. Председник Финансијског одбора Димитрије Ластић
рекао је да тај одбор „није стигао да
одговори на питање да ли је сагласан

са овим захтевом”, пошто два присутна члана одбора нису била истог мишљења о овом питању.
У расправи која је уследила, а којој
је присуствовало девет од укупно
петнаест делегата, против идеје о
трансформацији Српског института
у КФТ изјаснио се једино Ласло Шандоровић, док су остали дискутанти
били за ту опцију. О потреби да Српски институт буде претворен у привредно предузеће најдуже је говорио
Митар Кркељић, а у дискусију су се
укључили и Димитрије Ластић, Борислав Рус, Петар Богдан, Игор Рус и
др Јованка Ластић, који су, такође,
подржали предлог. Душан Вуковић је
замолио објашњење зашто је трансформација ове институције потребна, с обзиром да је на претходној
седници заједничком одлуком делегата скинуто са дневног реда питање
претварања Културног и документационог центра, Српског позоришта и
Српских недељних новина у јединствени КФТ.
На то питање одговорио је директор Српског института Пера Ластић,
који се у међувремену прикључио
делегатима. Као главни разлог навео
је превелике административне оба-

везе садашње организационе форме
и нагласио да постоји „гушење администрацијом”, пре свега када је реч и
новчаним трансакцијама. Он је рекао
да ће, уколико институт остане да
функционише у овој форми, доћи до
смањења плата запослених због најављеног увођења статуса јавних службеника. Из његових речи присутни
су закључили да се критеријуми које
држава поставља пред своје јавне
службенике, неће односити на запослене, као ни на руководиоце у КФТ-у.
Према његовим речима, Српски институт у садашњем облику не може
да задовољи поједине критеријуме
које закон предвиђа за класичне научне институте.
После дискусије, свих деветоро
присутних делегата изјаснило се да
прихвата предлог одлуке у којој се
каже: „Скупштина Самоуправе Срба
у Мађарској подржава покретање
припремног поступка за оснивање
непрофитнe организације ДОО. која
би по 6. тачки Njt. 2. обављала задатке

би могла да се донесе одлука”.
На седници је одобрено установљавање стипендије за студенте на Смеру за српске народносне педагоге у
забавишту. Иницијатива о стипендирању је, према речима др Јованке
Ластић, покренута од стране Немачке
народносне самоуправе, која има велики број забавишта у Мађарској, што
ће свакако користити и будућим српским студентима. Прихваћени су сви
докуметни који омогућују реализацију овог програма.
Подржан је и предлог из области
јавних набавки, а у вези са изградњом
објекта у Батањи. Такође је усвојен и
ценовник исхране у васпитно-образовним институцијама у власништву
Самоуправе Срба у Мађарској. При
крају седнице, одобрена је промена
буџетских ставки Самоуправе Срба у
Мађарској и њених институција за
2018. годину, осим када је реч о Културном и документационом центру
Срба у Мађарској.
СНН
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИСТОРИОГРАФИЈА

У

Српској школи „Никола Тесла“
у Будимпешти, предавање на
тему Првог светског рата одржао је др Предраг Марковић са Института за савремену историју у Београду. Учинио је то на деци веома
пријемчив начин.
„Постоји разлика између повода и
разлога избијања Првог светског
рата. Повод је што је Гаврило Принцип убио Франца Фердинанда у Сарајеву, а разлог је да је Аустрија хтела да Србија буде уништена”, рекао
је професор Марковић.

Др Предраг Марковић

Он је у свом излагању изнео чињенице да је аустријски штаб више од
20 пута предлагао цару Фрањи Јосифу да уништи Србију, а овај догађај
у Сарајеву био је само један разлог
да они то и учине, мада је Србија
била против рата.
Његово предавање пратила је и
видео презентација, као и песма Милутина Бојића „Плава гробница”, коју
је рецитовао велики српски глумац
Драган Николић.
Професор Марковић је у препуној
сали Српске школе „Никола Тесла“ ђацима и професорима говорио и о на-

Предавање др Предрага Марковића у Будимпешти

Постоји разлика између повода и разлога
избијања Великог рата
Поводом 100 година од завршетка Првог светског рата, Културни и
документациони центар Срба у Мађарској серијом програма широм Мађарске
обележава ову значајну годишњицу. Тим поводом, гост ове институције и Српске
школе у Будимпешти био је др Предраг Марковић, историчар из Београда
станку Краљевине
СХС и Југославије:
„Ниједна земља
није толико нападана као Југославија. Она је између
два светска рата
сво време на ивици
рата”. Марковић је
говорио о истинама, али и заблудама
Југославије,
иако су безмало
сви политичари
1918. године били за
Југославију, а разликовали су се у
мишљењима како
она треба да буде уређена.
Пропраћен бурним аплаузима,
професор Марковић стрпљиво је одговарао на многа питања ђака, не
оставивши никога без одговора, или
објашњења онога што можда нису
разумели.
Иначе, проф. др Предраг Марковић написао је десетак књига, стотинак научних радова, од којих је скоро
половина објављена у иностранству,
углавном на енглеском и немачком,
као и више десетина новинских чланака и есеја. У својим књигама се

ДВА РАТНА ВОЈНА САВЕЗА
Први светски рат су водила два велика савеза. Силе Антанте су на почетку чиниле Србија, Црна Гора, Русија, Француска, Велика Британија, Италија, Јапан, Грчка, Румунија и САД. Централне силе су пре почетка рата
чиниле Немачка, Аустроугарска и Италија, која је због лондонског уговора
од 26. априла 1915. године, којим је за Италију предвиђен део Далмације,
Истра, Горица, Кварнерска острва и Додоканези, приступила силама Антанте. Османско царство се придружило Централним силама октобра 1914,
а годину дана касније то је урадила и Бугарска. До завршетка рата, од
европских земаља Холандија, Швајцарска, Шпанија и скандинавске државе су остале званично неутралне.
бавио претежно
историјом друштва
и културе у XX веку.
Он често отвара
неке мало или нимало истраживане
теме у српској историографији, као
што су: иторија свакодневног живота,
историја стереотипа и менталног мапирања, историја
модернизације и
евр опеи з ац ије ,
историја студентских покрета, урбана историја, историја рода и породице, историја националних идентитета, утицај Хладног
рата на културу и друштво, смена
либералних и репресивних фаза социјализма, феномен носталгије за
социјализмом, историју гастарбајтера, утицај културе и идеологије на
приватни живот, историја односа
према друштвеним институцијама,
историја осећања и међуљудских односа, историја културе и медија, историја историографије, итд. Неке од тих
тема су касније постајале веома популарне међу млађим генерацијама
научника, не само историчара, већ и
историчара уметности, књижевности,
архитектуре и филма, социолога и
антрополога. То је вероватно разлог
што је он према подацима Народне
библиотеке Србије и JSTOR претраживача један од најцитиранијих српских историчара.

Др Предраг Марковић запослен је
у Институту за савремену историју
од 1987. године Сада је у највишем
научном звању - научни саветник. Држао је предавања на многим страним
универзитетима. У Србији је ангажован као гостујући професор на више
факултета, где држи неколико предмета везаних за историју, медија и
културе. Био сарадник или регионални координатор на више међународних пројеката.
Члан је Европске академије наука
и уметности (Салзбург). Био је члан
Савета за промоцију Србије. Био је
члан или председник управних одбора и савета многих научних, образовних и културних установа. Био је
члан Управног одбора РТС-а (2006–
2016). Члан је великог броја редакција, као и Националне комисије за
сарадњу са УНЕСKО.

СЕДАМДЕСЕТ МИЛИОНА ЉУДИ ПОД ОРУЖЈЕМ
Први светски рат је трајао од 1914. до 1918. године. У њему је учествовала
већина великих светских сила, груписаних у два сукобљена војна савеза.
Више од 70 милиона људи је било под оружјем, а од тога преко 60 милиона
људи у Европи је било мобилисано у један од највећих ратова у историји.
Последице рата су биле да је убијено више од 15 милиона људи, 20 милиона рањено, а директне учеснице рата претрпеле су и огромна разарања
држава и привреда. Први светски рат познат је и под именима Велики рат
и Светски рат (до избијања Другог светског рата).
Гост у друштву организатора, Милана Ђурића

Д. К.
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Промоција романа Драгомира Дујмова

Апићев ход по мукама – под сантовачким
небом боје пурпура

У будимпештанском Српском културном центру одржана је промоција новог
романа Драгомира Дујмова, о којем су говорили Давид Кецман, књижевни
критичар, песник и прозаиста из Сомбора и сам аутор. Књигу су издале
Задужбина Јакова Игњатовића и Српска самоуправа у Ержебетварошу

Драгомир Дујмов и Давид Кецман

Н

ови роман Драгомира Дујмова говори о истинитом
догађају, о трагичној смрти
јереја Милоша Апића, православног
свештеника у Сантову, првој жртви у
Другом светском рату у Бачкој. Због
лажне оптужбе да је југословенски
шпијун, ухапшен је и одведен и три
дана и три ноћи je био изложен тортури, а на крају je и мучки убијен у
риту и бачен у живо блато. Догодило
се то 12. априла 1941. године, чиме је
практично почео поход фашистичких трупа Миклоша Хортија преко
југословенске границе.
Апића је оклеветао сеоски берберин Јанош Нађ, доушник, „човек
отровног корена“, мрзитељ који је
жудео за одмаздом и ког су „власт“
и моћ у рату учинили злим и суровим ирационалним осветником.
Кроз његов лик аутор је подвукао да
је рат посебна прилика за рушитељско, за демонско у људима.
Полазећи од историјских чињеница везаних за трагични догађај и
укрштањем других прича о људима
и догађајима битним за осветљавање биографије и психолошког портрета главног јунака из различитих
углова, што његов лик чини пластичнијим и уверљивијим, роман се, у
тематском, али и у квалитативном
смислу, уздиже изнад појединачног

до општег. Говори о трагичном удесу
младог свештеника, али прераста
сам догађај и постаје универзална
прича о страдању невиних људи
само зато што су веровали и били
чисти и поносни страдалници за своју веру хришћанску, православну.
Јереј Милош Апић је, прошавши
своју Голготу, постао симбол велике
жртве за веру православну и за свој
српски род. Упамћен је као духовник
чистог срца и образа, тихи носталгичар, увек повучен, опрезан, који никоме није радо откривао своје мисли, рећи ће за њега аутор. Аутор
повезује овим делом, све страдалнике за веру хришћанску кроз историјску вертикалу, чиме истиче значење
жртве Милоша Апића.
Овај роман доживљавамо као савремено житије светих. Роман о добру наспрам зла, о светлости и о
тами у човеку.
Давид Кецман, вероватно најбољи
познавалац дела Драгомира Дујмова
и дугогодишњи њихов аналитичар и
критичар, на промоцији је истакао:
„Најснажније у свим тим мајсторски повезаним причама садржано је
не само у ономе што је најдиректније везано за живот и страдање невиног Милоша Апића, већ и у оном што
притом доживљавамо као стварносну рефлексију свељудскости. Што

УПОЗОРЕЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ
Публика, у којој је највише било припадника млађе генерације, испунила
је салу, а недостајао је који ред столица, што је реткост на књижевним сусретима и промоцијама. Међу присутнима је било и Сантовчана који су се
на најлепши начин сетили свог суграђанина, иако је промотер Давид Кецман
гласно приметио да су изостали неки којих се тема романа веома много
тиче и који би, по природи свога посла и опредељења, требало да су ту.
Аутор је после промоције разговарао са публиком која му се захвалила што
је написао овај роман као сећање на једно време и великог човека. Јер, зло
не сме да се заборави, као ни невини страдалници. Све је то упозорење за
будуће дане и генерације.

ово дело чини величанственом причом о божјем једначењу. Једначењу
по човечности.“
Боја пурпура је боја сумрака кад
људи у свом кретању застану, иду
опрезније, али у овом роману је боја
рата, кад мук настане док страдалника воде до његове Голготе. Роман
је највећим делом остварен у форми
извештаја свезнајућег приповедача,
као да су дневничке белешке вођене
из дана у дан, али тако да су фрагменти повезани у импресивну целину о времену, догађајима, личности
главног јунака и са универзалном
поруком о неискорењивости зла на
овоземаљском свету. Кецман je у поетици овог романа нагласио мотив
сна, који није својствен само овом
Дујмовљевом роману. Посебно је
сликовит и снажан сан Милошеве
трудне жене која сања да се излегло
јаје без жуманца, док на небу црни
гавранови круже.
У завршној речи Кецман је рекао
и следеће: „Као и ранија дела овог и

КЊИЖЕВНОСТ
у свету критике веома цењеног српског прозаисте, тако је и „Под небом
боје пурпура“, књига велике људске
туге и горког незаборава, настала
повезивањем прича из многих времена, изнета са њему својственим
стилом, мноштвом архаизама, „нашким говором“, који је карактеристичан за Србе тог пограничног предела. Књига, која није тек пуко сведочанство о једном човеку – страдалнику, него и вечно добром и лепом,

а што је увек и свуда, у нама и око
нас.“
Аутор романа, Драгомир Дујмов,
рекао је да су многе личности у роману именом и презименом, стварне,
неки од ликова су његова родбина.
Њему се телефоном јавио Милош
Апић, син главног јунака романа, који
је рођен убрзо после очеве смрти.
Захвалио се на делу који је спомен
на његовог оца. Тако је роман као
дело, стао наспрам сваког заборава.
Милош Апић нема у Сантову спомен
обележје. Можда ће овај роман помоћи да се исправи та неправда.
Аутор књиге се на крају промоције захвалио публици на великом одзиву, као и Српској народносној самоуправи седмог кварта као спонзору за штампање књиге и самоуправама трећег, петог, осмог, тринаестог
и четрнаестог кварта у Будимпешти,
Српској народносној самоуправи у
Помазу, као и техничком уреднику
Зорану Меселџији.
Славица Зељковић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СУСРЕТИ

рограм под називом „Бела Барток и српска музика“ одржан
је 10. децембра у Галерији Српске академије наука и уметности
(САНУ), у Београду. Ансамбл „Вујичић“ одушевио је публику изводећи
дела српске и јужнословенске музичке традиције, по записима Беле Бартока, али и Тихомира Вујичића.
Вокална солисткиња Бранка Башић је поред осталих нумера, извела
и песму из њеног родног Чипа „Богата сам, имам свега“, коју је сама забележила, а вече су живописним кости-

Промоција наше музичке традиције у матици

Српски мелос из Мађарске представљен
у галерији САНУ
У галерији Српске академије наука и уметности представљен је део српске
музичке баштине из Мађарске, укључујући и научне радове посвећене Бели
Бартоку и његовим истраживањима у области нашег музичког блага. Била је то
прилика и за одржавање округлог стола на тему: „Пројекти Српског
института – теме, резултати, могућности”

Академик Тибор Варади

мима и сплетом игара уз музику Ансамбла „Вујичић“, обојили и чланови
КУД-а „Табан“ из Будимпеште. У програму су учествовали и гајдаш Золтан
Сабо и пијанисткиња Ивана Медић.
Београдска публика је дуготрајним
аплаузом поздравила наступ музичких гостију из Мађарске. Овај програм заједнички су реализовали Српски институт из Будимпеште, Музиколошки институт САНУ и Мађарски
културни центар - Collegium Hungaricum у Београду.
У име Српског института у Будимпешти, који је издавач Зборника
„Бела Барток и српска музика“ на
српском и мађарском језику, присутнима се обратио Пера Ластић, директор овог института. Говорили су и
академик Тибор Варади и Јелена Јовановић, дописни члан САНУ, а програму је присуствовала и Вера Пејић
Сутор, председница ССМ-а, као и
представници Мађарског културног
центра у Београду.
- У Будимпешти смо 2012. године
одржали један мини скуп у Музиколошком институту Мађарске академије науке и уметности, а сва излагања смо сабрали у један зборник.
Имали смо седам радова који су
ушли у ову књигу и веома је важно
било да они буду на оба језика, како
би имали утицаја и у српској, и у мађарској научној и културној средини.
Издање зборника је допуњено, на

Ансамбл „Вујичић” и Бранка Башић

КУД „Табан” и гајдаш Золтан Сабо

иницијативу господина Ередича, и
једним издањем факсимила аутографа Беле Бартока, који он није стигао
да штампа. Ради се о нотним записима првог фонографског записа мелодија које је Бела Барток забележио
1912, што се сматра најстаријим фоно
записом српске музике. Чланови ансамбла „Вујичић“ су радили на чиш-

виолином, тарабукама, контрабасом,
али смо чули и кларинет, хармонику,
фрулу, као и бравурозно извођење на
јединственом инструменту који је
комбинација виолине и трубе, и праву
мајсторију на пиколо варијанти тамбурице – самице.
Све нумере је на српском језику
зналачки најављивао и са много па-

О Српском институту говорио је Пера Ластић

ћењу тих ваљака и били су изненађени колико су они очувани, колико је
Барток био прецизан и није морао
много пута да преслушава фоно запис, како би урадио нотни запис - објаснио је Пера Ластић.
Током вечери, музичари Ансамбла
„Вујичић“ просто су се поигравали
својим тамбурама и тамбурицама,

жње публици представљао Мирослав
Брцан, са којим смо поразговарали
након концерта.
- Српски језик сам научио од малена, од мајке и оца, а у Београду се
осећам као код куће. Ове јесени смо

овде већ други пут; наступали смо пре
извесног времена и у Мађарском културном центру у Београду. Вечерас
смо осетили одличну реакцију публике која је одмах прихватила оно што
ми покушавамо да изразимо на језику музике, који сви добро разумемо
- рекао нам је господин Брцан.
Одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ,
Српски институт из Будимпеште и
Етнографски институт САНУ организовали су сутрадан Округли сто на
тему „Пројекти Српског института –
теме, резултати, могућности”. Поздравне речи учесницима су упутили
академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Тибор Варади, председник Одбора, др Драгана
Радојичић, директор Етнографског
института САНУ и други, а рад Српског института представио је његов
директор Пера Ластић.
Одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ,
годинама део својих активности посвећује Србима изван матичне земље,
па је тако покренуо иницијативу да
културне и научне установе ових заједница представе своју делатност
стручњацима и заинтересованој јавности у Србији.

Учесници и посетиоци округлог стола у САНУ

Д. Б.
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Заседања месних српских самоуправа

Чанађани и Новосентиванци о оствареним
и планираним програмима
Српска представничка тела у Мађарској, према закону су дужна да крајем
ове године одрже своје јавне седнице, односно приреде сусрете са бирачима.
То је и учињено, а у овом броју СНН-а доносимо извештаје
са заседања у Чанаду и Новом Сентивану

Детаљ са седнице у Чанаду

У

присуству скромног броја мештана, у згради локалне самоуправе села Чанада 7. децембрa
одржано је јавно саслушање бираног
тела Срба у поменутом насељу. На
самом почетку форума присутне је
поздравио Фрањо Колар, председник
месне Српске самоуправе, који је нагласио да је бирано тело Срба у овом
насељу и ове године радило сходно
законским прописима.
Он се, затим, свима захвалио који
су подржали напоре Чанадске српске
самоуправе: у протеклој години, материјалну подршку бираном телу
Срба у овом насељу обезбедили су
Министарство за људске ресурсе,

Фрањо Колар

Фонд при поменутом ресорном министарству (ЕМЕТ) и Локална самоуправа села.
Председник бираног тела Срба је
говорио и о пружању материјалне
подршке оној деци која уче српски у
месној основној школи. Иако у школској 2018/2019. години ни једно дете у
1. разреду није се определило за учење српског језика, ипак наду улива
чињеница да ће у септембру њих
шесторо забавиштараца уписати српски језик. Сем тога, у средњој групи
њих осморо уче српски у дечјем вртићу.
Као кардинални проблем, Фрањо
Колар је навео недостатак забавиље
у вртићу која располаже
одговарајућом спремом.
Председник Чанадске
српске самоуправе је говорио и о потписаним
споразумима о сарадњи
између
Самоуправе
Срба у Чанаду и разних
српских народносних самоуправа и организација.
Како рече, ови уговори
тек онда вреде нешто и
имају смисла, уколико се
и практички остварују
заједнички програми. Он
је посебно истакао своје
задовољство због потписаног протокола о сарадњи са зрењанинским
Народним музејем, а
успешном окарактерисао и сарадњу са КУД-ом
„Банат“ из Деске.
Он се осврнуо и на сарадњу са месном српском православном црквеном општином при
чему је дотакао и одржавање, улепшавање месног српског православ-

ног гробља. Говорио је и о одржаним
програмима, међу којима се истакла
прослава храмовне славе, одржавање „Дана народности“ у склопу
„Дана села“ у оквиру којег је представљена и српска гастрономија која је
наишла на велико задовољство мештана.
Председник српске самоуправе се
осврнуо и на успешну екскурзију којом је првенствено био обухваћен
Опленац, где се налази храм Св. Ђорђа и маузолеј династије Карађорђевић. Говорник је уједно скренуо пажњу на значај учешћа на народносним изборима у 2019. години, како
би се у Чанаду поново формирала
Српска самоуправа.
Пред сам крај форума реч је затражио и Кристиан Поповић, руководилац Финансијског одељења Локалне
самоуправе, који је подвукао да је
месна Српска самоуправа своје финансијско пословање вршила према
законским прописима, а уједно је бираном телу обећао помоћ приликом
формулисања конкурсних потражњи.
Приликом забаве, коју је суфинансирало Министарство за људске ресурсе (ЕМЕТ), Фрањо Колар је позвао
све присутне да потпомажу делатност бираног тела Срба у Чанаду на
пољу очувања и неговања српске
културе и православља. Вече је протекло у пријатном, опуштеном амбијенту, а за добро расположење гостију побринули су се тамбураши из
Велике Чанади, Румуније.
*
Сумирање протекле године и формулисање плана рада за 2019. годину
– између осталих, и ове теме су се
нашле на дневном реду заседања
Самоуправе Срба у Новом Сентивану, које је у згради парохијског дома
одржано 7. децембра. У склопу фору-

Јелена Марковљев Веселинов

ФОРУМИ
ма, који је уједно био и јавно саслушање бираног тела Срба у овом насељу, у присуству скромног броја заинтересованих, извештај о раду у
протеклој години поднела је Јелена
Марковљев Веселинов, председница
Новосентиванске српске самоуправе.
Она је нагласила да је бирано тело
Срба успело да реализује малтене
све своје планове, програме, зацртане
на самом почетку 2018. Достојно је
прославило све црквене празнике, а
слично ранијим годинама највећи
нагласак био је стављен на прославу
храмовне славе „Велике Госпојине“.
Овогодишњи петровдански црквено-народни сабор у манастиру Грабовцу остаће у посебном памћењу
Новосентиванцима, наиме, приликом
празновања славе светиње чланови
бираног тела Срба из овог насеља су
кумовали. Такође, незаборавним се
може сматрати и организовано плетење ивањског венца: заинтересованим житељима технику плетења
ивањског венца пренела је Дафина
Путник.
Јелена Марковљев Веселинов је
нагласила да ће већ на самом старту
нове календарске године приредити
научно-популарно вече, а том приликом желе угостити Боривоја Руса,
саветника Самоуправе Срба у Мађарској, који дуги низ година уређује
„Дешчанске свеске“, врши истраживање у кругу дешчанских и уопште
поморишких Срба, а у последње време се опробао и са писањем кратких
прича. У наставку форума пажња је
била посвећена плановима за 2019.
годину. Новосентиванска српска самоуправа и током наредне године
жели да оствари оне програме, који
су карактерисали протеклу 2018, а већ
на самом старту нове календарске
желе да окупе младеж и то приликом
празновања Божића, односно, Светог
Саве, патрона српских школа, најпоштованијег светитеља у кругу српског
народа.
У склопу седнице пажња је била
посвећена и народносним, мањинским изборима. Чланови бираног
тела Срба су изразили наду да ће се
овом приликом у друштвено-политички рад српске самоуправе укључити и млади, тачније млађи, како би
се наставила мањинско-самоуправна
нит у Новом Сентивану.
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ТУРИЗАМ

ада је крајем XIX века, чувени
српски пророк Митар Тарабић из Кремне, планинског
села између Таре и Златибора, говорио о изградњи гвозденог пута кроз
Мокру гору, нико није ни сањао да ће
само неколико деценија касније, тачније 1916. године, у том делу западне
Србије, почети изградња железничке
пруге – чувене Шарганске осмице. Та
пруга уског колосека и данас представља чудо градитељства због јединственог техничког решења у облику

осмице, којим је на брду Шарган савладан велики успон од око 300 метара надморске висине.
Сељани нису имали разумевања ни
за Митрове речи да ће „гвоздени пут”
бити заборављен, али да ће га се људи,
када прође доста година сетити и обновити и да „њиме до Вишеграда
неће путовати путници ради потребе
и посла, већ људи од забаве, сербез
одмора и уживанције.” Пророчанство,
народно предање или нешто друго,
али чињеница је да је ова пруга била
у употреби свега 50-так година.
Историјат изградње Шарганске
пруге је обавијен легендама. Градњу
су започели Аустријанци 1916. године,
али након изградње само девет км,
приликом пробијања тунела дошло је
до обрушавања брда и око 200 италијанских и руских заробљеника - радника, остало је затрпано под каменом
лавином, због чега су радови прекинути. Након Првог светског рата, градњу пруге наставља Краљевина Срба
Хрвата и Словенаца. Једном заробљеном аустроугарском инжењеру осуђеном на доживотну робију понуђено
је да пројектује пругу, а да за надокнаду буде ослобођен казне. Екипе
које су копале шаргански тунел са обе
стране нису се, међутим, среле на средини, због чега је разочарани инже-

Чудесно путовање Шарганском осмицом

Оживљене чаролије давно
прохујалих времена
Кроз 22 тунела и преко бројних мостова, кривуда композиција вагона из којих
се пружају бајколики видици, откривајући ванвременску лепоту природе
мокрогорске долине, њен узбуркан рељеф са дубоко усеченим стрмим
долинама и клисурама река Бели Рзав, Црни Рзав и Камишке реке
њер извршио самоубиство. Један од његових колега врло брзо
уочава грешку у прорачуну и рад се наставља. Само дан након
смрти инжењера, тунел је пробијен, а пруга је, као градитељско
чудо, пуштена у рад
1925. године.
Шарганска осмица
је била жила куцавица
и веза Европе са Јадранским морем. Та
узана пруга имала је
велики економски, политички и војно-стратегијски значај
за Краљевину СХС. Од Београда до
Дубровника, преко Ужица и Мокре
горе до Вишеграда и Сарајева, ускоколосечном пругом од 760 мм, кроз
тунеле, преко мостова и кроз планинске усеке саобраћао је чувени воз
„Ћира”, остављајући за собом препознатљиви мирис дима парне локомотиве. Тако је било од 1925. до 28. фебруара 1974. године. „Ћира” је постао
неисплатив.
А онда, 1999. године, обистинило се
и друго Митрово пророчанство, оно
с почетка приче. Тада је почело оживљавање „Шарганске осмице”. Данас,
Шарганском осмицом од станице
Мокра Гора до Шаргана, поново одјекује клопарање вагона, праћено
веселим жамором путника, који се
спонтано препуштају носталгичном
путовању кроз време. Кроз 22 тунела
и више од пет мостова, поново одјекује писак локомотиве, али уместо
мале парне локомотиве, „Ћира“, вагоне вуче нешто млађа „дизелка“. То,
међутим, не умањује доживљај који
пружају видиковци, откривајући ванвременску лепоту природе мокрогорске долине, њен узбуркан рељеф са
дубоко усеченим стрмим долинама и
клисурама река Бели Рзав, Црни Рзав
и Камишке реке, над којима стражаре

КУСТУРИЧИНО ЕТНО НАСЕЉЕ ДРВЕНГРАД
Да се Мокра гора са Шарганом и у давној прошлости налазила на значајном путном правцу, сведоче остаци старог римског калдрмисаног пута
и гробови из римског периода. Познато је да су Римљани своје путеве
градили у близини изворишта вода за чије су благодети итекако знали. Зато
није случајно, што је римски пут пролазио поред изворишта данас познатог
као Беле воде, за чију воду кажу да је чудотворна. Предање или не, али на
бајковите пределе Мокре горе није остао имун ни познати режисер Емир
Кустурица, који је на узвишењу Мећавник изградио етно насеље „Дрвенград”.

шуме белог и црног бора. Насупрот
томе, с друге стране вас дочекују питоми пејзажи мозаично распоређених планинских ливада и пашњака.
На овом бајковитом путовању воз
стаје на четири железнике станице:
Јатаре, Голубић, Луди камен и Шарган
Витаси. Ипак, нама је најинтересантнија станица под називом „Луди камен” , која своје име дугује једној
савременој бајци. Баш на том месту,
одакле се као на длану види читава
мокрогорска долина, један модеран
витез је пре пар година запросио своју госпу. Тик уз пругу налази се велики
камен. Неко каже метеор, неки кажу

обична стена, али од 2004. године носи
назив „Луди камен”. И баш на овом
месту, једна испод друге, укрштају се
три пружне траке.
Занимљива прича везана је и за
станицу Јатаре - „железничку станицу
у беспућу ”, у којој нико није ушао ни
изашао и нико није купио карту. Јатаре данас заслужују да на њима проведете већи део времена. Не само због
водопада који се слива низ стеновите
литице, него и због видиковца до којег
стижете стрмом шумском стазом и са
којег мокрогорску котлину и брдо Мећавник видите као на длану.
СНН
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Предбожићне свечаности у Десци

Мештани присуствовали паљењу
адвентске свеће

Приликом свечаног чина паљења адвентске свеће, присутнима се обратио
Кристифор Брцан, заменик начелника Деске. Кроз „Божићну причу“, коју је
написала његова ћерка Гордана, говорио је о ишчекивању Божића, доласку
Богомладенца и обичајима везаним за празник Христовог рођења

У

последње време у Десци сваке
године у свечаном паљењу
адвентске свеће учествује и
месна српска заједница. Пошто у овом
насељу од памтивека у слози, миру и
толеранцији живе Мађари и Срби, сасвим је природно да се месни Срби
прикључују својим пријатељима-мештанима у свечаном чину паљења
адвентске свеће.
Адвентски венац је круг или прстен
од зимзеленог грања с четири свеће.
Поставља се на стол као симбол ишчекивања Божића. Сваке недеље за
време адвента пали се по једна свећа.
Први адвентски венац на свету појавио
се 1838. године у дому за сиромашну
децу „Das Rauhe Haus” („Трошна кућа“)
у Хамбургу. Адвентски венац чине два
темељна симбола – круг и свеће, односно, светло. Круг или прстен без почетка и краја схваћа се као симбол вечности и верности. Тумачи се и као знак
Божје верности заданим обећањима.
Венац је, у античко време, представљао знак победе и у хришћанству је

постао знак по Христу добивенога
спасења. Зимзелено грање упућује на
живот који не престаје, на живот вечни.
Ове гране подсећају и на Исусов улазак у Јерусалим, када га је народ поздрављао. Светло свећа означава долазеће светло Исуса. Адвентске свеће,
изворно црвене и беле, упућују на
Исусову жртву и победу.
Прва по реду адвентска свећа у Десци запаљена је 2. децембра, а другу
су 9. децембра запалили протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански, Кристифор Брцан, заменик
начелника села и Давор Ђорђев, ученик дешчанске Српске основне школе.
У њиховом друштву био је и начелник
села Ласло Кираљ, Боривој Рус, саветник Самоуправе Срба у Мађарској, одговоран за јужну регију те многи други.
Приликом свечаног чина паљења
адвентске свеће пригодним поздравним говором присутнима се обратио
Кристифор Брцан, заменик начелника
села Деске који је кроз „Божићну причу“ - коју је написала његова ћерка Гор-

дана - беседио о ишчекивању Божића,
доласку Богомладенца, обичајима, везаним за празник Христовог рођења.
Његове речи потврдили су и забавиштарци Српског забавишта, млади коринђаши, а одмах потом уследило је
евоцирање успомена на коринђање из

Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (36)

Шетња улицама и сокачићима
азијске метрополе
Сокаци су у Сингапуру служили и као берберинске радње на отвореном, у
којима се успут шишају и брију муштерије, или као мале услужне радње за
шивење и брзу поправку једноставне азијске одеће

П

рича се да нога многих житеља Сингапура на води током свога живота ниједном
није додирнула тло.
Жарку посебно беше занимљиво
што је предњи део сваког чамца красило лепо нацртано око. Кинези су
дубоко веровали да, захваљујући
управо том оку, пловило и по дану и
у мрклој ноћи види и зна у ком правцу може са сигурношћу да се креће.
Око поднева, када је било најзагушљивије, Кинези, препознатљиви по
својим дугим перчинима, чучали су у
хладу и тупо гледали само преда се.
Ручали су служећи се штапићима, а
потом су пијуцкали чај из плитких ћаса.
Свака градска четврт је представљала један друкчији, потпуно засебан свет за себе, а у њему и једно
посве различито виђење и поимање
живота и света.
Поједине улице беху преплављене
свеже опраним рубљем које се сушило вијорећи се на дугим моткама
изнад главе ужурбаних пролазника.
Призор је највише подсећао на шуму
разнобојних лепршавих застава на
ветру.

Жарку се учини као да цела варош живи на улици. Сокаци су служили и као берберинске радње на
отвореном, у којима се успут шишају и брију муштерије, или као мале
услужне радње за шивење и брзу
поправку једноставне азијске одеће.
Нa корак-два од наоко тек стихијски
сазданих фризераја и шнајдераја
димили су се казани са свеже зготовљеним пиринчем и мноштвом поврћа обогаћеном супом. Мало подаље, гости импровизоване чајџинице
су на тротоару, испод неког привременог сунцобрана, сркали чај и мирно ћаскали о посве обичним стварима. Надомак чајџинице седеле су
средовечне Jaпанке чији су спретни
прсти плели предивне чипке. Мало
подаље низ малих тезги пренатрпаних сваковрсним пољопривредним
производима овог тропског поднебља.
Седећи на једном преврнутом сандуку Индијци су добијали и губили
на коцки и картама. Одмах иза богате тезге зачина, лежала је колонија
несрећника одсутног погледа. Дубоко су удисали дим опијума да би

ускоро у лебдењу започели лутање
пространствима властите нигдине.
У њиховој непосредној близини
окупио се буљук љубитеља древних
азијских прича и легенди. Они су без
трептаја посматрали пустоловине и
драму јунака позоришта сенки.
У ваздуху се утркиваше разни миомириси зачина кинеске, малајске и
индијске кухиње.
Сингапур доиста беше калеидоскоп азијског, а делом и европског
света и мириса.
Жарко Ристов и Љуба Жебељан

ДУХОВНОСТ
1980-их година, наиме, Кристифор Брцан је захваљујући старим снимцима
присутне упознао са некадашњим коринђашким обичајима.
На крају пригодне свечаности, Локална самоуправа села Деске је свакога
частила чесницом, вареним вином и
чајем.
Сви су уживали ћаскајући, разговарајући о ишчекивању Божића, празника
Христовог рођења, који је посебан дан
и у животу чланова месног Културно-уметничког друштва „Банат“. Они су
већ отпочели припреме за 7. јануар,
први дан Божића, када ће се, слично
ранијим годинама, у Десци одржати
самостално вече нашег најстаријег и
најтрофејнијег српског ансамбла у Мађарској.
Предраг Мандић

ФЕЉТОН
креташе се и даље по улицама спарне и вреле раскрснице азијских морских путева. Грабећи Булеваром Томсоновог моста ускоро прођоше поред
кинеске пагоде закривљеног крова,
покривене зеленим керамичким црепом полукружног облика.
Недалеко од кинеске цркве уздизало се монументално трапезно здање хиндуистичког храма Шри Мариаман. Зграду јарких боја красило је
шаренило многобројних статуа индијских божанстава, мајмуна, па чак
и британских војника. Права кавалкада хиндуистичког пантеона. Потом
иза њих оста и омања Џабај џамија
са два узана минарета, задужбина
тамилских верника из Јужне Индије.
Са булевара скренуше у једно сокаче.
На крају Улице храма, која је назив
добила по хиндуистичкој богомољи,
почињала је четврт црвених светиљки. Јавне куће Сингапура одједном
запљуснуше и преплавише српске
речи, псовке и уздаси. (...)
Драгомир Дујмов
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Деветаци обишли два будимпештанска музеја

Лепоте старог Египта и Грчке
виђене кроз времеплов

а предлог Ђачке самоуправе и
Актива разредних старешина,
једну од радних субота ученици Српске гимназије „Никола Тесла”
у Будимпешти провели су едукативно
и занимљиво, обилазећи музеје и галерије мађарске престонице. То је
било право задовољство, поготово
деветим и десетим разредима, који
су обишли Национални музеј на Тргу
Калвин и Музеј лепих уметности, у
непосредној близини Амбасаде Републике Србије.
Мој разред, 9.ц, и наши другари из

Поставкама о древном Египту историчари уметности су желели да нам дочарају
живот старих Египћана, њихово окружење, пределе, животиње и биљке, као и
писмо, хијероглифе, па чак и музичке инструменте које су користили у то време.
Друга поставка је везана за стару Грчку. Закорачивши у ту просторију кретали
смо се кроз време и стигли у период од пре 4000 година.

9.б у пратњи одељењских старешина
Ерике Котхенц и Изабеле Данко, кренули су ка Тргу хероја. Ту се налази
монументална зграда Музеја лепих
уметности, саграђена у неокласицистичком стилу и украшена високим
коринтским стубовима. Били смо у
овом музеју као у времеплову, прелазили из раздобља у раздобље. Прва
поставка је била везана за стари Египат. Самим уласком у ту просторију
осећали смо се као да путујемо кроз
време и враћамо се у период од пре
пет хиљада година. Налазили смо се
на обали реке Нил одакле је све и
почело; једна нова цивилизација.
Овим поставкама историчари
уметности су желели да нам дочарају живот старих Египћана, њихово
окружење, пределе, животиње и биљке, као и писмо, хијероглифе, па чак
и музичке инструменте које су користили у то време.

Друга поставка је била везана за
стару Грчку. Закорачивши у ту просторију кретали смо се кроз време и
стигли у период од пре 4000 година.
Поставке које су свима привукле пажњу биле су скулптуре грчких јунака
и богова. Такође су биле очаравујуће
вазе са исцртаним митовима и сценама из живота. Грци су били прави
уметници, али и војници. Видели смо
њихову живописну одећу ратника-оклопника, са штитовима, кацигама,
оружјем. То је највише привукло
наше радознале дечаке који су са
дивљењем загледали ову поставку, а
нешто слично, вероватно су видели
само у историјским филмовима.
Након старе Грчке, пролазећи кроз
огромне просторије музеја, прешли
смо на уметничку поставку једног од
највећих италијанских уметника, Леонарда да Винчија. Никог није оставила равнодушним енергија којом је

сликао и дар који се видео на сваком
цртежу. Централно место ове тематске изложбе заузима мала статуа
коња и његовог коњаника рађена у
бронзи, на коју је музеј посебно поносан, а приписује се
Леонарду. Из сале у
салу, посматрајући
слике, цртеже и
склуптуре било је не
само поучно, него и
емотивно, јер смо се
дивили свестраности
и генијалности ренесансних уметника.
Посебно је било узбудљиво видети изблиза дела Леонарда да
Винчија.
Музеји су ми се
увек чинили помало
досаднима, све до
овог дана, када сам

имала један леп доживљај историје
уметности и лепоте без које би овај
свет био сиромашнији. Верујем да
моје мишљење деле и моји другари.

ом и возом више станица. Када смо
стигли, тамо нас је дочекала тета Бернадет, педагог музеја, која нам је показала Аквинкум и причала о њему.
Показала нам је остатке древног града у којем су живели Римљани, а у
склопу града је и војни логор. Овај
град је био саграђен у I и II веку.
Видели смо лепе мозаике на подоаш разред са учитељицама археолошко налазиште Аквинкум. До вима вила, које смо касније и ми поКатарином Весић Вујаковић и музеја у Аквинкуму, који се налази у кушали да направимо. Добили смо
Моником Дујмов је посетио Старом Будиму возили смо се метро-

материјал и упутство како треба да
их направимо. Док је педагог музеја
правила лепак, свако од нас је направио скицу за свој мозаик. Након завршене скице лепили смо каменчиће у
боји на плочицу.
Сви смо били задовољни својим
делом. Вратили смо се у школу пуни
лепих утисака.
Жофија Шепшеи, Теодора Камбер и Магдалена Алексић, 3. разред

Ученички састав

Посетили смо остатке
римског насеља Аквинкум

Н

Дуња Миодраг, 9.ц
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Будимпешта, 20. децембар 2018.

БАЛКАН ФЕСТ У ПЕЧУЈУ
У организацији Зорана Трубића, организатора бројних
концерата, а под покровитељством др Петера Хопала,
посланика Мађарског парламента и др Жолта Паве,
градоначелника града Печуја, у печујском
„Expo Center”-у (Међери улица 72)
21. децембра 2018. године одржаће се „Балкан фест“
Улаз је од 18.00 часова!
Наступају:

НЕДА УКРАДЕН И МИРОСЛАВ ИЛИЋ
Након наступа певача, следи бал до зоре уз
Оркестар „Juice team“
Током балске забаве, биће обезбеђени медитерански
гастрономски специјалитети
Улазнице се могу купити у Печују:
PartyZoo (Ференцешек улица),
Књижара „Líra-Móra” у Робној кући „Árkád”,
Онлајн: Tixa.hu
пре почетка концерта куповина је могућа и на лицу места.
Детаљније информације:
Зоран Трубић +36 20 941 4017, Имре Далма: +36 30 683 9713

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ДЕЦЕМБАР 2018.
23. 12. Св. Литургија
30. 12. Св. Литургија

- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

ИСПРАЋАЈ 2018. ГОДИНЕ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ
УДРУЖЕЊА „ГЛАС БАЛКАНА“
29. децембра 2018. од 19.00 до 02.00 часа
За добро расположење побринуће се оркестри: „Зора“,
„Бабра“, „Тракија“ и „Акрополис Компанија“
Наступиће и културно-уметничка друштва народности,
са својим кореографијама
Адреса:
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
Budapest, XI Fehérvári út 47.

ИНФО СЕРВИС
СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ
3. ЈАНУАРА 2019.
Обавештавамо читаоце да ће наредни број нашег
листа из штампе изаћи 3. јануара 2019. године, после
уобичајене једнонедељне празничне паузе. То је један
од разлога што смо овај број Српских недељних новина
штампали на повећаном броју страна, укључујући и
три тематска додатка.
Свим нашим читаоцима и пословним партнерима
редакција Српских недељних новина жели срећне
божићне и новогодишње празнике!

КОНКУРС „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
Удружење књижевника Србије расписујe Конкурс за
доделу најзначајније књижевне награде за сатиру „Радоје
Домановић“. Конкурс се расписује за доделу у три
одвојене области:
– за најбољу ауторску књигу сатире (афоризми, приче,
песме, епиграми, коментари, драма и роман), објављену
на српском језику у 2018. години;
– признање за укупан допринос српској књижевној
сатири;
– Екселенција сатире – за најбољег страног сатиричара.
Конкурс је отворен до 15. јануара 2019. године.
Образложене и потписане предлоге (уз обавезно
навођење броја телефона, адресе и адресе електронске
поште) и предложене књиге – издавачи, удружења, или
појединци достављају или шаљу поштом у једном
примерку на адресу: Удружење књижевника Србије (за
Конкурс „Радоје Домановић“), Француска 7, 11000 Београд,
Србија.
Књиге се не враћају предлагачима и после Конкурса
биће поклоњене Библиотеци „Радоје Домановић“ у
Тополи, Одељењу у Овсишту, родном месту Радоја
Домановића.
О добитницима награда одлучиваће жири Удружења
књижевника Србије.
Признање лауреатима биће уручено на свечаности у
Удружењу књижевника Србије током фебруара 2019.
године.

KОНКУРС ЗА НАГРАДУ
„БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ”
ЗА 2018. ГОДИНУ
Српско књижевно друштво (СKД) расписало је конкурс
за награду „Биљана Јовановић” за прозна, песничка и
драмска дела први пут објављена 2018. године у
штампаном издању. Kњиге (шест примерака, са назнаком:
‘За награду Биљана Јовановић’) треба послати најкасније
до 28. јануара 2019. године на адресу: Српско књижевно
друштво, Београд, Француска 7.
Име добитника/це награде биће објављено до 11. марта
2019. године. Жири ће радити у саставу: Драгана В.
Тодоресков (председница), Слађана Илић, Владислава
Војновић, Ђорђе Писарев и Александар Kостадиновић.
Награда „Биљана Јовановић” установљена је 2005. године,
а додељује се уз континуирану подршку Министарства
културе и информисања Србије.
Више детаља на имејл: srpskoknjizevno@gmail.com

Храм Светог великомученика Георгија

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ЈАНУАР 2019.
06. 01. Св. Литургија
06. 01. Вечерње
07. 01. Св. Литургија
07. 01. Вечерње
08. 01. Вечерње
09. 01. Св. Литургија
12. 01. Вечерње
13. 01. Св. Литургија
13. 01. Вечерње
14. 01 .Св. Литургија
18. 01. Вечерње
19. 01. Св. Литургија
19. 01. Вечерње
20. 01. Св. Литургија
26. 01. Вечерње
27. 01. Св. Литургија

- у 10.00 ч. (Бадњи дан)
- у 17.00 ч. (Паљење бадњака)
- у 10.00 ч. (Божић)
- у 16.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Стефан)
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч. (Нова година)
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч. (Богојављење)
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч. (Јовањдан)
- у 10.00 ч. (Св. Сава)

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

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

Едукација у области израде народних рукотворина

Чланови КУД-а „Рузмарин” уче технике
традиционалних заната
Осморо чланова Културно-уметничког друштва „Рузмарин“ из Калаза,
предвођени Аном Бардош, програмским организатором и координатором
ансамбла, боравило је у Десци, са циљем да од чланова КУД-а „Банат“, односно
активиста истоимене радионице, науче традиционалне технике
веза, златовеза, ткања и других старих заната

Ч

им су допутовали у Деску,
фолклораши из Калаза најпре су били поздрављени од
стране домаћина, а потом су погледали музејску грађу, изложену у Културном, образовном и духовном
центру „Свети Сава“. Одмах потом о
историјату и разгранатој делатности
Културно-уметничког друштва „Банат“ гостима је говорио Кристифор
Брцан, председник нашег најстаријег
и најтрофејнијег ансамбла у Мађарској. Он је детаљно беседио о организационој структури друштва, сакупљачком раду који врше поједини
активисти ансамбла, односно, дешчанској текстилној култури у коју
су увид добили и фолклораши из
Калаза.
О тајнама ткања говорила је Гордана Милисавић. Полазници едукације
из Калаза имали су прилику да испрате читав процес ткања – почев од чешљања и дрндања вуне, па све до

шивења везених назувака. Наравно, из
приказа није изостао ни разбој, сложени предмет, справа која служи за
ткање. Наравно, и Калашкиње су сместа испробале рад на справи и одмах
се заинтересовале како би и оне могле
да дођу до предмета, неизоставног из
процеса ткања. Током усавршавања,
доста пажње је било посвећено техникама ткања и мотивима, односно,
техници рада на разбоју.
Сутрадан, тј. у недељу ред је доспео и на вез, односно, златовез. Чланицама КУД-а „Рузмарин“ детаљан
увид у тематику обезбедила је Ева
Брцан из чијег излагања су Калашкиње могле сазнати да је „народни вез
једна од најстаријих и најпопуларнијих традиционалних техника као
начин украшавања текстилне подлоге провлачењем конца или металних
нити помоћу игле. Мотиви добијени
везом представљају врло важан
украс на одећи и текстилном покућству. Везом је, првенствено, била украшавана народна одећа, и то
највише женска. Осим
тога што је представљао украс на одећи,
вез је био показатељ
друштвеног статуса, материјалног стања, узраста, регионалне и националне припадности.
Везови су били рађени
претежно вуненим концем у више боја, а у неким крајевима и уз коришћење металне нити,
шљокица, перлица. Подлогу за ову врсту веза
чинило је кудељно, ланено, а ређе памучно
платно од кога су кошу-

СРПСКЕ

ље шивене. Орнаментика је била
геометријска, односно биљна геометризована, а начином израде ови
везови спадају у тип веза по броју,
што значи бројање нити потке и
основе на тканини на којој се вез
изводи. Други начин израде белих
везова био је вез бројем јер су се све
ажурне технике веза са шупљинама
добијеним на различите начине изводиле бројањем нити.
Друга врста веза био је златовез
- декоративна техника веза где се
златни конац ушива преко картона
или гужвице памучних влакана и
најчешће се користио за украшаване
свечане народне ношње. Металним
нитима које су могле да буду сребрне или позлаћене вез се изводио на
платненим и свиленим деловима
одеће и украсним текстилним предметима, најчешће пешкирима и марамицама. Златовезом су биле украшаване женске кошуље,
прегаче, мараме и пешкири за главу, капе, али
и мушке кошуље. У све те
технике и лепоте ручног
рада, добиле су увид чланице „Рузмарина“ које су
могле да испробају и нанос фарбе на материјал,
разне техничке мајсторије које употребљавају
Дешчани приликом сакупљања текстилних узорака и њихове обраде.
Током дводневне
едукације, домаћини су
се потрудили да поред
учења својим гостима
обезбеде и пријатне
тренутке за разоноду.
Првенствено, кроз га-
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строномију, наиме, својим пријатељима из Калаза Дешчани су предочили како се припрема брза гибаница. То је толико добро успело да су
на крају сви сами себи припремили
гибаницу и појели своје гастро ремек-дело.
Крај дводневне едукације Калазлија протекао је у знаку дружења
са домаћинима и постављања разних питања која су се тицала конкурисања, набавке материјалних средстава у циљу куповине разбоја, обезбеђивања стручног, наставног гради-

ва, проналажења врсних стручњака
из области ткања, веза и златовеза,
који би могли пружити помоћ у даљем усавршавању чланица Културно-уметничког друштва „Рузмарин“.
Наиме, оне већ размишљају о
томе да би касније саме желеле да
израде банатске ношње за ансамбл,
имајући у виду да на репертоару
имају и „Игре из Баната“ које је са
калашким фолклорашима увежбао
Кристифор Брцан, уметнички руководилац Културно-уметничког друштва „Банат“.
У сваком случају, осмочлана група
из Калаза се пуна нових информација и сазнања вратила кући и изразила жељу да се слична усавршавања одржавају и у будуће. Њихову
едукацију је, иначе, овом приликом
потпомогло и суфинансирало Министарство за људске ресурсе (ЕМЕТ).

НОВИНЕ

П. М.

Будимпешта, 20. децембар 2018.
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А
Ј
И
Р
О
Т
С
И
А
Н
Л
А
Н
О
I
Ц
А
Н

Поводом 100 година од присаједињења Војводине Србији (2)

Бурне последње деценије деветнаестог века

С

тав аустроугарских власти постајао је све оштрији према првацима Српске народне слободоумне странке због њиховог мешања у
источне ствари, подстрекивања Србије
и Црне Горе, као и поводом става да Бо-

Жеље и расположење Срба у Угарској, влада је игнорисала и у црквеној области.
Пензионисала је законски изабраног патријарха Прокопија Ивачковића и за администратора
патријаршије именовала највећег противника Милетићеве странке, владику бачког Германа
Анђелића. Уследио је још јачи ударац 1881. године, када је Анђелић именован за патријарха
ЖРТВОВАЊЕ ЗА ИДЕАЛЕ
За своје идеје Светозар Милетић је жртвовао све: своје материјално благостање, лично и породично спокојство, слободу и своје физичко и ментално здравље.
О његовој величини сведочи и данас радо слушана химна коју је панчевачки прота Васа Живковић написао 1870, када се Милетић спремао у затвор у Вац: „Оро
кликће са висине, на њег оздо кевћу псине, не бој нам се сиви тићу, ми смо с тобом
Светозаре Милетићу!”
ки програм нереалан и неостварив
због претераних захтева упућених
угарској влади, затражила његову ревизију на Бечкеречкој конференцији
1872. године.
Неспоразуми између водећих личности странке, Милетића и Полит Де-

санчића, испољили су се нарочито после Десанчићевог чланка у листу „Народ” Јована Суботића, о „папском инфалибилитету”. Он је, заправо, у том
тексту имао на уму Милетића и његово
ауторитативно руковођење странком.
Године 1873, пошто је избио сукоб између

Јаша Томић
сна и Херцеговина треба да буду у саставу српских кнежевина. Зато је мађарска влада, уз помоћ конзервативно-клерикалне групе српских политичара,
покушавала на све начине да умањи
утицај Светозара Милетића и његове
странке. Током 1871. године, у неколико
наврата мађарске власти су покушавале да се повежу са намесничком владом из Београда како би заједно одвојили од Милетића његове умереније
оријентисане сараднике.
С тим циљем је председник владе,
гроф Мењхерт Лоњаи, у Пешти 1871.
уприличио конференцију умерених и
конзервативних српских политичара
блиских цркви. Циљ конференције, под
вођством архимандрита Германа Анђелића, био је да се међу Србима оснује
странка која би представљала опозицију Милетићу.
Српска намесничка влада јесте одбила да помогне Ђорђу Стратимировићу да оснује своју странку и свој лист,
али српске власти ипак су заједно са

мађарском владом радиле на сламању
Српске народне слободоумне странке.
То није била ни строго чувана тајна:
Стеван Поповић Вацки, близак Милетићев сарадник, маја 1872. године јавио је
свом страначком колеги Стојану Угринићу како је српска влада увидела да
су Срби у Угарској „снажна опозиција
њеним интенцијама” и да не може да
их сломи, иако је то покушавала „на све
могуће начине”. На основу тога, Поповић Вацки је закључио да су јасне намере српске владе да ослаби и сломи Милетићеву странку.

Пукотине у Народној
странци
Мађарска и српска влада, наиме, уочиле су прве пукотине у Српској народној слободоумној странци још на саборима 1871/1872. године. Да су у странци
почели да јачају умеренији чланови показало се када је група Милетићевих
сарадника, сматрајући да је Бечкереч-

РАТНИ ИЗВЕШТАЧ ЈАША ТОМИЋ
Веома значајну улогу у обавештавању српске јавности о догађајима у балканским ратовима имао је Јаша Томић. На позив Србије на мобилизацију, Томић се
као извештач „Заставе” нашао у Београду и по сопственој жељи придружен је
штабу Треће армије која је продирала према Косову. Његови извештаји са ратишта били су веома упечатљиви и прожети националним одушевљењем, те су читаоци с нестрпљењем чекали нове бројеве „Заставе”. Није избегавао ни прве линије фронта и рањен је у ногу. По повратку у Нови Сад написао је књигу „Рат на
Косову и Старој Србији 1912”. Када је избио Други балкански рат отишао је у Црну Гору на фронт под Скадром.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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СНН
„ВАША СЕ КЕСА ГРЧЕВИТО СТЕГЛА,
А САВЕСТ ВАША НА ЊУ ЈЕ ЛЕГЛА”

Одлука власти Аустроугарске да забрани и Новосађанима сакупљање помоћи
за устанике у Херцеговини, а да накнадно одобри слање помоћи избеглицама,
изазвала је пометњу међу Србима у Угарској. Како је одзив био испод очекивања
Милетића и његове странке, на разне начине покушавали су да пробуде патриотски осећај код сународника. С тим циљем песник Јован Јовановић Змај (1833–
1904) написао је стих: „Ваша се кеса грчевито стегла, а савест ваша на њу је легла.
Боре се браћа, боре се тамо, што ништ не траже - слободу само, и лакше дају животе своје, нег ти цинцаре, крајцаре твоје.”

Милетића и Нике Максимовића, тврди
заговорник јединствене странке Јован
Павловић писао је у листу „Панчевац”
да „има нешто труло у држави Данској”.
Милетић је марта 1873. у својој „Застави” описао како су српски посланици у Сабору бранили националне интересе. У тексту се најпре осврнуо на краљевског комесара Мајтењија који је
1872. водио акцију против српских црквених општина, Новосадске гимназије,
професора, учитеља и Mатице српске.
У тим тешким данима, када је део
свештенства подржао Мајтањија, а због
притисака органа мађарске владе ћутао и део цркве и општине, посланици
су, написао је Милетић, били обавезни
да у Сабору дигну глас, „да траже лека
против злоупотреба”.
Вођа Народне странке искритиковао
је посебно сомборског адвоката и политичара Николу Нику Максимовића
(1840-1907) да као посланик „никад и никако није учествовао у раду Сабора”.
Јавна прозивка погодила је Максимовића и временом је од ватреног присталице Милетића постао његов љути противник.
Њихов разлаз и нарасло непријатељ-

ским кнежевинама Србијом и Црном
Гором.
Истовремено, слутили су наши сународници преко Саве и Дунава намеру
Беча да од Хрватске начини „јужни Пијемонт” помоћу којег би сузбио утицај
Србије међу Јужним Словенима а БиХ
припојио својој држави. Видевши да је
устанак у Херцеговини попримио шире
размере, Срби из Угарске, вођени својим схватањима о решавању Источног
питања, почели су да притискају Србију
и Црну Гору да Турској објаве рат и на
тај начин одлуче о судбини Босне и
Херцеговине.
Притисак на матицу био је све већи
што су кнез Милан и српска влада у
Београду показивали мање заинтересованости за конкретне кораке у вези са
устаницима. Упоредо, српски листови у
Угарској били су још оштрији у критикама упућеним кнезу, сматрајући да је
куцнуо час у којем Српство на Балкану
треба да се уједини у једну државу.
Разочарани што кнез Милан ништа у
том правцу не предузима и што уместо
на Дрину путује у Беч, мада „добро зна
да се Србија отуда само упропастити
може”, најжешћу поруку кнезу упутио
је Јован Павловић, уредник листа „Граничар”:
„На твоју брачну постељу прска крв
српске раје! Хоћеш ли моћи лећи у њу?
ство, због којег је наводно, Максимовић Кнеже! Твој сватовац испрекидан је и
изазивао Милетића на двобој, утицао је заглушен вриском и лелеком сиротиње
на доцнији расцеп странке 1884. године босанско-херцеговачке!”
на Будимпештанској и Кикиндској конВидећи да текстови попут Павловиференцији.
ћевог могу да утичу на српски народ и
да штете не само кнезу Милану, него и
Гледишта на будућност БиХ мађарској политици, власт у Угарској
упозорила је министра унутрашњих поПогледи на будућност БиХ суштин- слова Калмана Тису да стане на пут лиски су се разликовали на српској и хр- стовима „Граничар” и „Застава”. Циљ је
ватској страни. Док је по виђењу при- био да се зауставе напади на кнеза, као
падника хрватске Народне странке би- и настојања да се Србија подстакне на
ло најважније да се БиХ ослободи Тура- рат против Турака.
ка, ако треба и уз помоћ Аустроугарске,
Стрепња да ће Босна
а затим прикључи монархији, такав начин решавања Источног питања наибити „свачија”
шао је на бурну осуду наших сународСрби у Угарској дубоко су веровали
ника у Угарској.
Срби су, истина, хрватској Народној да би Србија, када би благовремено обстранци и бану Ивану Мажуранићу јавила рат турским освајачима, била
одали признање за пружену помоћ „господар од Босне барем онолико кострадалом народу у БиХ, али вође Срп- лико је Црна Гора од Херцеговине”. Каске народне слободоумне странке сма- ко је Србија, за разлику од Црне Горе,
трале су да „раја” треба најпре да се
ослободи, постане „свој господар” а затим одлучи с ким ће и како ће. „Милетићевци” су, наиме, дубоко веровали да
је већина живља Босне и Херцеговине
спремна за уједињење са двема срп-

ШТАМПА КАО МОРАЛНИ ОСЛОНАЦ

Српски народ у Угарској захватила је сета, те су оне који су некада предњачили у борбености и националном одушевљењу, други морали да „буде” и соколе.
У том „буђењу” значајну улогу имала је српска штампа - „Застава”, „Граничар”,
„Панчевац”, па и „Глас народа”. Мада су ови листови били под будном пажњом
Пеште и Загреба, одлучно су заступали радикални правац националне српске
политике. Подржавали су херцеговачке устанике и залагали се за коначан ослободилачки рат против Турака.
Ослобођење Босне и Херцеговине, Срби у Угарској су увек схватали као део
српске националне политике, те су се залагали за њено уједињење са Србијом.
Мада нису били у ситуацији да пресудно помогну херцеговачким устаницима,
Срби у Угарској пажљиво су посматрали развој устанка и то са сумњом да је у
позадини тог догађаја Беч. Сумњу су потврђивали написи у хрватској штампи с
којом је „заратила” Српска народна слободоумна странка путем својих листова.
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оклевала, прекодунавски и прекосавски Срби стрепели су да ће Босна „бити
свачија пре него српска”. Зато су планирали да уколико Србија и Црна Гора објаве рат Турцима, покрену сународнике
из Срема, Бачке и Баната да допринесу
српској победи. Лидер Срба Светозар
Милетић писао је да, ако избије рат,
„овостраним Србљима неће ни Дунав
ни Сава сметати да чине оне дужности
које им закони не прече а које им природа, крв и човечност налажу”.
У редовима Српске народне слободоумне странке, по избијању херцеговачког устанка, наиме, владало је мишљење да је цео народ српски позван
да „срцем и душом, мишицом и кесом
помогне Херцеговцима да не клону у
светом боју”. За почетак, Милетићева
странка повела је акцију прикупљања
помоћи за браћу која крваре - сакупљани су одећа, санитетски материјал и новац.
Новосађане који су покушали да
оснују одбор за сакупљање прилога,
осујетио је у тој намери мађарски министар унутрашњих послова. Тим чином желело се поручити да се Аустроугарска у вези са устанком држи неутрално. Но, Срби су захтевали да им се
барем дозволи сакупљање помоћи за
избеглице, те су помоћ слали одбору у
Земуну.
Упоредо, вођена је и тајна акција за
одлазак добровољаца у Херцеговину.
Аустроугарски конзул у српској престоници Никола Вреде у јесен 1875. јављао
је да су у Београд у великом броју стизали добровољци из Угарске. Био је то
озбиљан знак за аустроугарску власт да
пресече путеве српским добровољцима, па су у Херцеговину од тада могли
да стигну само илегалним путевима.
Упркос томе, из Угарске, првенствено
из бивше Границе, око 3000 бораца придружило се Херцеговцима. Било је међу њима команданата чета и батаљона,
официра и подофицира, обичних војника. Они најистакнутији одликовани
су Сребрном медаљом за храброст, Таковским крстом и Златном медаљом.
Анализирајући разлоге због којих су
Срби у Угарској толико инсистирали на
уласку Србије у рат са Турцима управо
у време устанка у Херцеговини, што би
требало да се заврши српским уједиње-

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА

Док су представници трију српских странака у Угарској потрошили године у
међусобним трвењима, крајем XIX и почетком XX века, у јужној Угарској стасала
је нова генерација српских интелектуалаца. Њихови погледи на национални развој српског народа знатно су се разликовали од схватања тада водећих српских
политичара. У жељи да „зауставе декаденцију Срба”, крајем 1906. године у Великој Кикинди окупила се група амбициозних интелектуалаца. Предводила су их
браћа Јакшић - Милутин и Васа. Први је био професор богословије, а други угледан кикиндски адвокат. Уз њих су стали и др Арсен Видак (лекар), др Сава Путник
(адвокат), Славко Лаковић (учитељ), али и Тихомир Остојић, Васа Стајић, Вељко
Петровић и Исидора Секулић.
Али, нити је Народна странка тада
била она иста која је 1869. усвојила бескомпромисни Бечкеречки програм, нити су Милетићеве идеје наилазиле на
онако одушевљен одјек у Српству као
претходних година. У странци су маха
узели људи и кругови који су тражили
признавање Нагодбе, имали помирљив
однос према угарским властима и
спроводили опортунистичку политику.

Оснивање Самосталне
српске странке

њем, академик Василије Ђ. Крестић наводи (Срби у Угарској), да су после укидања Војне границе они били свесни да
им се у Аустроугарској све више стеже
омча око врата и да је њихова пропаст
неизбежна.
Испоставило се, међутим, да вођство
Српске народне слободоумне странке
у време источне кризе (1875–1878), своју
борбеност, национално одушевљење и
спремност на сопствене жртве није
успело да пренесе на шире слојеве својих сународника.

Милетић под будним
оком Пеште
Светозара Милетића, снажног борца
за национална права свога и других немађарских народа са геслом „Борити
се, а не молити”, угарске власти нису
могле мирно посматрати нити више толерисати његов огроман утицај и популарност у целом Српству.
Народни трибун и чланство Српске
народне слободоумне странке изложени су разноврсним притисцима. Први
пут Милетић је ухапшен 1870. године
под заједничком оптужбом мађарске и
владе у Београду, а поводом убиства
кнеза Михаила Обреновића на Кошутњаку. Одлежао је годину дана у затвору
у Вацу и на крају као недужан ослобођен оптужби. То његово тамновање још
више је повећало његов углед међу сународницима.
Пет година доцније, када је у Херцеговини и Босни 1875. избио „трећи српски устанак”, којим је отворена нова ве-

лика источна криза, а Србија и Црна Гора 1876. ушле у рат против Турака уз политичку, па и материјалну подршку Милетића и његове странке, угарска влада
одлучила је да га дефинитивно сломи и
уклони са јавне сцене.
Ухапшен је 5. јула 1876. у свом стану у
Новом Саду. Дуго је држан у истражном затвору циничног имена „Фортуна” у Будиму, да би тек 1878. на монтираном процесу био осуђен „за велеиздају” на пет година тешке тамнице.
По Србе у јужној Угарској Милетићево тамновање имало је кобне последице. Прва и најборбенија српска странка
у Угарској била је обезглављена, присталице су почеле да се осипају, а у самом
руководству странке уследила су превирања. Српску народну слободоумну
странку почеле су да нагризају унутрашње поделе и раније, у време изласка
њеног другог страначког гласила под
називом „Народ”. Лист је објављиван од
1870. до 1873. у редакцији Јована Суботића.
Физички и духовно оронуо, Милетић
је помилован и ослобођен крајем 1879.
године. У Новом Саду дочекан је Змајевим покличем: „Диж`те децу из колевки
да запамте његов лик!”. После опоравка,
у периоду 1880–'92. године, вратио се
политичком животу.
Пред собом је имао два циља: очување нарушеног јединства странке и настављање публицистичке и парламентарне борбе за заштиту интереса српског народа. Доследно је развијао и
разрађивао раније формулисане главне идеје своје политике.

Опозиционо опредељени Срби, нарочито они у Срему, који су до развојачења Границе у политичком животу сународника у Хрватској и Славонији имали
одлучујућу реч, пожурили су са оснивањем своје Самосталне српске странке у
жељи да се припреме за предстојеће
изборе саборских посланика у некадашњим пограничним областима.
Како би новој странци подигли углед,
српској и хрватској јавности ставили су
до знања да нова партија има подршку
комплетне Српске народне слободоумне странке и сународника у Угарској.
Конференцији у Руми присуствовао је
и Милетић, а главну реч у организовању
тог скупа имали су политичари из Срема-др Стеван Димитријевић и др Милан Ђорђевић.
Нова странка обзнанила је захтеве у
шест тачака: да српски посланици у Сабору Хрватске формирају засебан клуб
и да иступају као самостална странка.
Посланици су имали обавезу да се боре
за признавање српских интереса, у свему равноправних са хрватским интересима. Обавеза им је била и да се залажу
за очување српске народно-црквене аутономије, као и за измену школског закона и опстанак српских аутономних
школа.
У страху од похрваћења, чврсто привржени ћирилици, захтевали су да српско писмо у административној управи
и у судству буде изједначено са латиницом, а у крајевима и насељима у којима
је српски живаљ био у већини, да се ћирилици призна и „унутрашња званичност”. Шестом тачком новооснована
странка најавила је да ће се заузети за
проширивање и утврђивање аутономи-

је Троједне краљевине Хрватске, Славоније и Далмације.
Како у тој тачки није заузет јасан
став према Хрватско-угарској нагодби,
Милетићеви следбеници били су незадовољни. Они су желели да Срби из Хрватске, Славоније и сународници из
Угарске остану на двоструком опозиционом становишту-политичком и племенском. Међутим Самостална српска
странка прихватила је Нагодбу као свршен чин, мада њеним одредбама није
била задовољна.
Самостална странка, да би стекла
утицај у народу, у Руми 1882. године покренула је свој лист „Српски глас”. Власник и уредник био је новинар Милан
Ђорђевић. Он је у својим текстовима
наступао са наглашеног српског становишта и није се заносио паролама о
братској слози између Срба и Хрвата.
Писао је да јесте присталица српско-хрватске сарадње и то оне која би била
заснована на законитом признању српског народа.
На изборима 1883. изабрана су два
заступника са листе Самосталне странке. Уочи избора за Сабор Хрватске, 1893.
године, у међувремену основана Српска радикална странка одржала је збор
у Сремској Митровици на којем је донела одлуку о стварању посебних месних и среских изборних одбора. То је
био повод за жесток сукоб двеју српских странака.

Ко су били „нотабилитети”?
„Нотабилитети” и њихова политика
заузимали су у другој половини XX века значајно место у политичком животу
Срба у Угарској. Тим именом називани
су српски политичари који су стали иза
Великокикиндског програма који је
признао Аустроугарску нагодбу из 1867.
године, као и Закон о равноправности
народности (1868) и акт о народно-црквеној аутономији (1868). Свим овим законима Милетић и његове присталице
жестоко су се противили.
Прву нотабилитетску бразду, подсетимо, „заорао” је у свом политичком
програму Ђорђе Стратимировић, 1872.
године. Потом је уследио и сукоб Милетића и Нике Максимовића. Све дубљи

УКИДАЊЕ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ

Убрзо по склапању Аустроугарске нагодбе 1867. године, у Угарској је уведена
општа војна обавеза, те је Војна граница постала сувишна. Њено развојачење текло је постепено. Царском одлуком од 8. јуна 1871. године, Хрватско-славонска
граница била је потчињена команди у Загребу, а три банатске регименте са Шајкашким батаљоном, Панчевом и Белом Црквом потпале су под Петроварадинску команду у Темишвару. Граница је потпуно укинута 1873. године. То је највећу
корист донело Мађарима, а понајмању Србима и Хрватима, јер нису више имали
иза себе неколико десетина хиљада добро обучених граничара.
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СНН
ОБЕЗГЛАВЉЕНИ РАДИКАЛИ

Политичке последице туцинданске трагедије, како су убиство Димитријевића
називали либерали, одразиле су се на Радикалну странку, основану од преосталог крила Милетићеве партије 1887. године. Странка је у свом развоју била обезглављена, јер је Томић у затвору, због убиства, провео шест година. Тако дуго одсуство сасекло је крила странци, па Јаша кога су либерали називали безбожником, криминалцем и злочинцем, никада није доспео на председничко место
странке, мада је био најимпозантнија личност у њој. Није могао да добије ни посланичко место у сабору.

Јаша Томић преузима
„Заставу”

јаз у политичком врху Срба у Угарској
ишао је у корист мађарској влади. Она
је то јасно показала после Берлинског
конгреса одржаног 1878. године - одбила је да потврди низ захтева које су Срби донели на Народно-црквеном сабору 1879. године.
Жеље и расположење Срба, мађарска влада је игнорисала и у црквеној
области. Пензионисала је законски изабраног патријарха Ивачковића и за администратора патријаршије именовала
највећег противника Милетићеве
странке владику бачког Германа Анђелића. Уследио је још јачи ударац 1881.
године када је Анђелић именован за
патријарха.
У таквим условима, скрхан болешћу,
Милетић је 1882. дефинитивно сишао
са политичке сцене. Његова странка се
потпуно распала две године доцније, а
он, стар, изневерен и немоћан, у Вршцу,
у кући свог сина Славка, лекара и будућег вишеструког министра у Влади Србије, поживео је до 4. фебруара 1901. године. Политичка мисао која је иза њега
остала носила је, међутим, трајне историјске вредности.

Подела странке на три струје
Српска народна слободоумна странка почетком 1884. године расцепила се
на три струје. Лева, прогресивна, окупила се око двојице Вршчана, новинара и
писаца Јаше Томића и Лазе Нанчића.
Десну конзервативну струју, тзв. нотабилитете, предводили су адвокати - Сомборац Ника Максимовић и Панчевац
Светислав Касапиновић, а на челу средње струје били су умерени либерали
Михаило Полит-Десанчић и Миша Димитријевић, новинари из Новог Сада.
Када се група нотабилитета, те 1884.
године, на Будимпештанској и Великокикиндској конференцији одлучила за
ревизију Великобечкеречког програма
и за одустајање од државноправне
опозиционе борбе, Нова омладина
предвођена Јашом Томићем и Лазом
Нанчићем оштро се успротивила. Томић је одлучну борбу против измена
политичког манифеста Српске народне слободоумне странке Светозара

Милетића, усвојен 1869. године, водио у
новосадском листу „Српско коло” који
је и уређивао, а Нанчић у вршачком
„Српству”.
Јасно је Томић поручио да ће његов
лист следити главне одлуке Бечкеречког програма, да тај програм у неким
деловима може да буде измењен и допуњен, али тако „да остане савремени
син Бечкеречког програма, а никако кикиндско подмаче”. Јер, за Томића, Великокикиндски програм био је „политички атентат изведен од стране српских
нотабилитета против Српске народне
слободоумне странке". Тако је гласио и
наслов једне од Јашиних брошура.
Сличну борбеност испољио је и Лаза
Нанчић, уредник листа „Српство", око
кога су се окупили вршачки социјалисти пошто су нотабилитети иступили са
предлогом о ревизији програма усвојеног у Великом Бечкереку. Тиме су нотабилитети показали спремност да жртвују нека од народних права како би
се приближили мађарској влади.
Нанчић је све противнике Бечкеречког програма прогласио непријатељима српског народа. Загрмео је да се ни
за јоту не сме попустити нотабилитетима, „јер ако се почне са политиком попуштања, брзо ће се капитулирати, напустити све тековине и одустати од
свих народних права".
Његови текстови нису се свидели
српским клерикалима и конзервативцима. Црквени кругови претили су Нанчићу да ће га искључити из цркве, а нотабилитети су њега и његове истомишљенике називали анархистима, лупежима, разбојницима... Започету борбу,
међутим, Нанчић и следбеници нису
имали намеру да обуставе. Штавише,
постали су још оштрији.
На бескомпромисан начин, њихов
лист „Српство" битно је допринео поразу конзервативне српске грађанске политике. На бранику Бечкеречког програма, остали су све до тренутка када је
„Застава" постала гласило Нове омладине. У унутарстраначком обрачуну, наиме, започетом појавом нотабилитета,
левица предвођена Јашом Томићем
успела је да се домогне „Заставе” и да
је преотме из руку нотабилитета.

ДИСИДЕНТИ ПРОТИВ ЈАШЕ

Ако кикиндским демократама није пошло за руком да оснују странку, јесте
радикалским дисидентима, незадовољним политиком коју је спроводио Јаша Томић. Они су 1910. године напустили Радикалну странку, те су у Новом Саду покренули лист „Српство”, а потом и Српску народну странку. Било је то управо у
време када је Иштван Тиса основао мађарску Националну странку рада, што је
навело одлазеће радикале, предвођене др Миланом Свињаревим, да почну да
размишљају о томе да им се придруже. Уз Свињарева и уредника „Српства” Ђорђа Поповића, били су још и др Ђорђе Тапавица, свештеник Тоша Милић, Марко
Вилић... Као основни мотив за сарадњу са мађарском странком био је заједнички непријатељски однос према радикалима. Следбеници Свињарева гајили су
наду да ће Тисина странка, која је била ослонац мађарског министра Куена Хадерварија, испунити раније дато обећање о спровођењу радикалнијих изборних
реформи. Својом политиком Свињарев и дружина нису оставили упечатљив траг.
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Крајем 1884. године Јаша се оженио
Милицом, кћерком Светозара Милетића, који је тада био већ озбиљно болестан и далеко од политике, а већ почетком наредне године постао је уредник
листа „Застава”, политичког листа Срба
у Угарској, који је излазио од 1866. до
1929. године. Покренуо га је и уређивао
Светозар Милетић. Током Првог и Другог балканског рата Томић је био војни
извештач „Заставе”.
Када је 1885. године Јаша преузео
уређивање тог листа, био је то знак да је
његова Нова омладина стекла моћно
оружје у борби против српских либерала. Одговор либерала, те исте године,
било је оснивање листа „Браник”, чије
уредништво је предводио Миша Димитријевић.
Између уредника и присталица та
два листа развила се жестока нетрпељивост. Томићева „Застава” заступала
је интересе малих занатлија и трговаца,
сељака, нижих службеника, ситних банкара и интелигенције међу којима је било највише адвоката и студената.
Око „Браника” који је имао затворен
круг читалаца били су угледнији и богатији представници српског грађанства,
интелигенције, земљопоседника и трговаца. Такав читалачки састав подразумевао је да је „Браник” имао слабији
утицај у народу.
Оба листа и политичари окупљени
око њих, водили су борбу и за утицај у
Српском народно-црквеном сабору и
целокупном јавном животу. Упоредо,
међу њима је годинама трајала љута
нетрпељивост. Али у критичним периодима, у које су западали Срби у Угарској, оба листа су се понашала као заштитници Српства, будили су успавану
националну свест и морал. Били су
предводници штампе Срба у Угарској.

Лични рат Томића и
Димитријевића
Нетрпељивост између Томића и Димитријевића попримила је и крајње
лични карактер, па је у њихове жучне
расправе увучена и Јашина супруга Милица Томић. У намери да помогне Јаши
и обрачуна се са Димитријевићем и његовим присталицама, Милица је 1886.

објавила брошуру „Некоји пријатељи
Милетићеви”.
У тексту им је замерила начин на који су покушали да се домогну „Заставе”
и недоследност у борби за идеале Српске народне слободоумне странке коју
је предводио њен отац Светозар. „Прозвани” и увређени Димитријевић одговорио је Милици у брошури „Мало више светлости”.
Објаснио је спор у вези са „Заставом”, али се ту није зауставио - навео је
и да „Браник” има њено писмо у којем
се најбоље види на који начин и по коју
цену се долазило до „Заставе.” У том писму, Милица је свом тадашњем веренику Бранку Петровићу обећала да ће му
у мираз донети „Заставу”.
Имала је на уму верениково слабо
материјално стање и чињеницу да њен
оболели отац више није у стању да, ни
са ослонцем на њену помоћ, уређује
„Заставу.” Убрзо пошто је Петровићу
упутила то писмо, њих двоје су раскинули веридбу, а Милица се после шест месеци удала за Јашу.
Димитријевић се није задовољио само помињањем писма у „Бранику”. У
препису, послао га је Јаши. Оно је нашироко препричавано по Новом Саду, а
кажу, чак и читано на чајанкама у дому
Димитријевића и његове супруге.
Камен велике срамоте обрушио се
на Јашу и на Милицу Томић. Јаша је
изазвао Димитријевића на двобој да
одбрани част своју и своје супруге, али
се он није одазвао. Ситуација је кулминирала у суботу, 4. јануара 1890. године, на православни празник Туциндан.
Томић је, према сведочењу познаника
који су га тада срели, изгледао као у
бунилу. Рекао им је да није спавао четири ноћи. Набавио је ловачки нож и
упутио се ка железничкој станици знајући да ће тамо срести Димитријевића
који је кренуо са супругом у посету тазбини.
Пришао му је и усмртио га, а затим,
држећи окрвављени нож у рукама, предао се полицији. Осуђен је на доживотну робију, али му је касније Виши суд
смањио казну на само шест година.
Умањењу је допринело залагање Новосађанки које су сакупиле више од три
хиљаде потписа за његово ослобођење,
сматрајући да је Томић, иако сурово,
ипак бранио част своје жене. (...) 

Будимпешта, 20. децембар 2018.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Ако не слушате вођу, неће вам бити добро. Ако га
слушате, биће вам још горе!
Ћутањем смо говорили. И све смо рекли!
Данило Kоцић
*
И ми коња за трку имамо. Захваљујући том коњу наши млади галопирају у иностранство!
Слушате програм Слободне Европе, емитовање настављамо чим се окупатор повуче!
Слађан Мартиновић Буковски
*
Kапитализам брише класне разлике између људи.
Сад се сви осећају као робови.
Свет се диви нашим уметницима. А и ја се чудим од
чега живе.
Зоран Ђуровић
*
Он је стручњак за преговоре. До задњег метка.
Живко Продановић
*
Овде постоје само дан рођења и дан смрти. Све
остало је ноћ.
Без потписа одговорног лица судбина жигосаних не
може бити запечаћена.
Вођини гласачи можда немају педигре, ал' су одлично дресирани!
Лакше је данас у Србији газити по људима, него по
путевима. Боље су обележени.
Све док не научимо да управљамо отпадом, отпад
ће управљати нама.
Ми увек мислимо да од актуелног вође нема веће
будале у нашој држави, а онда нам следећи избори покажу да има...
Нинус Несторовић

Ми не бринемо о будућности. Нека брину они који
ће је имати!

Догурао је до доживотног диктатора. Од њега више
не може ништа постати.

Тачно је да многи злочини нису кажњени, али зато
су многи награђени.

Мирослав Средановић

Није највећи проблем што аутистичан владар живи у
свом свету, него што и поданици пристају да живе у
његовом свету.
Популациона политика не даје резултате, али зато
популистичка никад није била успешнија.
И обична будала може да постане председник, али
да би остао председник мора да буде посебна будала.
Први симптоми диктатуре. То је оно последње о чему смо могли да говоримо.
Александар Чотрић
*
Састанак је био конструктиван. Једва сам се суздржао да и ја не лупим неку глупост.
Било је теже промашити него погодити, али сам ја и
поред свих потешкоћа успео.

*
Ми смо са жртвама на ти. Све су то наши људи.
Kад неки западни политичар каже да мир нема алтернативу, ја пустим голуба.
Историјски гледано, нама су победе дошле главе.
Марина Аристо Марковић
*
Морао сам политичку функцију да користим за приватно богаћење. Претходна власт ме је толико осиромашила.
Држава брине и о грађанима који напуштају земљу.
Даје им пасоше.
Овде предизборне кампање трају кратко. Од избора
до избора.
Милен Миливојевић

Ми смо народ са дубоким коренима. Али, баба за
деду, деда за бабу и ишчупасмо их.

*
Америка неће бранити границе на Kосову. Значи, мора Србија.

На слободним и демократским изборима убедљиво
је победила љубав грађана према великом вођи.

Многи су сада на српској страни. Нарочито Лилипутанци.

Вођа је на конференцији за штампу обавио с новинарима информативни разговор.

Напредујемо полако, али сигурно. И аутопут градимо корак по корак.

Нисам разумео питања иследника, али сам знао како на њих треба да одговорим.

Из извора блиских грађевинској мафији, сазнајемо
да метро гради подземље.
Миодраг Лазаревић

Зоран Т. Поповић
*
Млади су препознали време које долази. Зато одлазе из земље.
У циљу замајавања грађана у скупштини је формиран анкетни одбор.
Данашњу омладину не држи место. Чим дуне мало
јачи ветар, однесе их преко границе.
Влада ће запослити армију незапослених. Послаће
их у војску.
Атентатор је промашио мету, јер се прст судбине тако хтео.
Зоран Додеровић
*
Међу балканским државама владају усклађени односи. Увреде се размењују реципрочно.
Ми смо једна сређена земља. Само нам ветар диже прашину.
Грађани нису лаковерни. Они једино верују
обманама политичара.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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СНН

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ
СЛУЧАЈ

ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО

Због лоших резултата у раду, полицијски инспектор приправник био је принуђен да опљачка банку,
силује пар жена и убије руског и америчког амбасадора, а онда да преузме истрагу, јер је, по сваку цијену, хтио задржати мјесто у служби, што је, наравно, могао једино ако најзад ријеши неки случај, а овај
му је дошао као поручен.
*

Решио сам да ћутим. Имао бих пуно тога да кажем, али коме и зашто? Нико нема времена да чује
туђ вапај. Није лако ћутати, знао сам то од почетка.
Зато сам узео иглу и конац и зашио себи уста.
Ту је настао проблем. Ма колико су се неки трудили да ме натерају да причам, нисам био у стању да
им одговорим. Закрпа на устима се увијала и напињала. Чуло се само мумлање. Морао сам да ћутим
дан и ноћ. Нисам могао да хрчем.
Забринуо сам се када сам осетио глад. Решио сам
да ћутим, али не и да штрајкујем глађу. Уста су ми
била зашивена. Могао сам да пућим уста до миле воље, али нисам могао да причам и да једем.
Имао сам кошмарне снове. Пробудим се кад је неко укусно јело на столу. Не могу да га пробам. Стомак крчи. Шаље телеграфски поруку да је гладан.
Почео сам да страхујем за своје здравље.
Мораћу да одшијем уста. Здравље улази на уста, а
ћутање је злато.
Зоран Додеровић

ПРЕДОСТРОЖНОСТ
У једној крајње опрезној земљи са нетакнутом
природом и идеалним друштвеним уређењем, одакле су истјерани и медији, и криминал, и војска, и политика, грађанима је стигао позив да се и они, за сваки случај, носе одатле.
*

БИЗНИС ОKО ЕXПОРТА
Нико није вјеровао у престанак рада те фирме.
Нажалост, њени руководиоци нијесу имали смисла
за извоз, те у најнеповољнијем тренутку затварају
фирму. Баш када је имала губитака за извоз.
Перица Јокић

ГЛУМАЦ
Био је познат као дете глумац, затим као водитељ
за децу и највећу популарност стекао глумећи мађионичара. Све те улоге и таленат су му биле довољне за
улогу у предизборном скупу. У споту који је снимио у
предизборној кампањи за владајућу странку прича
приче за децу и мале. У те спотове и приче једино они
и верују, али немају право гласа. Иначе би већ одавно
почели да кукају. Ваљда због тога колико им добро
иде!?
Да би кренули напред и они и њихови родитељи, побринуо се глумац који је најавио да Србија побеђује.
Вероватно моле бога да се не појави онај кога треба
победити. Нпр. јака опозиција, тајкуни, незапосленост,
корупција... овако, лако је победити пензионере и то не
само у шаху, јер у тој игри и могу да поједу нешто, већ
у игри смањења пензија. Лако је победити радника, када му одузмеш радно место или смањиш плату. Све је
лако. Најлакше је причати да ће бити добро. Ипак, популарни глумац се грдно преварио када је мислио да
може да превазиђе вођину драматизацију. Мораће да
се врати дасци која живот значи, јер му изгледа фали.
Игор Браца Дамњановић ДИБ
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НОВИ ЉУДИ
Наша породица била је увек љута опозиција тако
да смо били одушевљени када је најзад срушен диктаторски комунистички режим. Славило се и веселило у нашој кући до касно у ноћ, а да нисмо ни слутили какве нас обавезе тек чекају. А требало је изградити ново друштво, са новим људима који ће повести земљу у бољу будућност. Тако се наша породица
нашла пред великим искушењем новог време- на.
На Главном одбору опозиције нашег града закључено је да у нашем граду нико није био званично опозиција сем нас, па смо били при- нуђени да формирамо нову власт. Свесни сво- је историјске одговорности, на кућном сас- танку донели смо коначне
одлуке. Жену, као дугогодишњу искусну домаћицу,
поставили смо на место Председника градске владе.
Бабу, као великог трговачког експерта, име- новали
смо за директора градске пијаце. Ћер- ка се одлучила за место директора средње школе, са надом да
ће је тако можда и завр- шити. Син је инсистирао на
месту директора градског зеленила, тврдећи да једноставно обожава траву. Деда је био незамењив кандидат за директора болнице, с обзиром на то да је
до сада боловао од свих откривених и неколико неоткривених болести. Ја сам, тешка срца, и свестан велике одговорности, пристао да будем Градоначелник. Преостале функције попунили смо комшијама,
кумовима и ужом родбином, водећи строго рачуна
да су увек били симпатизери опозиције, тј. наше породице.
Онда смо кренули у изградњу новог друштва.
Слободан Симић

БЕСАНА НОЋ
Kад ме тако ухвати несаница као ноћас, иначе
спавам мирним сном праведника, просто не знам куд
да се денем. А и новинари, као да су видовити па знају да не спавам, одмах почну да ме зивкају телефоном и постављају небулозна питања: те што не спавам у три ујутро, те како сам, те шта радим у ове
ситне сате...?
„Управо пијем кафу са својим друговима овде”,
одговарам изненађен питањима, „и много сам добро". Шта је ту чудно? Има ли ичег нормалнијег од
тога да кад те у три ујутру пробуди омиљена рафална музика, седнеш да попијеш кафицу и уживаш у
призору?
Питајте ви оне специјалце, кажем им, оне унезверене типове што ми се врзмају око куће, питајте њих
шта раде у ово доба? И погледајте само како су смешни: натакли оне тесне чарапе на главу, као да нису
могли да нађу већи број, и морају сваки час да их навлаче да се угуше, јер им се рупа за уста пење изнад
носа. И какве су ми то нинџе у фармеркама? Kад год
прође неки аутомобил дупе им засветли, још ће неки
манијак да их упуца, тек онако, шале ради.
Зар они не знају да сам ја господар мрака и да се
не плашим тих ноћних сподоба! Много опасније сам
ја ишколовао! Све дипломирани гробари! А не ове
шмокље у фармеркама, који се чешу и драпају, уплашили се, ваљда? Гледај их само колико су трапави, не
би ме зачудило ни да им хеклери из руку испадну. Једва да су једно стакло успели да разбију. Додуше, и
то је подвиг, могли смо и пре тога да их упуцамо.
Али вечерас нам није било до тога. Вечерас смо помало сентиментално расположени, јер већ неколико
месеци нисмо видели толико полиције на окупу, па
нам се нешто стужило око срца. Ево и моја породица, окрњена, се расплакала од дивоте призора.
Него, запричах се ја, охлади ми се кафица, а и
другови чекају да проћаскамо у ово ветровито свитање, јер ко зна када ће нам се поново пружити прилика да овако мирно поседимо.
Весна Денчић

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

РУПОДАВАЦ

МИРИСИ

ЗАВРШНА РЕЧ

Све видим, све чујем. Речи покуљају. Из уста по
улици испадају. Чистачи притрче, метлама размахују,
лопатама их згрћу. Помету ми стопала, исеку ми колена. После држим затворена уста. Речи се по устима муљају, муљају, у стомак се врате. Потрчим ка
клозету. Говна по соби низ ногавице испадају. Седнем, одахнем. А речи у шољу бућкају. Гомила гована
расте, ка плафону ме диже. Главом га пробијем, кроз
таван пролазим. Црепове челом разгрћем. Над кровом глава ми вири. Погледам лево - воћке у цвату.
Погледам десно - шарени се пољско цвеће. Затворим
очи па дубоко удахнем. Kако дивно мирише моја земља!
Ђорђе Оташевић

- Господине судија, убијао сам, није да нисам. Тачније,
лишавао сам људе живота, мада сам их лишавао и других ствари. И то не могу да порекнем. Знате како је када
проливање туђе крви уђе у крв. То је после ђаволски тешко зауставити. Практично немогуће. Признајем, најпре
сам ликвидирао оне који не мисле као ја. Знате, они су за
мене били најопаснији. Да нисам ја њих, они би мене. А
што се тиче мојих блиских сарадника, и они су повремено знали да се отргну контроли и пређу црту која им је
постављена. Тада им је судбина морала немилосрдно
окренути леђа. Народ? Е, са народом је посебна прича.
Ни са њим, а ни без њега. Морао сам повремено и њега да
шаљем на онај свет. Али ја ту нисам изузетак. То се ради
у целом свету. То вам је као еутаназија. Народ се мучи и
пати, а ви онда урадите оно што мора да се уради. Али
оптужити човека за геноцид над сопственим народом, то
је непоштено. Што се моје породице тиче, признајем да
сам претио да ћу и њу побити. Знам да ви то квалификујете као покушај убиства, али ја сам тада био ван себе.
Добро, признајем да сам врло често био ван себе. Таква
су била времена. Све могу да признам, али не признајем
да сам рођени убица. Убица Ломброзовог типа. Не! У великој сте заблуди. Ја сам на то био принуђен и тако је било суђено. Био сам на власти, а када је човек на власти,
то заправо више није он. И ради оно што ни у сну не би
радио. Свашта му пада на памет...
- Да, размишљао сам и о самоубиству. Ни та ми идеја
није била страна. Заправо, та ме мисао није напуштала
ниједног тренутка. Јер ја сам човек који има савест и зна
за кајање. Уосталом, ја то и сада могу да учиним ако ће
тиме правда бити задовољена. Али постоји само један
услов:
Морате ми дати власт барем на један дан.
Владан Сокић

ДОМАЋИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
Отисак Пруста - Појам из компаративне књижевности који означава утицај великог француског романсијера на стваралаштво (а понекад и полно опредељење) проучаваног аутора.
Папазијанија - Штета или квар коју својим деловањем, говором или декретом проузрокује поглавар
римокатоличке цркве.
Паразит дијета - Вишечасовно трљање сапунима
за мршављење или кљукање седативима (јер ко спава, доказано је, тада не једе) дечија су пиздарија у
поређењу са паразит дијетом, током које можеш да
њупаш баш све, али само ако пре тога у организам
убациш колут живе пантљичаре да ти у стомаку направи баланс материја. Проблем настаје кад се уљез
осили и растегне, рецимо, до 25 метара дужине, што
је ипак претерано, чак и за слепог, љигавог путника.
Али, разумљиво - извесни ризици су неизбежни при
стругању сала, јер је немогуће целог живота утезати и крити стомак као што се забашурује стидна фауна у отменим породицама.
Паралелопипед - Kартонска кутија чије су стране
косе и нахерене због тога што је на њој пре тога седео пар заузет узајамним и паралелним пипањем.
Паркинг место - Kомад родне груде којем се човек, па још и воланџија, најискреније обрадује. Остало носталгицање о патњи за педљом завичајне земље
није ништа друго но пролог за надмена печалбарска
хвастања.
Током свађа за паркинг место под сунцем неком
увек, привремено или трајно, падне мрак на очи.
Паства за зубе - Слика коју у својој глави непрестано премотава задовољан и насмешен свештеник,
свестан чињенице да ће овчице, чији је возљубљени
пастир, својим скромним прилозима лако отплатити
његове нове висококвалитетне порцеланске крунице
у горњој вилици. За италијанске меке ципеле, које тако природно иду уз одмереност свештеничке тоге,
послужиће, без дилеме, паства за обућу.
Печалбатрос - Примерак птичје врсте са највећим
распоном крила за којег је карактеристична огромна
жеља да из економских разлога напусти животни
простор својих предака и трајно се скраси у далеком
и туђем свету.
Предраг Ж. Вајагић,
Бранислав Зукић

Могао је он и какву лупу у џеп да стави па да оде тамо и лепо се излупета. Било би можда и нормално јер тамо су коњи на улазу, а има он и имунитет, али осећа промене времена и зна да је време за крамп. Зато му га упакују у гепек, њега у одело уреде, на задње седиште га
стављају па га шофер вози на радно одредиште.
Kад, он тамо, а они већ све раскупусали детаљно, у
парампарчад исецкали.
- Где си, бре? Докле да те чекамо? - дрекнули му из
рпе папира, а од силног гнева распрштала се она голотиња од хартија, све го акт до акта, на све четири стране.
- Полако колеге - каже им мирно и атмосфера се битно смирује. - Моје је да копам, а ваше да припремите материјал.
Па ставља крамп у погон претходно пљунувши у шаке. Kопа лако, снагу користи рационално, али зној само
избија.
- Дај неко пиво из посланичког! - довикује онима горе.
Они га послушали. Нема да нема! Стигло док си тренуо! Након извесног времена застао.
- Биће довољно. - констатује, а рупа лепа, пространа
испала.
Они по ивицама климају главама, већ су колица са брдима папира догурали.
- Да сипамо? - питају. - Може! - наређује им.
Истога часа полетеше хартијице у рупу као да снег
веје. Он размахује, дочекује их и распоређује овде-онде.
Мора закон да се распореди правилно, да залегне, да
обухвати, али не да угрози шупљину у целини. Не ваља
да је рупа без ишта, није рупа то што јесте ако је пуна.
Зато само уз прегршт закона добија у значењу. После је
било доста.
- Остало да се залепи! Kако год хоћете, одозго, одоздо, редом или прекореда, само да буде хомогено и да
може да се укоричи!
И запели законодавци. Ударили у финиш, залепили
руке и образе. Уградили себе, такорећи. Алал им вера,
испаде закон као лутка! А тек руподавцу свака част! Његов градитељски допринос у области права, и шире у политици, је апсолутно неизмеран.
Раша Папеш

СРПСKА ДЕМОKРАТИЈА
Kад су дошле промене, у предузећу је завладало
велико одушевљење. „Најзад слобода!” говорили су
људи на сваком кораку. „Готово је!” радовали су се по
канцеларијама.
Тада су ови млађи заказали збор радних људи са
само једном тачком дневног реда: избор новог директора. „Доста је било командовања и наређивања”
викао је један са брадом. „Сада ћемо САМИ да бирамо своје представнике! То је демократија!!”
Аплауз се проломио из све снаге, а нас је опила нека лепота и милина. „Дочекасмо и овај дан!” скоро је
плакао колега до мене. „Хвала ти, боже!”
Младе колеге су у међувремену донеле празну
кутију од усисивача и ставили је на сред сале. „Свако од вас зна и уме да процени ко је међу нама најбољи и најпо- штенији” викао је и даље разбарушени
брадо- ња. „Зато, драге колеге, изаберимо међу нама
најбољег!”
Новоименована изборна комисија нам је поделила
беле листиће и приступили смо гласа- њу. Kутија је
брзо била пуна и комисија је обавила и бројање. Резултати су били потпу- но изненађујући: 542 кандидата добило је по један глас!
Сад чекамо да неко повуче кандидатуру.
Слободан Симић
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