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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

П оводом завршетка ове кален-
дарске године, председник Ма-
ђарске Јанош Адер примио је 11. 

децембра парламентарне представни-
ке мањинских националних заједница 
и председнике земаљских народно-
сних самоуправа.

 На сусрету уприличеном у пала-
ти „Шандор”, у Будиму, српску зајед-
ницу у Мађарској представљали су 
њен посланик у Мађарском парла-
менту Љубомир Алексов и председ-

ница Самоуправе Срба у Мађарској 
Вера Пејић Сутор.

О детаљима овог састанка није об-
јављено много детаља, али се на по-
јединим интернет порталима наводи 
да је сусрет имао углавном прото-
коларни карактер. Председник Адер 
се са својим гостима задржао у кра-
ћем, пријатељском разговору, инте-
ресујући се за поједина глобална пи-
тања и положај заједница које пред-
стављају. 

Традиционални пријем код председника Мађарске

 Председника Јаноша Адера су, на његов позив, 
посетили представници народности које живе у 

Мађарској и задржали се са њим у                 
краћем разговору

О пција повлачења „ручне кочни-
це” у дипломатској гостољуби-
вости Србије, коју екселенције 

често знају да злоупотребе, постала 
је актуелна након инцидента украјин-
ског амбасадора Олександра Алек-
сандровича, који је најпре давао не-
примерене изјаве о српској спољној 
политици, а затим се жалио да месе-
цима чека на пријем код Дачића.

Српски шеф дипломатије узвратио 
је и да амбасадор у Украјини Раде Бу-
латовић још не може да издејствује 
састанак са министром Павлом Клим-
кином, иако за разлику од колеге 
Александровича никада није давао не-
примерене изјаве:

– Стално примам амбасадоре, али 
они често претерују користећи нашу 
гостољубивост. Украјински амбасадор 
не сме да дели лекције Србији, али ни 
било који други, ни са Запада, ни са 
Истока – каже Дачић.

Према подацима Министарства 
спољних послова, од 69 амбасадора, 
колико Србија има у свету, њих 24 ни-
једном није примио 
шеф дипломатије 
земље у којој су на 
дужности.

На пријем, како 
сазнајемо, чекају 
наши амбасадори у 
11 европских држа-
ва – Италија, Белги-
ја, Холандија, Ау-
стрија, Финска, Ве-
лика Британија, 
Данска, Шпанија, 
Португалија, Фран-
цуска, Немачка. Ни 
наши амбасадори у 

САД, Турској, Индији, Индонезији, Ја-
пану, Јужној Кореји, Кини, Уједињеним 
Арапским Емиратима, Етиопији и Ке-
нији нису имали сусрете са високим 
званичницима ових земаља, осим ка-
да су ступили на дужност и предали 
акредитиве.

Од земаља у региону, „хладан” 
третман према нашим дипломатама 
имају Албанија и Црна Гора, где амба-
садори, такође, нису имали састанке 
са тамошњим министрима спољних 
послова.

Бивши шеф дипломатије Владислав 
Јовановић каже да у потпуности по-
држава идеју реципроцитета у дипло-
матским односима:

– Министарство треба пажљиво да 
бележи ниво пријема српских амбаса-
дора у земљама у којима су поставље-
ни и да исти принцип примењује пре-
ма њиховим дипломатама. Наравно, 
код великих држава, попут САД, Ру-
сије и Кине, могу и морају да се пра-
ве изузеци, али да они не буду прече-
сти и не постану пракса.

В ладимир Пе-
јић, директор 
Агенције „Фак-

тор плус” истакао је: 
„Поверење у ЕУ опа-
да. Све је мања ра-
злика између ’да’ и 
’не’. Опредељење 
владе и председни-
ка Србије за европ-
ске интеграције по-
јачава ово ’да’, а кад 
би они постали анти-
европски настроје-
ни, ’не’ би прешло 
далеко изнад ’да’. У једној прилици 
сам рекао да је наш пут у ЕУ спор и 
несигуран, а ови подаци то поткрепљу-
ју.”

Истраживање је показало да грађа-
ни Србије највише поверења имају у 
цркву (58 одсто), потом у председни-
ка Србије  54 одсто, у војску  48 од-
сто, полицију  42 одсто, а најмање по-
верења у Народну скупштину – 21 од-
сто. У здравство поверење има 31 од-
сто, у просвету 29, а у правосуђе 25 
одсто.

У испитивању је учествовало 1200 
грађана са територије Србије без КиМ 
и посебно 1000 грађана Београда. Бео-
грађани би на изборима за Скупшти-
ну Србије владајућој коалицији без 
СПС-а дали 44,8 одсто гласова, ПСГ би 
освојио 8,7, ДС 8,5, а СПС 8,3 одсто њи-
хових гласова. Лука Максимовић би 
од грађана са територије Београда до-
био седам одсто гласова, Народна 
странка 5,8, радикали  4,2, а ДЈБ би 
освојио 3,2 одсто гласова.

Нови политички барометар агенци-
је „Фактор плус” показује да ће бео-

градски избори бити крајње неизвесни, 
пре свега када је реч о томе ко ће 
формирати власт у престоници, оце-
нио је Владимир Пејић, представљају-
ћи резултате истраживања спроведе-
ног од 28. новембра до 5. децембра. 
Највише гласова освојила би владају-
ћа коалиција око СНС-а са републич-
ког нивоа, којој би без СПС-а припало 
39 одсто. Следе група грађана Алек-
сандра Шапића и коалиција Покрета 
слободних грађана, Народне странке 
и Драгана Ђиласа – по 16 одсто. Уко-
лико би социјалисти сами изашли на 
ове изборе освојили би 5,9 одсто.

Истраживање је показало да би на 
изборе изашло 48 одсто грађана, да 
30 одсто не би изашло, док 22 одсто 
размишља о томе. Пејић је оценио да 
је ово доста висок број опредељених 
да изађу. Тренутно је и већи број оних 
који би сигурно изашли на градске из-
боре него на републичке, вероватно и 
због тога што се не зна да ли ће бити 
парламентарних избора, на којима би 
гласало 41 одсто, не би гласало 38 од-
сто, а неодлучних је 21 одсто. 

Србија размишља да уведе принцип реципроцитета у 
контактима страних амбасадора са њеним државним 

врхом и да „пролаз” на састанке са шефом 
дипломатије и другим високим званичницима, 

омогући само представницима оних земаља у којима 
и српски амбасадори имају исти третман

Број присталица прикључења Србије европској 
породици народа из године у годину опада. На 

питање да ли би Србија требало да буде чланица 
Европске уније позитивно је одговорило 38 одсто 

анкетираних, 35 одсто рекло је „не”, док је 27 одсто 
одговорило да не зна, односно нема дефинитиван став

Министри спољних послова 
избегавају српске амбасадоре

Све мање Срба подржава 
прикључење земље ЕУ       

Адер примио представнике националних заједница

Сужава се пролаз за амбасадоре Резултати истраживања јавности
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Јавнa седница Српске самоуправе VII кварта

Сумирани учинци на крају календарске године
О ве године је Српска народносна 

самоуправа VII кварта у Будим-
пешти своју обавезну годишњу 

јавну седницу одржала 8. децембра, 
у директорској канцеларији Српског 

ђачког дома „Никола Тесла”, у центру 
мађарске престонице.

Госте и знатижељнике, који су се 
одазвали позиву, у име чланова срп-
ске мањинске организације у Ержебе-

тварошу, поздравила је председница 
др Александра Ластић. Она је, по 
устаљеном обичају, прецизно износи-
ла податке о пројектима које је Срп-
ска самоуправа успешно организова-
ла и привела крају.

Чланови поменуте са-
моуправе Јулијана Котор-
чевић и Драгомир Дујмов, 
на челу са др Алексан-
дром Ластић, материјал-
ну помоћ су пружили у ви-
ше наврата. Махом су по-
магали разне културне и 
верске програме, приред-
бе и манифестације. По-
ред осталог, финансијски 
су помогли и одржавање 
свечаног програма пово-
дом Дана државности Србије у Срп-
ској школи „Никола Тесла” на Тргу ру-
жа, приређено је вече Ђорђа Нешића, 
српског песника из Хрватске, а исто-
ричар Милан Дујмов одржао је пре-
давање о књизи „150 година од дола-
ска Јакова Игњатовића у Даљ”.

Током лета Српска самоуправа VII 
кварта је на Тргу ружа организовала 
сусрет бивших ђака Јужнословенске 
народносне учитељске школе, која је 
свој рад почела у Печују, а пружена је 
и материјална помоћ Српском дечјем 
кампу „Вук Караџић” у Балатонфењ-
вешу и обележавању празника Ћири-
ла и Методија, који је слава Српског 
ђачког дома у Будимпешти. Српска са-
моуправа VII кварта је, такође, помо-
гла и манифестацију „Дани Николе Те-
сле”, која се приређује у нашој гимна-
зији.

И ове године обезбеђена је прет-
плата на „Политикин забавник”, који 

редовно стиже до младих читалаца 
на Тргу ружа.

Српска самоуправа у Ержебетваро-
шу новчано је помогла штампање из-
дања „Бела Барток сакупљач српске 

музичке баштине Срба у Банату”, за-
тим новог романа Драгомира Дујмо-
ва „Јесејево стабло”, објављивање књи-
ге Марије Ластић „Стварање прве на-
родносне Учитељске школе у Мађар-
ској”, објављивање првенца Добриле 
Боројевић „Моја Пешта”, као и друго 
издање књиге „Будимпештом српски 
знамен”, аутора Драгомира Дујмова. 
Током ове календарске године Српска 
самоуправа Ержебетвароша је пружи-
ла помоћ и приликом обележавања        
славе српског храма Светог Георгија, 
у главном граду Мађарске.

Др Александра Ластић је спомену-
ла да је поменута самоуправа успе-
шно реализовала промоцију романа 
Драгомира Дујмова „Јесејево стабло”, 
која је приређена у Српском култур-
ном центру. О књизи је говорио ува-
жени сомборски књижевник Давид 
Кецман Дако.

Д. Д.

ВЕСТИ

Славску свечаност улепшало дародавство верника
С рпска заједница у Чипу прославила је 24. новембра своју храмовну сла-

ву, Светог Стефана Дечанског. Према речима Јадранке Драгојловић срп-
ске активисткиње из Чипа, „бучура” је почела јутарњом литургијом, ко-

ју је служио ловрански парох, протојереј Радован Савић. На вечерњем бого-
служењу освештана је литија, поклон Српске самоуправе из Тукуље.

По старом српском обичају, освештан је и пререзан велики славски колач и 
благосиљано кољиво, а овогодишње куме, Марија Бене и њене кћерке, преда-
ле су део колача Марији Гајарски, потпредседници Српске самоуправе у Ту-
куљи. Она је, заједно са својом породицом, преузела кумство за следећу го-
дину, када ћа бити прослављена 250. годишњица чипске цркве.

На вечерњем богослужењу био је присутан велики број верника. Поред го-
стију из Тукуље, слави су присуствовали и Срби из Стапара, места поред Сом-
бора, са којим је Чип побратимљен.

Зора Пејовић Секељ, преседница Српске самоуправе у Тукуљи, изјавила је 
за наш лист да верници из тог места традиционално иду на богослужења и 
прославе у Чип, јер у Тукуљи немају православни храм. У име својих суграђа-
на, она се захвалила печујском пароху оцу Милану Ерићу, на помоћи око на-
бавке барјака који су Тукуљци поклонили Чипљанима.

После литургије уприличено је пригодно послужење у црквеној порти.
К. П.

Духовна светковина у Чипу

Предбожићна традиција у Десци

Срби увеличали паљење 
адвентске свеће

У Десци сваке године у 
свечаном паљењу 
адвентске свеће уче-

ствује и месна српска за-
једница. Прва по реду 
адвентска свећа запаљена 
је 3. децембра на главном 
тргу Деске, а свечани чин 
су обавили протонаме-
сник Светомир Миличић, 
парох дешчански и Ђерђ 
Вид, директор месне 
Основне школе „Иштван 
Золтанфи”. У њиховом 
друштву био је и начелник 
села Ласло Кираљ, његов 
заменик Кристифор Брцан, уједно, 
председник месног Културно-умет-
ничког друштва „Банат”, Чедомир 
Адамов, председник месне српске са-
моуправе, те многи други.

Том приликом пред адвентским 
венцем, постављеним испред Сеоског 
дома, пригодну беседу одржао је за-
меник начелника села Кристифор Бр-
цан, који је говорио о ишчекивању Бо-

жића, као празника који сједињује и 
младо и старо у породици. Јер, Божић 
је породични празник, празник љуба-
ви.

Пригодно славље, својим наступом 
и извођењем божићних песама, уве-
личао је и трио Културно-уметничког 
друштва „Банат” у саставу Мирјана 
Јакшић, Гордана Брцан и Ана Крум.

П. М.
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Фонд ЕУ од око 74 милиона евра очекује заједничке пројекте
О рганизатори конференције „За-

једно у циљу очувања и негова-
ња свога” имали су намеру да 

српским активистима из Хрватске и 
Мађарске омогуће размену искустава 
у разним областима живота, пре све-
га, из области заштите мањинских пра-
ва, културе, образовања, верске делат-
ности итд. Водила их је и замисао о 
евентуалном формулисању заједнич-
ких пројеката, са којима би могли да 
аплицирају код фондова Европске уни-

је, наиме, ЕУ за период између 2014-
2020. у склопу прекограничне сарад-
ње Мађарска – Хрватска обезбеђује 
73.900.000 евра за пројекте који, изме-
ђу осталог, унапређују развој цивил-
ног друштва, образовну и културну са-
радњу, социјалну и културну интегра-
цију пограничних региона.

Имајући у виду да осим наведених, 
постоје и бројне друге области у који-
ма Срби из Мађарске и Хрватске могу 
да нађу додирне тачке у домену очу-
вања и неговања културних и духов-
них вредности српског народа, зашти-
те споменичког наслеђа, организатори 
су нагласак ставили на упознавање, те-
шње повезивање и поспешивање са-
радње Срба из мађарског и хрватског 
дела Барање.

Међународна конференција „Зајед-
но у циљу очувања и неговања свога”, 
уприличена је у једном од угоститељ-
ских објеката у престоници Жупаније 
Барање, а скуп је након поздравних ре-
чи председника Печујско-барањског 
српског удружења, аутора овог изве-
штаја и Петра Крунића, потпредседни-
ка Самоуправе Срба у Мађарској, от-
почео пленарним заседањем.

Први говорник био је Љубомир 
Алексов, заступник српске заједнице 
у Мађарском парламенту који је при-
сутнима изнео општу слику народно-
сне политике коју води Влада Мађар-
ске при чему се осврнуо и на положај 
Срба у околним земљама. Он је под-
сетио да су Срби у Мађарској и Руму-
нији данас кудикамо у знатно бољем 
положају него Срби у Хрватској, Ма-
кедонији, Албанији, Црној Гори… Баш 
зато, и Стална конференција српских 
организација из региона има веома ва-
жан задатак на пољу побољшања ста-
ња Срба у земљама региона, а и ма-
тична земља Србија треба да пружи 
већу подршку у борби за опстанак срп-

ске нације у државама где Срби живе 
као народност, односно, где ни дан да-
нас није формулисан њихов правни 
статус, јер нажалост има и таквих зе-
маља.

„Сарадња са Србијом мора да буде 
боља, ефикаснија, наша матична зе-
мља би требала да обезбеди знатно 
већу помоћ Србима у региону” – на-
гласио је заступник српске заједнице 
у Мађарском парламенту, који је у на-
ставку свог излагања говорио о само-
управном систему у Мађарској с по-
себним освртом на функционисање на-
родносних самоуправа. Он је посебно 
истакао важност процеса преузимања 
разних институција у власништво Са-
моуправе Срба у Мађарској, пре све-
га, школа, међу којима се истиче Срп-
ска основна школа и гимназија „Нико-
ла Тесла” у Будимпешти. Поменута 
образовна установа постала је један 
од најважнијих образовних центара 

Срба у региону, наиме, осим што оку-
пља српску децу из Мађарске, њу по-
хађају и Срби из Хрватске, Босне и 
Херцеговине, са Косова. „Доста је ши-
рока географска територија одакле у 
нашу школу пристижу ученици!” – на-
гласио је Љубомир Алексов, који је по-
себну пажњу посветио финансирању 
српске народности од стране Мађар-
ске државе. Портпарол српске зајед-
нице у Мађарској скупштини је подсе-
тио да је 2014. године, након што су 
народности у Мађарској путем својих 
заступника доспели у Парламент, до-
шло до значајног преокрета у финан-
сирању националних и етничких мањи-

на. Наиме, док је поменуте године за 
13 народности било издвојено 3,9 ми-
лијарди форинти, дотле је ове године 
за њих обезбеђено 10-11 милијарди фо-
ринти буџетских средстава!

Док један део буџетских средстава 

аутоматски пристиже на рачун народ-
носних организација, дотле за други 
део ваља конкурисати. „У томе би срп-
ска народност требала да испољава 
већу активност, наиме, иако смо једна 
од најактивнијих народности у Мађар-
ској, ипак, на пољу формулисања кон-
курса заостајемо иза других.” – упо-
зорио је говорник.

Љубомир Алексов је пажњу посве-
тио и подршци коју Влада Мађарске 
обезбеђује Српској православној цр-
кви, тачније, Будимској епархији. Није 
на одмет поменути да је Држава знат-
на средства издвојила и за прошири-
вање зграде будимпештанске Српске 
основне школе и гимназије „Никола Те-
сла” где ће се најзад наћи трајно ре-
шење за Српско забавиште. Откупила 
је зграду у Сегедину, где се планира 
оснивање Српског образовног центра 
где ће се настанити сегединска Српска 
забавишна група, односно, биће покре-
нута и основна школа са осам разре-
да где ће се вршити настава српског 
језика. „Све су то такве ствари, које за-
служују захвалност, похвалу!” – рече 
Љубомир Алексов, који је подсетио да 
можда никада толико нису били до-

бри односи, билатерална сарадња, из-
међу две земље, Србије и Мађарске, 
као што су данас.

Након заступника српске заједнице 
у Мађарском парламенту присутнима 
се обратио Јован Влаовић, председник 
Одбора за људска права при Заједнич-
ком већу општина – Вуковар, који је 
најпре говорио о отежаном положају 
српске мањине у Хрватској. Како ре-
че, теренско пружање правне помоћи 
Србима у Хрватској у овом тренутку 
није могуће, пошто за то нема сред-
става. Правна помоћ била би преко по-
требна не само Србима у Вуковару, не-
го и у Дарди, Белом Манастиру и свуг-
де где живе Срби!

Иницијатива овог одбора је, како ре-
че говорник, да се прошири подручје 
деловања Одбора за људска права по-
ред којег раде и одбори за привреду, 
образовање, спорт и културу те меди-
је и информисање.

Млади правник се у наставку свог 
излагања осврнуо на финансирање 
српске заједнице у Хрватској и доби-
јену материјалну подршку од Србије, 
односно, Покрајине Војводине из којих 
се финансирају разни пројекти. Посеб-

Конференција Срба из Мађарске и Хрватске

У организацији Печујско-барањског српског 
удружења, у Печују је 25. и 26. новембра одржана 
конференција Срба из мађарског и хрватског дела 

Барање, с циљем да представници српских 
организација заједнички размотре најважније 
задатке на пољу очувања и неговања српског 

језика, културе и заштите споменичког наслеђа 
српског народа у Барањи

Александар Чотрић

Учесници састанка у Печују

Љубомир Алексов
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сусрети

но се осврнуо на финансирање Срп-
ског дома у Вуковару и финансирање 
Дома културе у Книну.

„Добивено је по милион-милион 
евра за сваку зграду. Ми ћемо у Вуко-
вару имати једну мултифункционал-
ну зграду са 250 места где ће, надај-
мо се, једнога дана бити средиште 
српског живота. Ако Бог да до краја 
године требали бисмо да отпочнемо 
радове на Српском дому у Вуковару 
који ће да буде и музеј, односно, ме-
сто окупљања Срба на поменутим про-
сторима”, подвукао је Јован Влаовић.

У свом излагању беседник није зао-
бишао ни проблеме са којима се суо-
чава српска заједница у Хрватској. Ме-
ђу њима, истакао је велики проценат 
незапослености припадника српске на-
ционалности, недостатак регистрова-
ња српских школа и питање обезбеђи-
вања српских уџбеника, односно, фи-
нансирање српских културно-уметнич-
ких друштава. Он је нагласио важност 
проналажења решења проблема јер, 
како рече: „Кад вам одузму језик и пи-
смо, онда су вам заправо узели све!”

Он је подсетио да док све мањине 
у Хрватској у улаз у село или град има-
ју натпис на свом језику, дотле српска 
мањина – која је некада, у 
неким деловима поменуте 
земље представљала ве-
ћинско становништво – то 
нема. „Мађари имају своје 
натписе, Талијани имају 
регистроване школе, на 
згради Општинског суда у 
Пули исписан је и талијан-
ски назив. Значи, сви су до-
били некаква права, осим 
Срба!”

Јован Влаовић је подсе-
тио да се пријављују и на 
пројекте које расписује 
Европска унија с циљем да 
потпомажу своје привред-
нике српске национално-
сти. Но, првенствени циљ 
је зауставити одлазак срп-
ског живља са вековних 
огњишта у Хрватској! „Ово 
је тренутак када морамо 
устати и наставити своју 
борбу за наш опстанак!” – 
нагласио је председник 
Одбора за људска права 
при Заједничком већу оп-
штина – Вуковар.

У рад скупа укључио се и Алексан-
дар Чотрић, народни посланик и члан 
Одбора за дијаспору и Србе у регио-
ну при Народној скупштини Србије. Oн 
је поздрављајући учеснике конферен-
ције рекао да је „Србија опредељена 
за мир, стабилност и сарадњу у реги-
ону, јер је то у најдубљем интересу Ср-

бије и српског народа. Поштујемо те-
риторијални интегритет и суверенитет 
свих земаља региона и захвални смо 
Мађарској и Хрватској на подршци Ср-
бији да постане чланица Европске уни-
је”, истакао је Чотрић.

Он је нагласио да је 
приоритет Србије „јачање 
економије и међународног 
угледа и улазак у Европ-
ску унију”.

„Кад Србија буде пуно-
правна чланица ЕУ биће у 
могућности да успешније 
и ефикасније штити права 
српског народа у другим 
земљама!”, поручио је по-
сланик српског парламен-
та.

Чотрић је најавио да ће 
Скупштина Србије у на-
редном периоду разма-
трати Декларацију о срп-
ском народу у региону ко-
ја би требало да определи 
„права на употребу срп-
ског језика и ћириличког писма, ин-
формисање, изучавање и неговање 
српске културе, изучавање национал-
не историје, неговање српске слобо-

дарске традиције, учење националне 
географије и чување и заштиту кул-
турно-историјског наслеђа”.

Александар Чотрић је изразио сво-
ју наду да ће Србија у свом буџету по-
већати финансијска средства, намење-
на Србима у региону, како би они мно-
го ефикасније могли да испољавају 
своју културну, образовну и друге ак-

тивности у разним обла-
стима живота.

Он је прихватио и неке 
критичке примедбе, адре-
сиране на рачун Србије, на-
име, након укидања Мини-
старства за дијаспору, до-
шло је до пада у односима 
матице и Срба у региону. 
Нажалост, након што је 
Министарство за дијаспо-
ру Србије, као посебно ре-
сорно министарство при 
Влади Србије, престало да 
ради, пуно тога се проме-
нило, али не у добром сми-
слу – било је мишљење 
присутних, који су понови-
ли свој став да би Срби у 
региону, па чак и Срби ко-
ји живе у далеким земља-

ма, тојест, Срби изван Србије, ма где 
они живели – волели када би се поно-
во основало Министарство за вере, од-
носно, сарадњу са Србима у дијаспо-
ри и региону!

Након обраћања члана Одбора за 
дијаспору и Србе у региону при Народ-
ној скупштини Србије, председник Пе-
чујско-барањског српског удружења 

је присутне – у име Само-
управе Барањске жупани-
је – информисао о оним 
пројектима који су у току 
на релацији Хрватска и 
Жупанија Барања.

Скуп је потом наста-
вљен појединачним пред-
стављањем представника 
српских организација из 
мађарског и хрватског де-
ла Барање, односно, Бач-
ко-кишкунске жупаније 
приликом којег су активи-
сти изнели и своје предло-
ге, везане за сарадњу. Они 
се првенствено односе на 
културу, верски туризам и 
издавачку делатност. 
Истакнута је важност одр-
жавања чешћих сусрета 
Срба са ове и оне стране 
границе, а што се тиче кон-
кретности, иницирано је 
да се размотри могућност 
објављивања студије о по-
клоничким местима Срба 
у Барањи, похођење свети-

њама, односно, обилазак значајних 
културно-историјских споменика срп-
ског народа у пограничном региону 
Хрватске и Мађарске. Предстоје и ис-
траживања прошлости у којима ће за-
једно учествовати активисти Срба из 
двеју земаља.

На крају радног дана Јован М. Не-
дић, члан невладине цивиле организа-

ције „Оаза” из Белог Манастира, рекао 
је следеће:

„Мени је драго што сам учествовао 
у раду скупа и стекао нове пријатеље 
у Мађарској. Сматрам да ћемо имати 
добру сарадњу, првенствено, на кул-
турном плану. Требали бисмо пуно то-
га да сакупимо у Барањи: од надима-
ка до микротопонима итд… Имамо 
шта да радимо како из области исто-
рије, тако и културе. Оптација је, тако-
ђе, таква тема, која нас повезује. Да-
кле, и на пољу издаваштва имамо мо-
гућности. Свакако, у могућности смо 
да проширимо знања и на друге јези-
ке. Сада је повод да се окупимо у до-
гледном времену или у Белом Мана-
стиру, или у Болману, Дарди, како би-
смо користили све прилике да се оку-
пимо и конкретно нешто да урадимо. 
Не вреди да кукамо, већ треба да по-
гледамо шта можемо конкретно ура-
дити!”

У наставку вечери, учесници конфе-
ренције имали су прилику да погледа-
ју филм „Прохујало Веменом”, филм-
ско остварење Ђорђа Шибалина (који 
је на лицу места присутне упознао са 
настанком филма), односно, пружила 
им се могућност да се упознају са 
књижевним стваралаштвом српског 
књижевника Ђорђа Нешића из Хрват-
ске, те антологијом афоризама у којој 
су окупљени српски афористичари из 
дијаспоре и региона, коју је предста-
вио уредник издања и сам врсни афо-
ристичар Александар Чотрић.

Сутрадан пак, присуствовали су све-
тој литургији, служеној у печујском 
српском православном храму, одно-
сно, погледали су регионалну цркве-
но-уметничку збирку.

Дводневни скуп, у сваком случају, 
постигао је свој циљ и допринео је раз-
мени искустава и програма, очувању и 
неговању српске културе, језика и спо-
меничког наслеђа, као и формулиса-
њу пројеката. Постоји могућност и во-
ља да Срби из мађарског и хрватског 
дела Барање заједно конкуришу, апли-
цирају код фондова Европске уније.

Додајмо и то да су одржавање ме-
ђународне конференције „Заједно у 
циљу очувања и неговања свога” у Пе-
чују потпомогли Управа за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону при 
Министарству спољних послова Срби-
је, мађарско Министарство за људске 
ресурсе и Фонд при поменутом мини-
старству (ЕМЕТ), а пропратне култур-
не програме у склопу конференције 
суфинансирао је Културни и докумен-
тациони центар Срба у Мађарској.

Предраг Мандић

Срби из Хрватске и Мађарске у друштву печујског пароха Милана Ерића

Представници Срба са југа Мађарске и из хрватског деле Барање

Зоран Милошевић из Кнежева и Радомир Чмарковић из Дар-
де (дожупан Осијечке жупаније)
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ПИСМА Акција у Батосеку уродила плодовима вредним пажње

Крсно спомен-обележје у знак сећања на Србе и њихову цркву
У граду Батосеку је некада посто-

јао св. Храм посвећен Светом Ве-
ликомученику Георгију, саграђен 

1775. године. Порушен је у прошлом 
веку, а полемише се о тачној години 
рушења. Код др Динка Давидова се 
спомиње да је срушен 1958. године, а 
новији историчари и старији мештани 
(који се још сећају тог св. Храма), твр-
де да је срушен 1967. го-
дине.

Пре неколико година 
иницирао сам да се на ме-
сту где је постојао св. 
Храм постави обележје. У 
сагласности са Епархијом 
будимском односно бла-
гословом Његовог Прео-
свештентва Епископа Бу-
димског Господина Луки-
јана, крајем 2016. године 
се креће у остварење овог 
пројекта. Најпре се крајем 
децембра 2016. г. догова-
ра састанак, а до њега до-
лази 7. марта 2017, када се 
први пут састајемо са гра-
доначелником Батосека, 
господином др Робертом 
Божоликом. У пратњи све-
штеника је био и председ-
ник Ц. О. Сантово госпо-
дин Бранко Косталић. У 
срдачном разговору по-
стигнут је договор да се 

постави часни крст у близини где је 
некада постојао св. Храм, јер је на са-
мом месту где је био св. Храм, сада 
приватна кућа.

Потребно је било да се изради про-
јекат изградње и поставке и да се 
одреди буџет. Пројекат и нацрт Ча-
сног Крста је урадио господин инж. 
Петар Ковачевић из Раковице код Бео-
града, а пореклом из Шида. Пројекат 
је послат у Сентандреју, Епископу бу-
димском Господину Лукијану на увид 
и одобрење, те је након мањих корек-
ција прихваћен и са благословом се 
кренуло у изградњу.

У сталним међусобним консулта-
цијама администратора батосечког са 
градоначеником града Батосека до-
говорено је да ће из буџета града би-
ти изграђено постоље, а за сам Часни 
Крст се обавезао администратор, да 
ће наћи спонзора. Како у граду Бато-
секу нема више српског живља, обра-
тио сам се неколицини потомака оп-
таната из ових крајева Мађарске, чи-
ји су дедови и прадедови живели ов-
де, да помогну колико могу, што су 
они и учинили. Међутим, прикупљен 
новац није био довољан.

Промислом Божијим и молитвама 
св. Великомученика Георгија, прона-
ђен је приложник, а то је гоподин 
Драган Угљевичанин из Новог Сада, 

пореклом из Шида, чија је 
крсна слава управо Св. 
Георгије. Часни Крст је из-
рађен од гранитног каме-
на у предузећу Гранит 
КФТ у Чаталији и преузет 
је средином месеца сеп-
тембра 2017. Одмах је од-
нет у град Батосек, а ово-
га пута у пратњи свеште-
ника је била госпођа Нада 
Ђурић, председница Срп-
ске самоуправе у Санто-
ву.

Часни Крст је предат 
градоначелниковом тиму, 
радио постављања истог. 
До тог времена, у граду 
Батосеку, на договореној 
локацији је припремљено 
место где ће бити часни 
крст. Изливена је бетонска 
подлога у дубини од 1х1 
метар. Након тога, управа 
града Батосека финанси-
ра и изградњу постоља од 
идентичног гранитног ка-
мена, као и сам Часни 
Крст, те извршава постав-
ку свега.

Укупна висина Часног 
Крста са постољем је 2м 
и 41 цм. Све ово се збива у 

великом јубилеју града Батосека, ко-
ји прославља своју 875-у годишњицу 
постојања. Саму таблу поклонио је 
господин Лазар Тадић, каменорезац 
из Шида, чији су корени, такође, из 
ових крајева.

На велики празник Светог Арханге-
ла Михаила 21. 11. 2017. године, после 
одслужене свете Архијерејске Литур-
гије у Манастиру Грабовцу, део наро-
да на челу са Епископом  долази  у 
град Батосек, где се у 15 часова врши 

освећење поменутог Часног Крста. 
Само освећење извршио је Његово 
Преосвештенство Епископ будимски 
Господин Лукијан, уз саслужење све-
штенства и монаштва Епархије будим-
ске. Одржан је и мали помен свим 
преминулим Православним хришћа-
нима овога града.

Уследио је пригодан говор, у коме 
се Епископ осврнуо на ду-
гогодишњу хришћанску 
историју овог града, чији 
је део, и то свакако и све-
дочи овај наш новопоста-
вљени Часни Крст. Затим 
се захвалио управи града, 
иницијатору пројекта и 
спонзорима.

Након тога, градоначел-
ник је, такође, причао о 
хришћанској историји, те 
о суживоту Мађара и Ср-
ба на овом подручју, за-
хваливши се Епископу и 
свима осталима на доброј 
сарадњи око овог успе-
шног пројекта. Након овог 
чина уследио је свечани 
пријем и ручак у рестора-
ну у близини градске куће.

Тако смо после 50 го-
дина од рушења овог на-
шег св. Храма успели по-
дићи Крсно знамење, да 
сведочи будућим покоље-
њима да је овде живио 

наш српски народ сигурно два века, 
јер то сведочи година изградње св. 
Храма, да се овде молио Господу Бо-
гу и његовом угоднику Светом Вели-
комученику Георгију.

Нека би Господ Бог подарио нама 
снаге да обновимо успомену и подиг-
немо на месту сваке наше порушене 
Цркве, Капеле или Водице макар Кр-
сно знамење да сведочи постојање 
нашег народа на овим просторима, 
јер нас је нажалост сваким даном све 

мање и што време одми-
че биће нам теже оства-
рити овакве пројекте. На 
овоме свакако нећемо 
стати, јер преговори су у 
току и за места Вемен и 
Рац Гарчин где су, такође, 
били наши св. Храмови.

Овим путем се захва-
љујемо Милостивом Го-
споду Богу, затим Епархи-
ји будимској, Његовом 
Преосвештенству Еписко-
пу будимском Господину 
Лукијану на подршци, а, 
такође, и управи града 
Батосека и градоначелни-
ку господину др. Роберту 
Божолику, на суфинанси-
рању овог пројекта и, на-
равно, спонзорима за Ча-
сни Крст: господину Дра-
гану Угљевичанину и ње-
говој супрузи Наташи из 
Новог Сада, као и спонзо-
ру-спомен плоче, госпо-
дину Лазару Тадићу из 
Шида.

Јереј Јован Бибић, па-
рох сантовачки и адми-
нистратор бајски, мо-
хачки, батосечки, сечуј-
ски, шумберачки, вемен-
ски и рацгарчински           

У нашу редакцију стигло је писмо јереја Јована 
Бибића, пароха сантовачког и администратора 

батосечког, у којем нас обавештава да је 
заједничком акцијом постављено крсно спомен-

обележје, које сведочи да је у том месту вековима 
живела српска заједница

НАТПИС НА ДВА ЈЕЗИКА
У подножју Часног Крста постављена је спомен-плоча од гранитног ка-

мена са натписом на мађарском и српском језику, који гласи:
„У близини овог места постојала је Српска Православна Црква  св. Геор-

гија, саграђена 1775. г. а срушена  1967. г. Ово крсно знамење постављено je 
у Батосеку  у време Епископа будимског Г. Лукијана  и надлежног  свеште-
ника јереја Јована Бибића, а посебним залагањем батосечке месне самоу-
праве, на челу са градоначелником др Робертом Божоликом и великим при-
ложником, господином Драганом Угљевичанином из Новог Сада. Лета Го-
сподњег 2017.”
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Представљена књига „Моја Пешта”, Добриле Боројевић

Уметник који гради мостове, нигде није странац
У присуству поклоника лепе књи-

жевне речи, пријатеља, колега и 
ученика Српске гимназије, одр-

жана је промоција књиге Добриле Бо-
ројевић „Моја Пешта”, коју је ове го-
дине издало Српско позориште у Ма-
ђарској. Уредник и рецензент издања 
је Петар Милошевић, а књигу је на 
сцени СПМ-а представио књижевник 
Драгомир Дујмов.

Добрила Боројевић је ди-
пломирани филолог са рад-
ним искуством у српским, 
мађарским и страним ком-
панијама. Радила је на по-
словима везаним за односе 
с јавношћу и медије и бави-
ла се писањем новинских 
текстова, интервјуа, кратких 
прича и фељтона. Више од 15 
година сарађује са Српским 
недељним новинама у Ма-
ђарској. „Моја Пешта” је ње-
на прва књига.

Укупно 18 прича ове књи-
ге, објављиваних у Српским 
недељним новинама од 1999. 
до 2015. године у наставци-
ма, у форми фељтона, које 
су код овдашње читалачке 
публике биле врло добро 
примљене, сакупљене су у 
збирку и тако сачуване на 
једном месту. Приче су ис-
приповедане у првом лицу, 
кроз визуру субјекта који је 
сам учесник догађаја. Везује их пла-
ва нит Дунава, који је симбол комуни-
кације Београда и Будимпеште. Кроз 
ту нит теку љубав, радост, али и туга 
и носталгија.

Приче су жанровски разноврсне, 
неке су дате у форми дневничких за-
писа, неке су блиске фељтону, а дру-

ге су само цртице о снажним емоци-
јама. Оне имају печат личности која, 
у сасвим другачијој средини, интен-
зивније упија све сензације око себе. 
Упркос свему, захваљујући својој по-
зитивној енергији и емоцијама, брзо и 
лако се укључује у средину не само 
српске заједнице, него и Мађарске.

Главна јунакиња књиге, за коју смо 
од ауторке сазнали да има много за-
једничког са њом самом, али да није 
реч о аутобиографији, успева да се 
запосли, упознаје људе из других зе-
маља који су у Будимпешти странци, 
али не прихвата да и сама буде стра-
нац. Укључује се у свакодневни жи-
вот, одлази у позоришта, ужива у опе-
ретама и мјузиклима, у шетњама, де-
шава јој се љубав. О свему томе при-
ча врло живописно, у маниру интелек-
туалца који дубоко доживљава и про-
суђује. Међутим, навикавање на нову 
средину и живот негде између није 
био ни лак, ни једноставан. Безброј пу-

та је пожелела да неком отвори ду-
шу, имала је жељу да застане, некога 
позове на кафу, на разговор, али, ка-
ко каже: „Тако добро познавала никог 
нисам.”

Усамљеност сваком човеку тешко 
пада, а посебно уметнику који нигде 
у свету неће да буде странац. Заво-

лела је Пешту, њене мостове и сама 
саградила један имагинарни мост, 
спајајући два града, „између две гра-
нице, у равници, између две телефон-
ске мреже и два језика.” Живећи у Бу-
димпешти, јунакиња књиге се прила-
гођава, али стално и пореди. Приме-
ћује на сваком кораку другачију кул-
туру, обичаје и навике.

У својим причама указује на веков-

но присуство Срба у овом делу панон-
ског поднебља. Пише о Српском позо-
ришту, православној цркви, где повре-
мено запали свећу за оне којих нема, 
а који су били део њеног живота, o 
малој редакцији Српских недељних 
новина у којима је сарађивала, о про-
моцијама књига и изложбама слика, 
о суживоту српске и мађарске наци-
је.

У свима њима је присутно сенти-
ментално подсећање на драга места: 
Трг Ференца Листа, улице Пожоњи,  
Микше Фалка, са мноштвом галерија 
и антикварница, Сентандреју, градић 
са торњевима и виноградима попут 
наших Карловаца, али и на пријатеље 
и случајне познанике: Вирџинију, 
Естер, њеног пештанског директора 
Михаља Јанковича, Лизу, Магду, Весну, 
тета Фатиму, Јасминку, пријатеље на 
Тргу Февам, Чарлија, професорку ма-
ђарског језика, Буже… Упознавала је 
шаролики свет који ју је испуњавао и 
обогатио.

У неким причама је присутна но-
сталгија за домовином, али истовре-
мено и туга због тога што у њој годи-
нама нема мира и напретка. Нежним 
лирским тоном описује своју породи-
цу, оца нарочито. Присећа се својих 
ранијих путовања, одлазака и срећ-
них повратака у град у окриљу две 
реке, у град у коме је био њен дом. 

Након неколико година, ауторка се 
враћа у родни град, али и даље живи 
на релацији Београд – Будимпешта.

Књигу топло препоручујемо као ла-
ко и једноставно, али истовремено 
мисаоно и емотивно дубоко штиво у 
коме можемо препознати и сами се-
бе.

Промоцију на сцени Српског позо-
ришта у Мађарској пратило је прика-

зивање фотографија Будум-
пеште, које је начинио Иван 
Јакшић, а посебну атмосфе-
ру самој промоцији дала је 
музичка подлога са песма-
ма кантаутора Зорана Сте-
вановића, који је, такође, је-
дан од јунака књиге Добри-
ле Боројевић. Ауторка је ре-
кла да јој је музика олакша-
ла учење језика и да је че-
сто слушала песме овог ау-
тора који пева на мађар-
ском, али је наше горе лист.

Објављивање књиге помо-
гле су српске народносне са-
моуправе у Будаершу, I, VII, 
IX, и X кварту у Будимпеште. 
Визуелно решење за корице 
које плене пажњу свих чита-
лаца урадио је Никола Ско-
рић, користићи дивне фото-
графије Ивана Јакшића.

Славица Зељковић

ПРОМОЦИЈА

Мађарској престоници Добрила Боројевић поклања 
своје приче које су настајале у посебним тренуцима 

запитаности и осаме, али су само делимично 
аутобиографске. Скупљала их је као дарове за 

добре људе у овој средини, које је јунакиња њене 
књиге имала срећу да сретне у једном периоду 

свог живота, по много чему посебном

Милан Рус:

ВОЛИМ ЉУДЕ КОЈИ ГРАДЕ МОСТОВЕ
У име Српског позоришта у Мађарској, као издавача књиге, публици се 

обратио директор Милан Рус, кojи је рекао да је овога пута Српско позо-
риште у улози издавача, јер је ауторка својим причама градила мост и да 
се од штива „Моја Пешта” може сачинити монодрама, с обзиром на лични 
тон који је у њима присутан. „Волим људе који хоће и знају да граде мо-
стове”, рекао је Рус и споменуо још неке ауторе који су писали о Пешти, из 
свог угла.

Драгомир Дујмов:

ОДРАЗ ЖЕНСКЕ ДУШЕ
„Приче Добриле Боројевић су одраз женске душе. Она опажа ситнице и 

такве детаље које само жена уме да види. Управо то плени пажњу читао-
ца. Текст је питак, њени лични доживљаји су упечатљивији. Изванредно опи-
сује разлике у менталитету, говори о међуљудским везама, понекад врло 
сложеним. Њен стил је занимљив и због тога што се последње реченице из 
свих њених прича могу третирати као засебна целина која би могла да бу-
де сврстана у песму у прози.”

Драгомир Дујмов и ауторка књиге
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ИСТОРИОГРАФИЈА

Толстојев јунак дао живот за ослобођење Срба од Турака

П рема легенди, само неколико 
минута пре погибије, Рајевски 
је ручао, попио вино и, полазе-

ћи на положај, рекао:
„Ако погинем, срце ми оставите у 

Србији, а тело пренесите у Русију.”
И жеља му је испуњена. Место за 

изградњу цркве посвећене Рајевском 
обезбедила је краљица Наталија, ко-
ја се „лично старала да из свог џепа 
правично обештети сељаке од којих 
је откупљена земља”.

Све то, у монографији „Вронски у 
Србији – Мисије пуковника Рајевског 
1867. и 1876. године”, забележио је наш 
новинар и књижевник професор др 
Будимир Поточан. То дело је плод 

30-годишњег истраживања Поточана, 
започето најпре као новинарско, а за-
тим настављено као научно дело, ко-
је је током година преточено у више 
публицистичких радова, две књиге и 
два филма.

– Монографија је објављена пово-
дом 150 година од прве мисије Рајев-
ског у Србији и 140 година од његове 
погибије 20. августа 1876. Рајевски је 
први пут у Србију дошао у мају 1867, 
само месец после чувеног „цветног 
четвртка” (6. април 1867) и предаје 
кључева градова које су држали Тур-

ци кнезу Михаилу. Његов 
задатак, на који га је по-
слао тадашњи руски ми-
нистар одбране, био је да 
изврши инспекцију путних 
праваца у Србији и БиХ и 
изнесе предлоге за фор-
мирање српске артиљери-
је и кавалерије (коњице) – 
прича проф. Поточан, за 
„Новости”.

О значају мисије Рајев-
ског у Србији сведоче и 
четири његова писма упу-
ћена српском министру 
одбране Блазнавцу из 
1867, која је Поточан про-
нашао у Архиву Србије. 
Писма су први пут угледа-
ла светлост дана у моно-
графији „Вронски у Срби-
ји”.

Та писма немају само 
значај докумената прво-
разредне научне вредно-
сти, већ су још један доказ да је упра-
во Рајевски био инспирација Толстоју 
за стварање лика Вронског. Јер, Тол-
стој у „Ани Kарењиној” на једном ме-

сту наводи да Вронски пише ситним 
рукописом, а управо таква су и ново-
пронађена писма Рајевског.

– У другу мисију у Србију, тада 
36-годишњи Рајевски послат је 1876. 
Изгубио је живот после само 16 дана, 
у бици са Турцима код Горњег Адров-
ца. Никитин, познати руски историчар, 
упоређује мисије Рајевског у Србији, 
по резултатима, са свим оним што је 
постигао Свесловенски комитет, осно-
ван како би се помогло Србији која је 
тек стварала своју самосталност, за 
предстојећи рат са Турцима.

Поточан наводи да је Рајевски иза 
себе оставио и два важна документа   
– План о реорганизацији српске ко-
њице и План ослобођења балканских 
хришћана од турског ропства.

– Никада Србија није имала тако 
велику подршку тако великих људи 
као у време војевања за ослобођење 
од Турака. Више од 15.000 доброво-
љаца из целе Европе дошло је да ра-
тује раме уз раме са Србима. У годи-
ни погибије Рајевског, 1976, Виктор Иго 
је написао чувени „Апел за Србију”, 
Ђузепе Гарибалди такође позива на 
помоћ Србима, а Петар Чајковски 
компонује „Српско--руски марш”, у 
којем као предложак користе три 
српске народне мелодије. Тако да над 
целокупном причом о приповести о 
Рајевском, стоји и ова европска – за-
кључује проф. др Будимир Поточан.

Пуковник Рајевски, односно Толсто-

јев Вронски, унук је чувеног генерала 
Рајевског, јунака рата против Наполе-
она и посебно Бородинске битке 1812. 
године. Рођени брат пуковника Рајев-
ског био је ађутант руског цара Ни-
колаја Другог. Рајевски је био само је-
дан од неколико стотина руских офи-
цира који су током рата погинули у 
Србији. 

Монографија проф. др Будимира Поточана

Почетак и крај приче о пуковнику Николају 
Николајевичу Рајевском, младом руском официру 

по којем је Лав Толстој осликао лик грофа 
Вронског у роману „Ана Kарењина”, доводе се у 

везу са црквом у Горњем Адровцу, код Алексинца, 
где је пре готово век и по ратовао 

СНИМА СЕ ФИЛМ О 
ЖИВОТУ ГРОФА 

ВРОНСКОГ
Пре неколико дана, у Горњем 

Адровцу започето је снимање до-
кументарно-играног филма „Зве-
зда и смрт грофа Вронског – Срп-
ски гамбит”, у којем ће младог Тол-
стојевог јунака, односно пуковни-
ка Рајевског, глумити Милош Бико-
вић. Професор Поточан је позван 
да се придружи филмској екипи, 
како би у својству експерта расве-
тлио мисије Рајевског у Србији. 
Пројекат се реализује под покро-
витељством Министарстава култу-
ре Србије и Русије.

Главни   штаб  српске војске 1976. у   Алексинцу,     генерал    Черњајев седи у средини, 
а пуковник Рајевски стоји трећи с лева  

Николај Николајевич Рајевски

Место погибије пуковника Рајевског

Проф. др Будимир Поточан, аутор монографије
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Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (4)

Прича Радивоја Кашанина о предаји Русима
П отпоручник Милан Вакањац на-

стави свој монолог.
– Ево ти мог примјера. Кад 

су Руси у Галицији пробили фронт, мо-
ја регимента поче да се повлачи. Знао 
сам да је дошао мој давно чекани тре-
нутак. У глави ми се тад појави глас: 
„Та, и Руси су Словени! И ја сам Сло-
вен! Ја припадам њима, а никако Ау-
стријанцима или Маџарима. Натраг 
нипошто нећу! Идем ја својој браћи!” 
И тако вам се ја предадем Русима. 
Тад ми један мој другар добаци: „До 
сад смо били Раци, а од сад ћемо би-
ти Србљи!”

– Свака част! Слажем се са госпо-
дином потпоручником – ода му при-
знање Радивој Кашанин. – Почетком 
прошлог љета мој пук се налазио у Га-
лицији. Од самог почетка рата плани-
рао сам да се предам Русима. Ника-
ко нисам желио да ратујем против 
своје браће. Једног јунског дана били 
смо приморани да се повучемо. Сма-
трао сам да је то добра прилика да 
се предадем Русима. Ја, као старје-
шина, наредих својим војницима да 
пријеђу ћуприју, а ју ћу пријећ напо-
сљетку. Тако и би. Слава Господу, 
остадох сам у том испражњеном се-
лу. Осврнем се, кад оно нигдје живе 
душе. Мирна Бачка! Кренем вам ја у 
правцу руских положаја. Стријепио 
сам да ме неки баћушка не упуца. Ја 

пожурим, у то, сунце му калајисано, 
изненада угледах петорицу аустроу-
гарских војника. Откуд су сад ови из-
никли? Матер им шкрбаву! Три Маџа-
ра, један Хрват и један Пољак. Веле, 
залутали су. Шта ћу сад са њима? Ја 
им одмах наредим да пођу даље пре-
ма ћуприји, а они ме упиташе: „А ви, 

господине?” Хај, сунце вам богово, 
баш сам хтио нешта рећ, у то наиђо-
ше два руска војника. Без пушака. Ру-
си подигоше руке. Хоће да се преда-
ду. Еј, и не знам ко се више изненадио, 
ми или они? Шта сад? Ова петорица 
не вјерују очима, па све мисле да је 
как’а намјештаљка или тако којешта. 

Нико неће да погине. Тад узех ствар 
у своје руке. Приђем ја Русима, па им 
кажем да сам ја аустроугарски Србин 
и желим да се предам. Они бленуше 
к’о теле у шарена врата, па све не вје-
рују. Ја им, тад, пружим своју пушку, 
па им кажем: „Ми се предајемо, пове-
дите нас са собом!” И она петорица 
предадоше своје манлихерке. Тако, 
стигосмо до руских положаја. Ал’ тек 
овдје настаде белај! Руски официр нас 
одмјери, па хладно издаде наређење: 
„То су шпијуни! Стријељајте их!” Еј, бо-
ла их спопала, па неће ва’да сад да 
нас стријељају?! Узбунише се и она пе-
торица, окривљујући мене што сам их 
довео у ову страшну ситуацију. Псо-
вали су ми све по списку. Сучим ћу 
успјет да уверим Русе да нисмо шпи-
јуни? Сунце ти… Досјетих ти се ја! 
Приђем оном руском официру, па му 
почнем објашњават да сам ја право-
славан Србин и одмах започнем да по-
јим божићни и васкршњи тропар. Рус 
ме погледа, па рече: „Ти си правосла-
ван?” Ја му, крстећи се, одговорим: „Је-
сам господине! Ја сам православни 
Србин и желим да се борим против 
Аустроугарске.” Он климне главом, па 
показа на ону петорицу: „А ови? Да ли 
су и они православни?” Ја брже-боље 
одоворим: „Биће православни! Биће 
православни!”(…)

Драгомир Дујмов

„Једног јунског дана били смо приморани да се 
повучемо. Сматрао сам да је то добра прилика да 

се предадем Русима.”

ФЕЉТОН

Н еки људи одлазе код свештени-
ка. Неки иду на часове поезије. 
Ја идем пријатељима. Тако је го-

ворила књижевница Вирџинија Вулф 
апострофирајући колико је за њу при-
јатељство лековито. 

И јасно је да у томе није била уса-
мљена, јер су жене женама одувек и 
ухо за слушање, и раме за плакање, и 
друштво за смејање. Због чега су жен-
ска пријатељства важна, да ли је тач-
но да се стичу само до раних дваде-
сетих година, шта их „баца” у искуше-
ње, како да знамо да су искрена, ли-
шена зависти и злонамерности, коли-
ко је пријатељица потребно или до-
вољно да имамо, питања су на која од-
говара психолог и психотерапеут 
Жељка Курјачки:

– Постоји велика разлика између 
познаница и пријатељица. Познанице 
су оне у чијем нам је друштву пријат-
но, забавно, лепо, то су колегинице са 
посла или факултета, комшинице, дру-
ге маме из парка. Што их више имамо, 

живот нам је лепши и узбудљивији, 
али већина њих не може и не треба да 
нам постане пријатељица.

Са друге стране, каже психолог, 
једна искрена пријатељица сасвим је 
довољна, а још је боље ако их је ви-
ше. То су оне пред којима се не сти-
димо да кажемо да нам се у животу, 
у браку или са децом дешава нешто 
ружно. 

Не бринемо какав ћемо утисак да 
оставимо, не стрепимо шта ће о нама 
да мисле, да ли ће нас осуђивати или 
нам завидети. Увек ће нам искрено по-
моћи, зато што нас воле безусловно.

Истраживања показују да се жене 
другачије спријатељују од мушкара-
ца, па до 20. године већ имају друга-
рице за цео живот. 

Неки стручњаци тврде да су најва-
жнији пријатељски односи склопљени 
у 12. години, јер највише утичу на сли-
ку коју девојчице стварају о себи и 
усвајају их као модел за касније рела-
ције.                  

Пријатељства Виђење стварности

„Свако може да саосећа са патњама пријатеља, 
али потребна је посебна одлика да бисте 

саосећали са пријатељевим успехом”, записао је 
писац Оскар Вајлд. Истраживања показују да 
се жене другачије спријатељују од мушкараца

УТИСАК

Аустроугарски војници у руском заробљеништву

У овим тешким и злим времени-
ма веома је важно остати свој, 
неокаљан и бити поносан на 

створено сопственим радом и па-
мећу, јер је свуда око нас много 
оних који се уздижу на крилима 
безвредности и бешчашћа.

Такви се разликују од нас и опа-
сни су по свако рањиво и осирома-
шено друштво,    јер немају свест о 
значају институционалног знања, а 
мисле да све знају; не схватају су-
штину живљења и стварања, а убе-
ђени су да су просветљени и оства-
рени; неспособни су да остваре ко-
мунукацију засновану на поштова-
њу, захвалности и емпатији према 
другима, а мисле само о сопстве-
ној користи и поступају само по 
личним критеријумима.

Такви другима спочитавају о зна-
њу и поштењу, а сами су недогра-
ђени, сујетни, користољубиви и че-
сто са лошим намерама. Ово је вре-
ме замена… замена вредности, за-
мена узора, замена теза, замена 
идентитета… Замењени су они ко-
ји су дело, онима који нису чак ни 
копије, замењени су морално цели 

морално половнима, замењени су 
скромни и добри са агресивнима и 
лошима.

И сада су се у таквом злом вре-
мену повукли у своје љуштуре сви 
они који су честити, паметни и ти-
хи, док овладавају кварљивост, бу-
ка и незнање. Многи такви, ненавик-
нути на ово лудило или беже дале-
ко одавде или падају, губе снагу и 
обољевају. А ти прости, агресивни, 
прљави, газе до краја, без скрупу-
ла. Видљиви су свуда и више него 
икад.

Ипак, има на срећу још оних 
чврстог кова. Нису превише ви-
дљиви. Ту су, међу нама, међу ва-
ма, како год то рекли. Ако је мо-
гло да се догоди да се и на самој 
површини воде појави муљ, може 
се поново и разбистрити вода. 
Али, тада би требало добро изву-
ћи поуку из свих наших повлаче-
ња и поставити ствари на своје ме-
сто, праведно, али бескомпроми-
сно.

Горан Марковић, 
власник Издавачке куће 

„Пчелица”

У овом злом времену, они честити, паметни и 
тихи повлаче се у своје љуштуре и уступају 

место кварљивости, буци и незнању – каже у 
свом писму Горан Марковић

Једна искрена пријатељица је       
сасвим довољна

Повлачење мудрих узрокује 
колективне невоље

ЖИВОТНИ СТИЛ
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Hаступ српског школcког хора у Руском културном центру
У просторијама Руског културног 

центра у Будимпешти одржан је 
девети „Фестивал народног ства-

ралаштва”. Позив упућен од стране Ру-
ског културног центра школском хо-
ру Српске гимназије „Никола Тесла” у 
Будимпешти и професорки Оливери 
Младеновић Мунишић да учествују 
на овој манифестацији, за нас је био 
велики изазов и представљао велику 
одговорност.

Представили смо се песмама из II 
Руковети „Из моје домовине”, Стевана 
Ст. Мокрањца, народним песмама из 
Србије, и наступ завршили песмом Ни-

коле Грбића „Ово је Србија”. Извође-
ње ових композиција уз чисту интона-
цију, динамику и много емоција, које 
су могли да осете и чују сви у двора-
ни, изазвало је одушевљење публике 
и њен громки аплауз.

Домаћини су били изузетно љуба-
зни, гостопримљиви и са великим ува-
жававањем су нас дочекали. За нас ко-
је певамо у школском хору и предста-
вљамо нашу школу и нашу национал-
ну културу у најлепшем светлу, било 
је ово једно лепо искуство, које се не 
заборавља.

Мила Божић, 9.а

Девети Фестивал народног стваралаштва

Српски основци негују лепо изговорену реч

Изабрани најбољи рецитатори 
у нижим разредима

У организацији актива нижих ра-
зреда Српске основне школе „Ни-
кола Тесла” у Будимпешти, одр-

жано је такмичење у рецитовању. 
Основна идеја је била да се у одеље-
њима од 1. до 4. разреда изаберу нај-
бољи рецитатори којима ће се потом, 
у Батањи пружити прилика да буду 
учесници државног такмичења.

Било је много лепих рецитација, па 
учитељицама нимало није било лако 
одабрати најбоље, најталентованије 
ђаке. Најуспешнији су са великим за-
довољством прихватили изазов да не-
колико дана касније покажу своје 
умеће и на државном такмичењу.

Овог пута најбољи рецитатори би-
ли су следећи ђаци:

– први разред: 1. Анђела Милован-
чевић, 2. Урош Бенефи, 3. Алекс Петер 
Хорњак.

– други разред: 1. Магдалена Алек-
сић, 2. Жофиа Јулиана Шепшеи, 3. Те-
одора Кембер.

– трећи разред: 1. Вид Мектеровић, 
2. Сања Вуковић, 3. Марко Недељко-
вић.

– четврти разред: 1. Натали Шошић, 
2. Вукашин Алексић, 3. Немања Не-
дељковић.

Д. Д.

Онлајн такмичење за ђаке мањинских школа

Креативно надметање 
у разумевању текста уз игру

П росветни уред у сарадњи са На-
родносним педагошким про-
светним центром је за ђаке 4. 

разреда народносних школа широм 
Мађарске приредио „Онлајн језичко 
такмичење”. Главни педагошки циљ 
овог подухвата био је развој комуни-
кацијске културе са свесном употре-
бом народносног језика.

Тим поводом деци се пружила мо-
гућност да се такмиче помоћу таквих 
мотивационих задатака који одгова-
рају њиховом узрасту и специфично-
стима поменутог нараштаја. Ученици 
су одмеравали своје снаге у две кате-
горије. У прву категорију су припада-
ли они ђаци који народносни језик уче 
као допунски језик или га усвајају у 
систему народносних школа. Другу 
категорију су чинили ђаци оних шко-
ла где се настава одвија на матерњем 
језику одређене народности, односно 

они ученици који похађају школу са 
двојезичном наставом.

Такмичење за ученике 4. разреда 
приређено је 21. новембра на држав-
ном нивоу. Ђаци су се такмичили у 
својим школама у трајању од шезде-
сет минута. Такмичење се састојало 
од разумевања текста и то на веома 
занимљив начин, уз игру. Задаци су 
обухватали основне теме које су се 
базирале на познавању матерњег, на-
родносног језика односно на речнич-
ком фонду деце. Тако су се мали че-
твртаци Српске основне школе „Нико-
ла Тесла” у Будимпешти предвођени 
својом учитељицом Љубинком Геор-
гијевић окупили у кабинету за рачу-
нарску технику и са великим нестр-
пљењем и узбуђењем очекивали и ре-
шавали задатке. Био је то јединствен 
доживљај језичког онлајн такмичења.

Д. Д.

Радна акција гимназијалаца

Како смо уређивали парк у Кишпешту
М оже се рећи да смо 2017/2018. 

школску годину отпочели ви-
соким стартом. Наиме, једног 

мрачног и хладног јутра почетком 
школске године већ смо били 
спремни и орни за рад. Лица црве-
них, што од свежег јутра, што од 
благих шара које је сунце као по-
следњу успомену оставило на на-

шој већ бледој кожи, кренули смо 
ка XIX кварту.

Верујем да су околности у којима 
смо се нашли тога јутра допринеле 
осећају носталгије за домом, летом 
и безбрижним периодом, које такво 
време носи. Ипак смо, и поред свих 
ових околности, жељно чекали сва-
ки тренутак да једни другима пре-

причамо најзначајније детаље са лет-
њег распуста.

На почетку Кишпешта, који је био 
наша циљна територија, чекале су 
нас велике црне кесе и беле рукави-
це. Опремљени свим потребним 
стварима убрзо смо започели посао. 
Испрва нисмо имали чиме да напу-
нимо велике црне кесе, све је изгле-

дало тако чисто. Међутим, нисмо 
морали дуго да тражимо, јер испод 
сваког тепиха има и прашине.

Ускоро су се овим тихим квартом 
проширили звуци звецкања и гужва-
ња. Црне кесе су се пуниле, док су 
рукавице све више попримале боју 
кеса.

Љубазне комшије из околних згра-
да су нас поздрављале и захваљива-
ле нам. Овај гест још је више појачао 
дозу радости, која се јавља када ра-
димо нешто корисно за заједницу и 
друге људе.

Марија Симић
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ИНФО СЕРВИСПРЕДСТОЈЕЋИ ПРОГРАМИ 
У ПОМАЗУ

Регионални дочек Деда Мраза
15. децембра 2017. од 16.30 ч.

Свечана сала Градске куће
У програму учествују: Дечји оркестар „Мешелија” 

и Дечја фолклорна група „Опанке”
*

Јавна седница помашке Српске самоуправе
29. децембра 2017. у 16.00 ч.

Дворац Телеки-Ватаји
*

Дочек српске Нове године
13. јануара 2018. у 20.00 ч. 

Дом културе у Помазу

ТРАДИЦИОНАЛНИ ИСПРАЋАЈ 
СТАРЕ ГОДИНЕ

У организацији Удружења „Глас Балкана“
29. децембра 2017. од 19.00 ч.

У програму наступају оркестри и културно-уметничка 
друштва народности у Мађарској

Fővárosi Művelődési Ház
Budapest,  XI. Fehérvári út 47.

Телефон за контакт:  +36 30 989 478

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „ШЕНДЕРГЕ“
6. јануара 2018. од 18.00 ч

. 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Szentendre, Pátriárka u. 7.

Улаз је бесплатан 
Резервација места:

protokoll@szentendre.hu

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 

БОБАНА МАРКОВИЋА
У будимпештанској Палати уметности

4. јануара 2018. од 19.00 ч.

Művészetek Palotája
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА 
НАРОДНОСТИ У СЕГЕДИНУ

16. децембра 2017. од 16.00 ч.

Представиће се бугарска, грчка, пољска, немачка, 
српска, словачка, украјинска и јерменска народност, 

својим културно уметничким програмима

Petőf i-telepi Művelődési Ház
Szeged, Szántó Kovács János utca 28

После програма следи игранка, а за добро расположење 
побринуће се оркестри „Balkán Quintet/Boros Quintet”, 

„Pyrgos” и „Рузмарин”

НОВО ИЗДАЊЕ СРПСКОГ 
ПОЗОРИШТА У МАЂАРСКОЈ

Књигу „Моја Пешта” ауторке Добрилe Боројевић 
можете набавити у просторијама 

Српског позоришта у Мађарској,  у Будимпешти       

Улица Нађмезе 49 
Телефон за контакт:  +36 30 989 478

Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ДЕЦЕМБАР 2017

Јутрење се служи сваког дана у 7.30, 
изузев недеље и празника

Самоуправа Срба у Мађарској, Српска самоуправа у 
Будимпешти и Културни и документациони центар 

Срба у Мађарској, срдачно вас позивају на

СВЕТОСАВСКУ ПРОСЛАВУ
субота, 27. јануара 2018. године

Програм прославе:

– 16.00 ч. – Светосавска академија, у Свечаној сали 
Текелијанума
Адреса: 1053 Будимпешта, Улица Вереш Палне бр. 17
 
– 19.30 ч. – Светосавски бал у Хотелу „Данубиус арена”
Адреса: 1148 Будимпешта, Ифјушаг утја бр. 1-3
Свирају: Оркестар Миће Јанковића и Оркестар „Село”
Наступају: Новица Неговановић и вокални солиста Љиља 
Петров

Улазнице за бал се могу резервисати и купити од 
12. децембра у просторијама Самоуправе Срба у 

Мађарској, у Улици Микше Фалка бр. 3, у Будимпешти

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: snnbudimpesta@gmail.com   

Телефон: +36 30 273 3399

16. 12.  Вечерње
17. 12.  Св. Литургиј
18. 12.  Вечерње
19. 12.  Св. Литургија
23. 12.  Вечерње
24. 12.  Св. Литургија
31. 12.  Св. Литургија

– у 16.00 ч.
– у 10.00 ч. (Детињци)
– у 16.00 ч.
– у 10.00 ч. (Св. Никола)
– у 16.00 ч.
– у 10.00 ч. (Материце)
– у 10.00 ч. (Оци)
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СА ЛИЦА МЕСТА

Поезија је стварније и корисније име живота
Т акмичење у рецитовању, у орга-

низацији Српског педагошког и 
методолошког центра, ове годи-

не одржано је крајем новембра у Дво-
језичној српској основној школи у Ба-
тањи. Лепим поводом окупило се 90 
ученика из Будимпеште, Ловре, Бате, 
Деске, Сирига и домaћини из Батање. 
Било их је из основних школа и будим-
пештанске Српске гимназије, оних ко-
јима је српски матерњи језик и оних 
којима није. Учитељице и професори 
су се потрудили да одаберу песму 
према сваком детету, и то је по пра-
вилу било врло успешно.

Сва деца су говорила срцем. Учени-
ци нижих разреда су рецитовали сти-
хове: Јована Јовановића Змаја, Слобо-
дана Станишића, Милована Витезови-
ћа, Драгана Лукића, Душана Радови-
ћа, Недељка Попадића, Мирјане Сте-
фановић и других аутора. Бирани су 
стихови у којима има хумора, игре ре-
чима, стихова о детињству и одраста-
њу: Материна маза, Знатижеља, Тај-
на, Замислите, Балада о заборавном 
деди, Шта је љубав, Нећкалица, Шко-
ла за одрасле…

Средњошколци су се потрудили да 
пронађу и припреме песме које се рет-
ко чују, па су се ту могла чути дела 
Милоша Црњанског, Ђорђа Балашеви-

ћа, Алексе Шантића, Арсениија Чар-
нојевића, Десанке Максимовић, Биља-
не Станојевић и других. Избор љубав-
них песама потпуно примерених њи-
ховим годинама, био је прошаран ро-
дољубивом поезијом и српским народ-
ним песмама.

Пo завршетку догађаја деца су се 
упутила у шетњу улицама 
Батање. Школа се налази у 
непосредној близини срп-
ске православне цркве, 
једне од седам батањских 
богомоља.

Уживали су у лепоти 
новембарског сунчаног 
дана који је обиловао све-
тлошћу и бојама јесени, 
прелазили мостићима ре-
чицу Суви Јер, фотографи-
сали дивље патке које су 
неким случајем овде залу-
тале, шетали по парку и 
радознало разгледали ову 
малу варошицу.

Многи су пожелели да Батању ви-
де и уживо, јер су често о њој слуша-
ли на часовима народописа, као о ме-

сту прожимања и додира 
различитих вера, нација и 
култура. Имали су прили-
ку да се на сваком кораку 
у то увере. Почетком про-
шлог века у овом месту је 
живео велики број Срба, 
којих је данас све мање, 
али се још увек негује срп-
ски мит и предање, улаже 
се велики труд, очување 
језика и писма. Тиме нам 
је било драже што је 
управо овде било одржа-
но такмичење у казивању 
поезије и прозе.

Имали смо у Батањи  
изузетне домаћине, ди-
ректора школе Николу Ђе-
неша Екбауера и колеге, 
које су се заиста потруди-
ле да учине све да ова ма-

нифестација протекне у најбољем ре-
ду и да се гости осећају добро. Са за-
довољством су нам показали своју 
школу на коју су поносни, и у којој вла-
да топла породична атмосфера. Учи-
онице и ходници су украшени топлим 
бојама, у знаку јесени. Уживали смо у 
дечјој граји, у лакоћи комуникације, у 

безбрижности младости, у добродо-
шлици Батањаца и у заједништву. Ру-
чак је организован у ресторану нека-
дашњег хотела „Круна”, који је једно 
старо здање. Иако поносно стоји, не-

достаје му обнова, да га мало среде 
и умију, али у Батањи је некад важио 
за култно место где су се млади радо 
окупљали. У згради библотеке, је одр-
жано проглашење победника ове ма-
нифестације.

Присутне је, у име организатора 
такмичења, Српског педагошког и ме-
тодолошког центра, поздравила Дра-
гана Меселџија и захвалила се дома-

ћинима на труду и госто-
примству, као и свим учи-
тељицама, наставницама 
и професоркама које су 
припремале ученике за 
такмичење, учесницима 
који су се потрудили да 
науче изабране песме и 
тиме су узели учешће у 
овој дивној манифестаци-
ји, као и члановима жири-
ја који су имали нимало 
лак задатак, јер су мора-
ли да издвоје најбоље. Те-
шко је било одлучити ко-
ме доделити 1, 2. и 3. ме-
сто и посебну похвалу за 
истицање. Жири је узимао 
у обзир знање текста, на-

чин извођења, изговор, дикцију, цело-
купан доживљај. Листе су направље-
не, а победнике је на позорницу пози-
вао професор Радивој Галић, који је 
био председник жирија и уручио по-

бедницима дипломе и по-
клон књиге. На општу ра-
дост присутних, свим уче-
сницима су подељени 
маркери за књиге и чоко-
ладе.

Деца неоптерећена 
такмичарским каракте-
ром манифестације, заи-
ста су се потрудила да да-
ју најбоље од себе, истин-
ски су уживала, и са но-
вим и старим познаници-
ма провела диван дан у 
Батањи.

Д. М.

Надметање српских школараца у рецитовању

Такмичење у лепом казивању стихова                    
је посебан доживљај, како за оне који слушају, тако 
и за оне који рецитују. Једном настала песма, на тај 

начин продужава да живи, будећи нове емоције.               
А када у том празнику поезије учествују малишани, 

и то они из српских школа у Мађарској,                         
радост је вишеструка

ЛИСТА ПОБЕДНИКА
Од 2. до 8. разреда (српски је    
зик као предмет)
1. Габриела Бозоки, 2. разред – Де
ска
2. Мира Толнаи, 4. разред – Бата
3. Левенте Пастор, 6. разред – Си
риг
Посебна похвала: Соња Гарђански, 
2. разред – Бата

Ученици 1. и 2. разреда (српски 
као наставни језик)
1. Магдалена Алексић, 2. разред – 
Будимпешта
2. Алекс Петер Хорњак, 1. разред –
 Будимпешта
3. Давор Ђорђев, 2. разред – Деска
Посебна похвала – Урош Бенефи, 
1. разред – Будимпешта

Ученици 3. и 4. разреда (српски 
као наставни језик)
1. Сања Вуковић, 3. разред – Бу
димпешта

2. Лара Петра Шимон, 3. разред – 
Деска
3. Ана Вишки, 4. разред – Ловра
Посебна похвала – Бела Марошин, 
3. разред – Батања

Ученици од 5. до 8. разреда 
(српски као наставни језик)
1. Сара Ковачевић, 6. разред – Ба
тања
2. Тамаш Конц, 5. разред – Будим
пешта
3. Лазар Ђурић, 6. разред – Будим
пешта
Посебна похвала: Милован Шимон, 
7. разред – Батања

Гимназијалци,        Будимпешта  
(српски као наставни језик)
1. Марта Јовановић, 9. разред
2. Тамара Владетић, 11. разред
3. Јана Лишанин, 11. разред
Посебна похвала: Невена Деспо
товић 9. разред
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

КЊИЖЕВНОСТ

Р адња романа „Преполовљени” Пре-
драга Степановића траjе укупно jе-
дан дан и ноћ, (26/27. jун 1971) и до-

гађа се у непознатом месту Н. Tема ро-
мана jе први генерациjски састанак групе 
пријатеља из студентских дана пет годи-
на након завршених студиjа. Aли ниjе реч 
о слављу у неком ресторану, него о раз-
говору након прославе у самачкој соби 
једног од њих, Милорада Јанковића.

Разговор се води о (не)оствареним ег-
зистенциjама кроз коjи се преламаjу 
кључна животна питања и њихов положај 
у друштву. Скоковитим кретањем кроз 
време аутор нас упознаjе са предистори-
jом овог сусрета, сваког лика понаособ, и 
њихових међусобних односа.

Роман се отвара сценом у градскоj би-
блиотеци, где Mилорад Jанковић, аси-
стент на филозофском факултету, при-
према докторску тезу из старословен-
ског jезика. Oн jе нерасположен, сав jе 
напет, његове „пренапете бубне опне” чу-
jу поjачано звукове споља коjи са jун-
ском jаром улазе кроз отворен прозор. 
Oва напетост jе наjава атмосфере коjа 
ће владати све време разговора у њего-

воj соби. Код њега преовлађуjе негативно 
рас по ло же ње и према звању за коjе се 
спрема, према колегама професорима, 
према средини у коjоj живи. Самокри-
тички види да и сам све више личи на 
угоjене професоре „коjи у настоjању да 
се претворе у главетине, претворише се у 
бураке и ужирене стражњице”.

Упркос летњоj врелини, осећа се хлад-
но, мртвохладно, у узаврелом панонском 
граду. Контрастом између летње jунске 
врелине и његовог осећања унутрашње, 
егзистенциjалне хладноће, писац даjе 
снажну слику супротстављености jунака 

сопственом окружењу, међусобној 
неусклађености, али и дубоког неза-
довољства самим собом jер нема 

снаге да се томе одупре, него га такав 
начин живота усисава у себе.

Група приjатеља се, након славља у ре-
сторану, повлачи у собичак Mилорада 
Јанковића у коjи jедва могу да стану. Tа 
сабиjеност у малом простору приморава 
их да буду не само физички ближи него 
и искрениjи и отворениjи. У „самици слу-
ге мртвих jезика” у полумраку и тишини, 
чиjи су зидови прекривени копиjама ста-

рих текстова, одвиjаће се целу ноћ ка-
мерна драма у једном чину, у ком се 
смењуjу све снажниjе слике, све до саме 
кулминациjе и катарзе.

Радња се дешава у, на моменте, над-
наравној атмосфери коjу аутор повезуjе 
са Фаустовом Mаjком свих ноћи, у којој 
паукови слободно крстаре својим мре-
жама и рецитуjу стихове Mефиста. Oва 
слика повезуjе ову ноћ са Ноћи стварања 
света чиме jоj jе дат изузетан значаj за 
актере романа. За њих, испоставиће се, 
то неће бити Ноћ стварања него „раста-
кања њихових егзистенциjа…” Mилорад, 
Драган, Воjин, Aна и Љиља коjи су све 
време студиjа били „приjатељи наjврли-
jи”, у собу улазе „раскрављени од опорог 
црног вина и запаха надошлих успомена” 
жељни jедни других и међусобног разго-
вора. Те надошле успомене нарашће у 
једној ноћи у бујичне потоке који ће да 
сруше све што је саграђено на незашти-
ћеним обалама њихових душа. Да су jе-
два чекали да из лепог ресторана дођу у 
Mилорадов собичак, у који нико није 
ушао пет година, говори и Воjинов и Aнин 
коментар друштва у ресторану. За Воjи-
на састанак генерациjе у ресторану jе 
био „досадан и загушљив” док Aна изно-
си доживљај идентичан са Mилорадовим 
размишљањем у библиотеци: „друштво 
ужирених мудриjаша коjи не гледаjу да-
ље од своjих набубрелих бурака”. Ова 
група не припада своjоj генерациjи, ду-
боко су разочарани у њу, али ни укупном 

друштву чији су део. Сви су дошли на са-
станак оптерећени стварношћу у коjоj 
нису остварени ни на професионалном, 
ни на личном плану. Oни много очекуjу 
од овог састанка, видећи у њему задњу 
наду за спас своје промашености.

Ниjе прошло ни пет година од завр-
шетка студиjа, а већ су доживели тако 
снажне животне ударце да не могу да се 
од њих опораве. Oву ноћ Mилорад дожи-

вљава као време када се интелектуалац 
суочава сам са собом, „када покушава 
да изрони нешто људско из своjе начете 
нутрине…”

Aна очекуjе: „да се опорави на извору 
младалачке среће jер се овако више не 
може живети као недоношче сопственог 
битисања.” Воjин жели да подстакне       

друштво на искрен разговор jер не може 
више да: „тумара по сопственом мраку”. 
Воjин говори о егзистенциjалном „мраку” 
друштва али, и њих појединачно, мраку 
коjи свако носи у себи и коjи треба осве-
тлити новом светлошћу. Oдноси ове гру-
пе младих људи су од самог почетка ис-
преплетени и сложени.

Aна и Драган су били искрени љубав-
ници за време студиjа. Њихова љубав jе 
била пример љубави какву су сви сањали. 
Воjин jе, истовремено, потаjно био заљу-
бљен у Aну, али никада ниjе имао хра-
брости да jоj то каже, jер jе Драган био 
његов наjбољи приjатељ. Љиља jе безна-
дежно заљубљена у Mилорада и не губи 
наду да ће ипак остварити своју љубав с 
њим. Mилорад jе неодлучан, Љиља му   
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само повремена љубавница, али не и же-
на с коjом би провео живот. Воjин jе ме-
диjатор разговора, покретачки дух вече-
ри. Oн хоће и по цену тешких међусоб-
них сукоба свих са сваким да их пробуди 
из паланачке учмалости: „Све ћу да вас 
искидам радиjе него ли да дозволим да 
се вратите у своjе устаjале мочваре и др-
куљиш” изговара у једном тренутку пре-
тећи. Ноћ се одвиjа у конфликтним диjа-
лозима између три мушкарца уз ретко и 
смируjуће укључивање Aне.

Главни сукоб jе између Воjина и Драга-
на, јер их повезује љубав пре-
ма Ани, а споредни сукоби се 
одвиjаjу између Воjина и Mи-
лорада, односно Драгана и 
Mилорада. Aнин негативни 
коментар о своjоj генерациjи 
отвара сукоб jер се Драган, 
коjи jе у њему препознао и 
њено разочарање и у њихову 
љубав и саму себе, надовезу-
jе да би одговорио, у ствари, 
о краху њихове везе: „Oсећаш 
се преварена а превариле су 
те сопствене илузиjе.”

Правдаjући себе, Драган 
не жели да jоj остави нимало 
простора за илузиjу да jе њи-
хова љубав могућа. Aна не 
одговара, погођена на самом 
почетку пресудном речени-
цом, од тог тренутка се по-
влачи у себе, чиме писац 
отвара паралелни ток романа 
који је испуњен током њених 
мисли. Али Воjин jе нестр-
пљиво чекао Драганов шла-
гворт да би се укључио у раз-
говор, он одговара уместо ње. Воjин jе 
маjстор диjалога. Као глумац на сцени, 
одреагуjе на изговорену реч на прави на-
чин и у право време, усмераваjући разго-
вор у правцу коjи води огољењу њихових 
односа, и пружа слику стања њиховог 
унутрашњег, разореног света. Воjин jе 
савест ове групе, али и њиховог времена, 
савест коjа не може да се помири са по-
разом у остваривању давно постављених 
идеала. Воjина посебно погађа што jе 
Драган опет повредио Aну коjу ниjе пре-
стао да воли. Бранећи Aну каже како су 
за илузиjе криви они коjи су их „подгре-
вали, гаjили у нама”.

Заоштраваjући даље сукоб са Драга-
ном, Воjин бира плочу и тенденциозно 
пушта Чарлиjа Паркера, песму Wаsn’t it 
Nicе. Провокативно додаjе да jе то „Пе-
сма недољубљене љубави”. Oн потаjно и 
дубоко у себи веруjе да би се његова љу-
бав са Aном остварила, не би била недо-
љубљена. Драган схвата Воjинову алузи-
jу и тражи да Воjин не копа по туђоj, не-

го своjоj прошлости, на шта 
му оваj одговара да jе то не-
могуће, да се њихове про-
шлости не могу раздвоjити 
jер су сувише испреплетене, 
проткане jедна другом. Ову 
мисао, скоро дословно, рећи 
ће и Ана што потврђује њену 
духовну блискост са Воји-
ном, али и тачност Војинових 
опсервација. Међутим, Воjин 
истовремено осећа да се ста-
ри приjатељи ипак неминовно 
међусобно удаљаваjу што се 
изражава нестварном сликом 
ширења простора собе, по-
мерањем зидова. Њихова 
прошлост је неразлучива, али 
садашњост и будућност кида 
везе међу њима.

Војин jе љубоморан на оно 
што су имали, али и киван 
што са тим богатством, том 
предношћу ништа нису ура-
дили, него су jе разорили. Oн 
jе у њих двоjе, кад већ њему 
није дато, полагао наде и ве-
ру да ипак постоjи могућ-

ност да се остваре младалачки снови, те 
би се и он „осећао мање изгубљеним”. 
Док се Драган мири са личном и Aнином 
несрећом, Воjин не може. Воjин га и даље 
напада да jе љубав жртвовао за кариjеру. 
„А где ти jе теза и где ти jе живот, где ти 
jе љубав? Ништа ниси урадио jер си уни-
штио љубав…”

Сукоб Воjина и Драгана постаjе све на-
петиjи и отворениjи, оптужбе све теже, 
гласниjе, алкохол руши све препреке да 
се каже коначна истина. Њихов сукоб, 
коjи jе и наjважниjи у роману, достиже 

кулминациjу у Воjиновим сузама: „Знаш 
да немам нигде никога па ако се сада jош 
и вама овде замерим…”

Oни су као група, jедино Воjиново 
уточиште, jедино сигурно место коjе мо-
же дати смисао његовом животу. Тра-
гичност Војинова је у томе што по сваку 
цену покушава да спаси оно што се спа-
сити не може. Друга линиjа сукоба jе су-
коб Mилорада и Воjина. Mилорад жели 
да избегне сукобе тако што разговор 
враћа на студентске дане када су били 
занесени, чисти и „за све немогуће ства-
ри спремни”. Међутим, вешто вођен не-
видљивом руком редитеља Воjина, раз-
говор ће показати и оне моменте сту-
дентског живота, када jе посеjано семе 
раздора и пропасти групе. A то семе jе 
започета, али неостварена љубав Ане и 
Драгана.

Mилорад инсистира на потреби дру-
штвеног ангажмана и да не треба да се 
задовоље личном срећом. Воjин на ту за-
каснелу памет, екс катедра, реагуjе 

увредљиво, релативизуjе Mилорадов 
„успех” у животу, науци, песништву, jер 
ниjе остварио наjважниjи успех, остваре-
ње животног смисла. Назива га вечитим 
асистентом, „Aсистент Aутсаjдеровић”, 
који пише песме коjе нико не чита и про-
учава мртав jезик коjи никог не занима. 
Mилорад говори о палим идеалима коjи 
су замењени ситним, приземним циљеви-
ма. Он изговара кључне мисли о понору 
између идеала и стварности, између са-
њаног и стварног, између жеље за про-
менама и немогућности да се остваре.

Ово jе суштинска тема романа и кључ-
на дилема на коjоj се он заснива. Mило-
рад и Воjин се слажу у једном, осуђуjу 
Драгана што jе дозволио да Aна аборти-
ра на трећоj години студиjа, чиме су уга-
сили не само jедан људски живот него и 
нови живот о коjем су маштали. Драган 
се правда конформистичким и неубе-
дљивим разлозима што jош више изазива 
Воjина и свађа умало да се не претвори у 
тучу, сукоб доживљава jош jедну кулми-
нациjу. Mилорад гласно изговара мисао о 
људима коjи не умеjу да чекаjу своj тре-
нутак него срљаjу у канџе грабљивица 
(паланачки дух), у клопку коjа им jе већ 
одавно намештена.

Драган препознаjе у Mилорадовим ре-
чима осуду што jе сахранио своjу љубав 
зарад прозаичног, али сигурног и ушу-
шканог живота. Он зна да смо „науjзви-
шениjи када смо у стању да се одрекне-
мо свега за jедну велику истину”, он jе 
свестан властите трагичне неодлучности 
и недостатка храбрости да се донесу ва-
жне животне одлуке. То га чини још не-

срећнијим, још трагичнијим. Eпилог ове 
драме наjбоље изражава реченица: „Се-
дели су ћутке, укочено, као поражени”, 
свесни да су генерациjа коjу jе поразио 
конвенционални живот друштва коjе они 
желе али не могу да мењаjу, нити знаjу 
како.

Зар jе читав наш досадашњи живот за-
блуда, стоjи реторско питање у згусну-
том, већ устаjалом ваздуху мале собе. 
Њихова ноћ jе ноћ катарзе. Али они не 
излазе из те собе прочишћених душа и са 
свежом енергиjом коjа ће их променити 

изнутра и са коjом ће поћи у 
промене друштва. Дубоко 
поражени и свесни да су са-
мо обjекти овог друштва и 
времена, да нису успели да 
се уздигну до висине субjек-
та свог живота а камоли 
друштва.

На краjу њиховог састан-
ка, свиће нови дан, а између 
њих jе завладао мук. Oсећа-
jу да jе све речено што се 
имало рећи, схватили су да 
време не ради за њих, да је 
њихов сат стао. Спустила се 
на њих тешка, космичка, ег-
зистенциjална тишина. По-
здрављаjу се још отуђенији 
него што су били. Воjин гово-
ри да ће долазити код Mи-
лорада повремено: „Као 
вране зими на аутопуту – да 
се огреjемо”. Слика врана, 
заустављеног сата, слике си-
вих пеjзажа подвлаче опу-
стошене душе младих људи, 
њихова осећања и њихов 
живот.

Исцрпео их jе таj разговор, 
оголио и испразнио. Oни одлазе као „раз-
биjене играчке” путевима коjе нису хтели 
и помирени с тим да се на прави, жељени 
пут никада неће вратити. Након те ноћи, 
они ће изаћи у ново jутро као празне егзи-
стенциjе без дубљег смисла. Tрагичност 
ове генерациjе jе тим већа што су загла-
вљени негде у провинциjи док се у то вре-
ме у великим градовима Eвропе дешава 
револуциjа 1968. Кроз драму мале групе 
приjатеља прелама се трагика jедне гене-
рациjе скрајнуте у провинцији. Роман ус-
поставља диjагнозу болести од паланач-
ког духа и сугерише лек у отпору том ду-
ху изградњом самосвоjне личности коjа 
ће упркос свим замкама и препрекама 
остварити своjу оригиналност. A преду-
слов за то jе остварење љубави, коjа jе jе-
дина творачка сила у овом свету, и коjа се 
мора стрпљиво градити у чему и јесте ње-
на лепота и значај. А величина и вредност 
љубави је у томе да све те препреке издр-
жи. Роман се завршава како jе и почео, 
описом расположења Mилорада Jанкови-
ћа након поражаваjуће распра ве у „ноћи 
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паука”. Он jе конфузан, њего-
ва мисао иде од затварања у 
своj микро свет коjи ће само 
по прекоj по тре би бити тан-
ким нитима нужности везан 
са спо љаш њим, злим светом, 
до краj ности коjа се огледа у 
за до во ља ва њу наjприземни-
jих на гона. Његов покушаj да 
живи пуним плућима заврша-
ва се неславно у кревету пи-
jане проститутке. Поражен 
jош jедном, Mилорад се ипак 
враћа свом устаљеном живо-
ту младог научног радника 
коjим jе дубоко не за до
вољан.

Ана у 
унутрашњем 

одсуству, 
паралелни ток 

романа
Aна jе за све време суко-

ба одсутна, повучена дубоко у саму себе 
„у другом времену у ком нема патње”. То 
је паралелни ток основном току радње 
који прати Анина расположења и разми-
шљања о себи, о својим пријатељима и 
свом животу и тако да је из њене пер-
спективе посебан поглед на јунаке рома-
на и ситуацију у којој су се нашли. Те две 
паралелне радње се додирују у тренуци-
ма када се Ана повремено враћа у дру-
штво луцидним запажањима која имају 
више индиректну, асоциjативну везу са 
разговором, али та jављања су увек у 
правом тренутку и суштински повезана 
са диjалозима. Њене опсервације су че-
сто коначна слика њихових живота, не-
побитни закључци о њима. Као кад реци-
туjе Диса: „Шири се покров, велик, про-
стран, бео, под коjим леже утопљене ду-
ше.” Tо jе цитат коjи наjбоље изражава 
укупно расположење те ноћи. То је цитат 

који наговештава епилог драме. Када 
Драган обjашњава како због тривиjалних 
ствари ниjе успела њихова веза, Aна за то 
време размишља и како су „њихове исти-
не различите и не даjу се свести на исто”. 
Кључни моменат коjи мења њен живот у 
негативном смислу jе абортус на трећоj 
години студиjа. „Жао ми jе jедино што 
нисам имала смелости да родим” Aна 
гласно изговара своjу животну грешку, 
док траjе свађа међу мушкарцима, jер 
то дете би било дете љубави, а неизвесно 
је да ће у будућности рађати.

Неотеловљени јунак
Jунаци романа из села коjе jе „Бо-

гу иза ногу и jош три корака” долазе 

у град на студиjе и после се 
углавном враћаjу у села да 
раде. Једино Mилорад остаjе 
у граду, али суштина ниjе у 
томе, где живе него у томе 
да нису успели да у себи 
превладаjу таj паланачки дух 
и промене своj живот. Они на 
студијама доживљаваjу по-
лет нових идеjа, знања, зано-
са за променама, али пала-
начки дух се наjбоље „лепи” 
на дух села коjи они носе са 
собом, на дух патриjархалне 
средине у коjоj владаjу уста-
љене животне вредности. 
Овде можемо говорити и о 
физички неотеловљеном, али 
веома снажно присутном jу-
наку у атмосфери те ноћи, 
реч jе о духу паланке коjи се 

показуjе као доминантан и погубан по са-
ме jунаке. Иако су у себи носили семе 
промена, тихе револуциjе, интелектуалци 
финог кова нису успели да се ослободе 
диктатуре духа паланке. Нови живот у 
Аниној утроби jе наjважниjа победа љу-
бави над паланачким моделом живота. 
Oн је био израз њене слободе и модерно-
сти, угушен у самом зачетку. Абортус је 
њен највећи пораз пред паланачким ду-
хом. Тај фетус је симболична слика њи-
ховог новог живота који никад неће 
остварити. Aна се пита, у себи, да ли има-
jу права да изаберу смрт за неког ко се 
ниjе ни родио? Aна зна да jе одговор на 
то питање негативан, дубоко у себи, оно 
јој ломи душу, али ипак као да jе нека не-

видљива рука, неотеловље-
ног јунака, води до клинике 
на коjоj ће абортирати и таj 
чин носити као огроман те-
рет кроз цео живот. Пожеле-
ла jе тада да се на њих двоје 
спусти „сребрни облачак” и 
да их однесе са овог света и 
кад их свет заборави да их 
исти таj облачак врати на зе-
мљу. Није ли то жеља за смр-
ћу као решењем? Aна jе 
абортусом отклонила личну 
срамоту, предупредила 
осрамоћење своjе породице, 
jер ће паланачки дух то дете 
назвати копилетом, а не де-
тетом чисте љубави. Она је-
дина од њих узвикуjе: „Жи-
вела слобода љубави!”, коjи 
jе крик хипи покрета, покре-
та њиховог времена, покрета 
коjи далеко од њеног села 
бори се за револуционарне 
промене у друштву. Aли Aна 

jе у овој средини усамљена у том крику о 
слободноj љубави. У њеним пријатељима 
нема свести о том покрету што трагич-
ност њихових провинцијских живота чи-
ни још дубљом. Aна jе, после свега, жељ-
на да опет у граду Н. буде вољена и да 
воли: „да поново доживим оно што сам 
помало већ заборавила jер сам jош увек 
била верна теби, Драгане, и помало сам 
почела умишљати да ми се повратила не-
виност.” Анин врховни циљ је да спозна 
себе. Да би то постигла мора да оде из 
овог света који је непосредно окружује. 
Живети ван света „упознати то малено за-
творено биће коjе се зове 
„jа”, таj крхки људски живот 
о коjи се, и поред његове 
крхкости, ипак разбиjа веч-
ност. Дух паланке не трпи 
индивидуалности коjе се ра-
зликуjу по било чему, уна-
пред су осуђени на поругу и 
мржњу и свирепо одбацива-
ње jер паланка инсистира на 
jеднообразности и устаље-
ности. Mишљење им jе сло-
бодно, али ниjе акциjа, па-
ланка их jе блокирала, то jе 
основни узрок тескобе ових 
jунака.

Роман о 
неоствареној 

љубави
Oво jе и роман о „недољу-

бљеноj љубави” између Дра-
гана и Aне, како ће jе ока-
рактерисати Воjин, наjсло-
жениjи и наjтрагичниjи jунак 
романа. Он зна да jе љубав 
покретач свега и услов да се 
остваре идеали. Oн jе сигу-
ран да би са Aном успео у 

чему Драган ниjе и да би све било друга-
чиjе. Да би њихова љубав променила њи-
хове животе, и животе групе, и била узор 
за промене друштва. Oн у себи носи без-
условну љубав, али се она не остваруjе. 
Љубав у Ани и Војину постоји, али према 
другим особама са којима се неће оства-
рити. Воjин jе искрено заљубљен, његова 
љубав остаjе траjна jер jе таjна. Ово је и 
роман о љубавном троуглу коjи jе откри-
вен те ноћи, троугао коjи се ниjе затво-
рио. Aна се сећа Воjина као наjталенто-
ваниjег и наjдуховитиjег младића коjи jе 
много обећавао, али ништа од својих да-
рова није остварио. Oна ни не слути да jе 
главни узрок томе његова таjна и нео-
стварена љубав према њоj. Воjин jе човек 
коjи искрениjе воли и пати од свих, и по 
томе jе наjсличниjи Aни и тим трагичниjи. 
Oн и Aна су идеални љубавни пар коjи 
живот ниjе споjио што jе директни извор 
њихове несреће. У jедном тренутку он 
ће у разговору то признати и рећи да су 
можда њих двоjе имали више шансе да 
остваре љубав. Драган је дубоко свестан 

да је њихов усуд удвоjеност живота: „Tа 
удвоjеност ће нас пратити можда целог 
живота, и љубав, недољубљена никад не-
ће престати да нас прогони.” У једном 
тренутку Aна jе тихо заjецала своју по-
следњу реченицу о љубави коjу треба 
неговати као наjосетљивиjу биљку, али 
обоjе, нагнула се на уснулог Воjина и за-
плакала. Љубав jе трагање, усавршавање, 
стална промена, тежак рад на себи и 
другом, она нема своjе коначно остваре-
ње. Они то схватају кад је већ касно за 
све. Драган њихов растанак након студи-
jа упоређуjе са смрћу наjвољениjих. Се-
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бе и Aну доживљава као гробнице њихо-
ве љубави.

Живот у бескрајном 
сивилу

И на језичко стилском плану роман 
има много пажљиво бираних и изражај-
них средстава почевши од атрибута, по-
етских слика, све до алегоријске приче. 
Када jе Воjин пожелео да свог наjбољег 
приjатељи повреди и осуди, испричао jе 

алегориjску причу о камену коjи плива 
jер има шупљину унутар себе. Tежина 
осећања и безизлазних животних ситуа-
ција коjа носе и ломе Aну често се под-
влачи описом суморних јесењих пеjзажа. 
Ноћно небо „jе рака у коjу се спрема да 
спусти своjу напаћену душу”. 
Јесен на селу носи „мирис 
увелог живота, раскош смр-
ти и сладак бол пролазно-
сти.” Све њој најважније „…jе 
прогутало новембарско си-
вило”… „бескраjна сивина”. 
Веома су стилски изражајни 
локализми. Када Воjин инси-
стира на разговору и на про-
менама, он викне: „Све ћу да 
вас вам искидам радиjе него 
ли да дозволим да се вратите 
у своjе устаjале мочваре и 
дркуљиш.” Локализам „дрку-
љиш” је израз безвредног 
стања у ком су се jунаци на-
шли. Воjину jе Aна после све-
га: „Личила jе на разбиjену 
играчку коjу jе он докраjчио” 
своjим инсистирањем на ко-
пању по заjедничкоj прошло-

сти. Честе су у роману асоциjациjе на би-
блиjске догађаjе а посебно су експресив-
не слике флуидне магме пред одваjање 
светла од таме у време стварања света 
што је у ствари сугестивна слика њихо-
вог новог живота коjи треба да се роди у 
своjоj аутентичности. Сликом простора 
који се око јунака шири или скупља ау-
тор изражава односе између пријатеља 
за време дијалога.

Сложена структура
Роман Преполовљени jе 

роман сложене структуре. 
У основни текст су вешто и 
функционално унета два 
посебна литерарна дела 
двоjе љубавника. Реч jе о 
Aнином Дневнику и лирскоj 
песми у прози коjу jе Дра-
ган посветио Aни. Песма jе 
дата курзивом на три стра-
не чиме jе наглашен њен 
значаj и за jунаке и за ро-
ман. Aна води дневник ра-
ђања jедне љубави, који је 
слика њене узбуркане уну-
трашњости. Композицију 
усложњава појава аутора 
који отворено и критички 
коментарише њен дневник и 
њена „патетична осећа.” Ау-
тор узима дистанцу према 
њеним записима, као да 
тражи алиби за њихово 
уметање у роман јер своjим 
квалитетом и стилом нару-
шава стилско јединство ро-
мана без обзира што допри-
носи његовоj аутентично-
сти. Као веома битан еле-
мент композициjе романа 

треба истаћи сан. Јунаци сањаjу ко-
шмарне снове коjи су израз њихове не-
мирне подсвести. Mилорад jе исцрпљен, 
преспавао jе дан и ноћ и имао тешке 
снове у којима се нижу слике као треј-
лери: прогоне га људи са главом мазге, 

птице му кљуцаjу месо са рамена, гола 
Љиља се шета градом. Као посебно за-
нимљив елеменат структуре романа 
треба истаћуи мото коjи се поjављуjе 
тек у четвртоj глави романа. Реч jе о 
стиховима Mилована Даноjлића:

Наше jе време искидано.
Између несреће и стида.
Oсећање несреће и егзистенциjалног 

стида пред другима и самим jе наjсна-
жниjе осећање јунака. Овај 
мото и цитат Дисових сти-
хова које говори Ана у својој 
„одсутности”, згуснуто изра-
жавају сложену поенту ро-
мана.

Генерацијски 
роман

Oво jе генерациjски ро-
ман о младим људима коjи 
хоће да мењају свет а не 
могу да промене себе. Ро-
ман нема срећан завршетак 
и отвореног је краjа, али се 
читаоцу намеће као коначан 
осећаj да jе ово и задњи су-
срет ове генерациjе.

Роман „Преполовљени” 
читамо у оквирима музике 
(Чак Бери), италиjанског 
филма (Aна и Драган веро-
ватно гледаjу Фелиниjев 
филм „Долче вита”), Mило-
рада у сну нападаjу птице 
као у истоименом Хичкоко-
вом филму из 1963. На њего-
вим странама су снажне 
асоцијације на Гетеовог Фа-
уста, Библију, идеје филозо-
фије егзистенциjализма, ци-
тати из Дисове поезије, Tур-
гењева. Сви ови дискурси говоре о вре-
мену и о самим ликовима, њиховим ду-
ховним портретима. На jедном месту ау-
тор износи закључак да jе о jунацима ро-
мана све већ речено, само треба наћи 
одговараjући цитат песника или филозо-
фа. Све нас ово наводи на закључак да је 
Степановићев роман не само по овоj иде-
jи, него и по свом поступку, jедан од пр-

вих постмодерних романа српских писа-
ца у Mађарскоj. Осим тога намеће нам се 
неодољив утисак да би оваj роман било 
веома интересантно анализовати из пер-
спективе „Филозофиjе паланке” Радоми-
ра Константиновића. Као да је роман ди-
ректно инспирисан том књигом. Чини 
нам се да би у кључу ове књиге роман 
Преполовљени пружио наjвише задовољ-
ства читаоцу, а тумачу би се открила сва 

његова комплексност и богата садржа-
jност. Међутим, како се скоро истовре-
мено објављују, „Филозофиjа паланке” 
први пут 1969. а потом 1970, а роман 1972. 
више смо склони закључку да су ове 
књиге израз духа времена који интелек-
туалци префињене сензибилности гото-
во истовремено изражавају у различи-
тим формама и садржајима. Oво jе ро-

ман коjи тражи драматурга. 
Радња романа је пуна драм-
ске напетости јер изражава 
драму егзистенциjалног тре-
нутка појединца и друштва. 
Роман jе, стога, веома поде-
сан за драмску адаптациjу, 
више него за филмску, мада 
је по њему снимљен филм. 
На основу ње би се могла по-
ставити позоришна предста-
ва која би била веома актуел-
на, као и сам роман, након 
скоро 40 година од објављи-
вања, посебно данас када 
дух паланке незаустављиво 
напредује у технолошком и 
техничком смислу и када је 
променио име у дух гло-
бализације.

Славица Зељковић

БЕЛЕШКА О АУТОРУ
Предраг Степановић рођен је 1942. године у Мохачу. Студирао је славистику у 

Печују и Будимпешти. Био је доцент на Катедри за славистику Универзитета ЕЛ-
ТЕ у Будимпешти и дугогодишњи сaрaдник рубрике за културу „Народних нови-
на”, односно уредник културне рубрике „Српских народних новина”. Према њего-
вом роману „Преполовљени” снимљен је играни филм.

До сада је објавио следећа књижевна дела: „Преполовљени”, Будимпешта, 1982 
– роман; „Малоградске и друге приче”, Будимпешта, 1984 – приповетке, „Записи 
једног читаоца”, Будимпешта, 1994 – есеји, критике; „Приче о малом зецу”, Ваље-
воБеоград, 1996 – рoмaн за децу у двaдeсeт пeт припoвeдaкa; „A taxonomic 
description of the dialects of Serbs and Croats in Hungary”, Akadémiai Kiadó, 
Budapest – Böhlau Verlag, Köln–Wien, l986; „Говори Срба и Хрвата у Мађарској”, 
Београд – Нoви Сaд – Гoрњи Mилaнoвaц, 1994 – студија, Будимпешта, 2000; „Жи-
вети у Мохачу”, Удружење књижевника Србије, Бeoгрaд – Будимпешта, 2006 – 
роман; „Усудне речи”, Будимпешта – Београд, 2008 – приповетке.
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Чињенице које треба рећи кћеркама у тинејџерском узрасту
Е во десетак једноставних, али кори-

сних савета, које би требало да да-
те својим кћеркама, како бисте 

олакшали жвот и њима, а и себи самима.

Истина о 
бубуљицама

Објасните својој кћерки 
да бубуљице и митесери ни-
су узроковани овим ствари-
ма: масном храном, недо-
вољном хигијеном, лошим 
пилингом, слабом хидрата-
цијом, чоколадом, лошом 
кармом… Акне и митесере 
узрокује претерано лучење 
себума, који се због жесто-
ких хормоналних промена, 
у већој количини јавља баш 
у овом осетљивом периоду 
живота, таман кад не треба. 
Себум блокира и зачепи по-
ре одоздо, а бактерије или упала затим 
узрокују бубуљице. Kреме против акни 
су увек ту да помогну у уклањању бубу-
љица, али и тинејџерске несигурности. 
За резултате треба времена, што свака-
ко треба да им нагласите.

Телесне промене су 
природне и неминовне

Немојте рећи својој кћерки: „Мало си 
се убуцила”, „Ау, па носиш моју величи-
ну” или „Више не можеш да станеш у ту 
гардеробу”. Деца се убрзано развијају у 
тинејџерским годинама, а скелет постаје 
двоструко већи.

Немојте говорити тинејџерки да је 
прекрупна, увек кажите да је одећа пре-
мала. Ако говорите о изгледу, увек га ко-
ментаришите у контексту здравља и шта 
оне могу да учине са својим телом. На-
гласите предности бављења спортом, 
попут плеса, трчања и других активно-
сти које обезбеђују здравље и добру 
форму. Реците јој да се величине гарде-
робе разликују, зависно од марке одеће 
и произвођача. Објасните да у свом ор-
мару имате одећу са различитим озна-
кама величине, али да вам сва та гарде-
роба одговара.

Алкохол треба схватити 
озбиљно

Нова истраживања показују да девој-
ке које су конзумирале алкохолна пића 
пре своје 18. године, имају већу вероват-
ноћу да ће развити проблем са алкохо-
лом. Објасните кћеркама да алкохол 
има јачи учинак на тинејџерски мозак, 
јер се он још увек развија. Са овом вр-
стом пића неће деловати старије и зре-
лије, а опрез у овом случају може да их 

поштеди разних неугодности, па и 
оштећења мозга, које се догађа у 
озбиљнијим случајевима.

Поједине девојке се жале на своје пр-
во сексуално искуство, јер се догодило 
кад су због алкохола биле изван контро-
ле, описујући целу ситуацију као стра-
шну и толико непријатну да не желе да је 
се сећају. Ако је могуће, побрините се да 
повезете своју кћерку са журке и других 
вечерњих излазака, како бисте могли да 
процените њено стање. Ако тинејџерке 
желе да преноће код својих пријатељица, 
будите свесни да надзор одраслих не мо-
ра бити исти као код куће.

Нема ништа лоше у 
маљавости

Иако ће ваша кћерка често читати и 
слушати о потреби депилације свих мо-
гућих зона (у часописима, на веб страни-
цама и у разговору са пријатељицама), 
можете јој помоћи да разуме како ства-
ри стоје. Објасните јој да је то питање 
релативно, јер компаније које продају 
производе за уклањање длачица троше 
огроман новац на рекламе у утицајним 

магазинима и веб сајтовима, који ће да 
тврде да је то добра идеја за младе де-
војке.

Неки од могућих проблема са којима 
се може сусрести су: бол од депилације, 
резови од бријања, болни осипи и други 
проблеми са кожом, попут неугодног 
свраба од раста длачица, упаљених вла-
си…

Помажући другима, 
помоћи ће себи

Младе девојке често имају потребу 
да помажу другима. Проверите постоји 

ли организација у којој може да волон-
тира, ако жели да се бави друштвено ко-
рисним радом. То би могла да буде еко-
лошка организација, удружење за помоћ 
старима, за заштиту животиња и слично. 

Чињеница је да заузети млади људи 
имају мање шансе да ће упасти у нево-
ље. Такве активности значе да постоји 
нешто са чиме може да се похвали и 
стекне радне навике, што ће свакако по-
штовати када сазри.

Живот не иде увек  
по плану

Помозите својој кћерки да разуме 
шта значи повремена потреба за „планом 
Б”. Ако добије лошу оцену или не оства-
ри успех у нечему што ради, помозите 
јој са резервним идејама „шта даље”, ка-
ко би научила да посматра живот као 
низ избора, а не само као гомилу успеха 
и падова. Реците јој да је у животу све у 
изборима и променама, да је напор не-
опходан, али да се некад ствари дешава-
ју и с разлогом.

Постоје паметни начини 
да остане сигурна

Kада разговарате с њом о сигурности 
– на интернету, на улици, у јавном пре-
возу, на журкама или у клубовима – ра-
дите то тако што ћете унапред да је по-
хвалите како је довољно мудра да из-
бегне потенцијалне опасности и пробле-
ме. Немојте јој само дати скуп правила 
која мора да следи. Ако је третирате као 
одговорну особу којој може да се веру-
је, та улога ће јој помоћи да зна да се 
постави тако да направи добар избор. 
Напросто ће имати потребу да оправда 
ваше похвале, очекивања и поверење.

Kако управљати 
новцем?

Далеко од тога да је но-
вац све на свету, али га не 
можемо избећи. Научите 
кћерку да цени вредност 
новца, објаснивши јој да је 
то заправо еквивалент жи-
вотног времена и напора ко-
је улажемо да га зарадимо. 
Упутите је у то како да из-
бегне рекламне трикове ко-
је користе оглашивачи и 
продавнице како би оства-
рили додатну зараду. Kада 
довољно сазри, покажите 
јој кућне прорачуне, како би 
знала колико кошта храна, 
колико режије… Схватиће 
зашто се одрасли брину о 

буџету, зашто са опрезом троше новац и 
како га штеде. Тим знањем јој се повећа-
ва могућност да у будућности буде са-
мостална и рационална жена, а то је оно 
што и желимо за своје кћерке. 

Адолесцентске године могу бити веома компликоване. Неке 
ситуације и теме, типичне за овај узраст, са тачке гледишта 

старијих заиста делују наивно и смешно, али осетљивим 
тинејџеркама могу да буду и те како драматичне
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Занимљив радни простор
Kао и одрасли, и деца су продуктив-

нија када раде у занимљивом и креатив-
ном окружењу, па им дозволите да сама 
уреде свој простор за рад. Нека деца, по-
себно старија, воле да раде домаћи на 
трпезаријском столу, па им изађите у су-
срет уз напомену да је њихова обавеза 
да тај простор држе уредним и да науче 
да склањају књиге кад дође време за 
обедовање. Домаћи задатак треба да 
пишу на осветљеном и мирном месту, 
где ће дете сав потребан прибор имати 
при руци. Практично је, ако постоји мо-
гућност за то, да поред себе има додат-
ну полицу и ормарић са фиокама. Kада 
детету рад на одговарајућем месту по-
стане навика, промениће свој однос пре-
ма домаћем задатку и повећаће се ње-
гова ефикасност и концентрација.

Писање домаћих задатака обавља се 
на време, у миру и без нервозе. На роди-
тељима је обавеза да помогну деци да 
распореде време. Не треба писати касно 
увече. То може бити изузетак, али не и 
правило. Препоручује се учење током 
поподневних сати. Детету треба осигу-
рати довољно времена. Домаћи задатак 
мора бити дететова најважнија обавеза.

Награде од раног детињства
Систем награда веома је важан и треба га 

установити од најранијег детињства. Успоста-
вите неки систем, па кад је реч о деци у ни-
жим разредима, договорите се да ће за сваки 
обављен задатак добити звездицу. Неколико 
звездица, на пример пет, значи да могу да 
изаберу неку награду, одлазак у биоскоп или 
на сладолед. Не претерујте са наградама, да 
не бисте навикли дете да учи само да би до-
било нешто.

Радна атмосфера
Често детету може бити тешко да се кон-

центрише на рад ако сви око њега уживају. 
Зато док оно ради свој задатак, не гледајте 
серије, оставите телефон по страни и посве-
тите се својим обавезама, плаћању рачуна, 
одговарању на мејлове, планирању викенда. 

Не радите домаћи уместо децe 
Родитељи који раде домаћи задатак уме-

сто детета учвршћују га у уверењу да није 
способно и самостално да обави тај посао. 
Најбоља помоћ коју можете пружити свом 
детету је да га подстакнете да самостално 
пише домаћи задатак, а да при том оно бу-
де свесно да сте у близини ако му затреба 
ваша помоћ.   

Шта питати дeте осим – како је било у школи?
П окушајте да, у разговору са својим 

дететом, покренете осмишљенија 
питања, која ће га навести да са 

вама разговара отвореније и искреније. 
Рецимо:

– Шта си данас јео?
– Kоју игру сте играли на одмору?
– Је ли ти се нешто смешно десило 

данас?
– Је ли неко био баш љубазан према 

теби?
– Јеси ли ти урадио нешто баш лепо 

за неког другог?

– Kо те је насмејао данас?
– Kада би неко од твојих другара мо-

гао да буде учитељ на само један дан, ко 
би то био? Зашто?

– Kада би ти био учитељ, шта би пре-
давао?

– С ким би волео да се спријатељиш? 
Зашто нисте већ другари?

– Шта највише волиш да радиш то-
ком одмора?

– Подсећа ли те учитељ на некога ко-
га познајеш?

– Шта си данас корисно радио?

– Јеси ли данас био поносан на себе 
због нечега?

– Шта ти је данас тешко пало?
– Шта би волео да научиш пре него 

што се школа заврши?

– Kоји део школе ти је најзабавнији?
– Има ли неко у разреду проблема са 

поштовањем правила?
– Kо из разреда је сушта супротност 

теби? 

Постоје деца која воле школу и уживају у домаћим 
задацима, али су, на жалост родитеља, знатно бројнија она 

друга, којој је све занимљивије од учења. Да бисте их 
мотивисали да приону на домаће задатке, стручњаци 

препоручују да вашим школарцима обезбедите следеће

Многи родитељи сањају да њихово дете у будућности 
постане независна и успешна особа, с јаким карактером. 

Али врло често не знамо зашто израстају у животно 
неприлагођене особе. Родитељи остају у недоумици:  

„Kако се то догодило?”

Уместо да своје дете сваког дана питате једно те исто 
питање – како је било у школи или шта сте радили данас, 

покушајте да смислите нове теме за разговор. А то уопште 
није тешко, само се заинтересујте за ситнице и поставите 

мало другачија питања

Фразе које треба избегавати у комуникацији са децом
Ч ак и једна наизглед невина фраза 

коју изговорите, може утицати на 
психу вашег детета. Када разгова-

рате са својим дететом темељно бирајте 
речи и схватите ово озбиљно. Прикупили 
смо за вас пет фраза, које родитељи тре-
ба да забораве заувек.

Kад сам био у твојим 
годинама био сам одличан 
ученик! – За свако дете, ро-
дитељи су људи који знају 
све. Они формирају однос 
детета ка свету око њега, 
али и самом себи. У фрази 
„Увек сам био одличан уче-
ник” дете види конкуренци-
ју. Деца, која често чују ова-
кву фразу, цео живот у по-
родици нешто доказују. С 
једне стране, то је добро, 
али при томе особа оствару-
је нешто не због себе, већ за 
маму и тату. Ово ради да би 
родитељи увидели да је де-
те вредно њих. Таква особа, 
практично, никад не ужива у 
својим успесима. Изузетак 
је, ако „родитељ-одликаш” 
признаје успехе свог чеда, 
али то се ретко догађа.

Не волим те кад ниси добар! – На-
кон ове фразе дете може почети да се 
труди да буде исправно. Али, при томе, 
оно одбацује све своје потребе и жеље и 

покушава да погоди туђа очекивања. Ро-
дитељима то одговара, али на крају, 
идентитет детета остаје сакривен.

Kада одрасте, покушава свима да 
удовољи и да живи с мотом: „Желим да 

ме воле, а зато морам учинити оно што 
други желе. Немам своје жеље, зато по-
стоје жеље других”.

Твој друг на полугодишту има за-
кључено 5, а ти 4! – Родитељи желе оно 

што је најбоље. Али, таква поређења су 
врло болно искуство за дете. Деца га 
преносе у свој одрасли живот. Детету је 
врло непријатно када га упоређују с не-
ким другим. У свом будућем животу, та-
кве особе настављају да се упоређују са 
другима, али не у своју корист. Ова фра-

за неће изазвати код детета 
жељу да постане боље.

Не срамоти ме! – Због 
овакве фразе код детета 
почиње да се развија ком-
плекс. Оно мисли да је сра-
мота, не само за мајку и 
оца, већ и за остале. Деца 
желе пажњу, али не знају 
шта с њом да раде. Они се 
сакривају, затварају и поста-
ју изгубљени.

Не желим да те видимм 
ни да те чујем! – Дете које 
чује ову фразу, живи са осе-
ћајем кривице пред родите-
љима. Будите пажљиви са 
изјавама такве врсте.

Ових пет фраза треба из-
бацити, ако не желите да се 
код вашег детета формира-
ју комплекси. Говорите свом 

детету више о вашој љубави према ње-
му, о томе какве врлине има и како сте 
поносни на њега. И оно ће, из своје 
слободне воље, дати све од себе. 

Како писање домаћих задатака учинити забавом

Домаћи задатак писати на време
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Не утопљавајте превише дете са повишеном температуром

П ретерано загревање детета с пови-
шеном температуром може лако 
додатно да повиси температуру. 

Дете треба скинути или обући му лага-
нију одећу и свакако га истуширати у 
млакој води како би се снизила темпера-
тура.

Често се чује и да се родитељи жале 
да њихово дете неће да мирује док има 
повишену температуру. Не инсистирајте 
на мировању. Умерена активност је до-
пуштена, а по томе ћете лакше примети-
ти и какво је опште стање детета.

Дете може бити малаксало и лошег 
општег стања и без повишене темпера-
туре, зато немојте да мислите да нема 

опасности само што је изостао симптом 
повишене температуре.

Покривање детета које има повишену 
температуру мокрим пешкиром је тако-
ђе још једна од лоших идеја. То би мо-
гло да изазове дрхтање тела и додатно 
да повиси температуру. Ако је темпера-
тура висока, млаки облози и купање или 
туширање у млакој води биће детету 
пријатни. Висока температура повећава 
потрошњу калорија, па зато детету тре-
ба више калорија него иначе.

Ако дете одбија храну, покушајте са 
заслађеном течношћу коју воли. Параце-
тамол или ибупрофен за скидање темпе-
ратуре немојте давати док дете нема 

температуру 38,5 или више, пустите да 
се тело само избори ако је температура 
нижа од тога. Ако не знате шта вам је 

чинити, радије позовите лекара или хит-
ну помоћ и затражите савет, поготово 
ако је ваше дете одојче. 

Шта је постпорођајна депресија и како је препознати
Ј една од пет жена осетила је неке 

менталне проблеме током трудноће 
или годину након порођаја. То је по-

знато као предпорођајна депресија, ма-
да је чешћа постпорођајна депресија 
која погађа једну од десет жена.

Многе жене се осећају лоше, раздра-
жљиво и анксиозно у првој 
недељи након порођаја, али 
то се често сматра нормал-
ним. Оваква ситуација не 
траје дуже од две недеље, а 
ако се настави или постане 
интензивна онда постоји 
могућност да је у питању 
постпорођајна депресија. 
Она може да се јави било 
кад у првој години након 
порођаја и то постепено или 
нагло.

Шта је постпорођајна де-
пресија? Чак 50 одсто жена 
пати од ње, а нису ни све-
сне. Неки од симптома 
постпорођајне депресије 
су:

– стални осећај туге и 
лошег расположења

– губитак интересовања 
за свет око себе и незадо-
вољство

– недостатак енергије и 
осећај константног умора

– проблеми са спавањем ноћу и стал-
на поспаност у току дана

– осећај да не можете да се бринете 
о вашој беби

– проблеми са концентрацијом и до-
ношењем одлука

– губитак апетита или повећање ис-
тог (утеха у храни)

– осећај узнемирености, 
иритираности или незаинте-
ресованости

– осећај кривице, беспо-
моћности и самосажаљења

– отежано повезивање 
са бебом и осећај незаинте-
ресованости за бебу и избе-
гавање времена које прово-
дите са њом

– ужасне мисли о томе 
да ћете повредити своју бе-
бу, што је веома страшно, 
али се ретко кад дешава

– размишљање о самоу-
биству и повређивању себе.

Ово може да се јавља из 
дана у дан у односу према 
беби, породици и пријате-
љима. Традиционално, ова 
врста депресије се лечи уз 
помоћ антидепресива и маг-
нетних импулса који могу 
да помогну већ у првим не-
дељама примене. 

Многи „нови” родитељи се воде саветима својих бака и 
мајки, које најчешће саветују да дете које има повишену 

температуру треба добро утоплити и презнојити. То је једна 
од најчешћих грешака које праве млади родитељи, јер то 

није добар савет за скидање температуре деци

Нормално је да жене осећају различите емоције током и 
након трудноће, укључујући и осећај бриге и очаја. Али ако 
се осећања ове врсте задрже и уз то се јави пад енергије и 
губитак интересовања за дешавања око бебе, могуће је да 

она пати од постпорођајне депресије

Многим девојчицама је најважније да су лепе и згодне

K ада видите девојчицу од 4 године 
обучену у хаљиницу са прелепим 
сандалама и шареним шналицама 

у коси, нормално је да ћете рећи да је 
прелепа и преслатка, што није никако 
лоше, али нека истраживања доказују 
да је овакво претерано ласкање криво 
што је данас девојчицама изглед битни-
ји од памети и образовања, што је и нор-
мално, јер им се од малена говори како 
су лепе и слатке.

Истраживања спроведена на 
12-годишњакињама указују да се ве-
лики број њих шминка, чак више од 

15%. Стављају кармин, алај-
нер, маскару, пате од пореме-
ћаја у исхрани и искомплек-
сиране су због физичког из-
гледа, што је довело до тога 
да и паметне и успешне сту-
денткиње изјављују да би ра-
дије биле лепше и згодније, 
него паметне.

Психолози саветују да са 
девојчицама треба промени-
ти приступ од раног детињ-
ства. Наиме уместо да им го-
ворите како су лепе слатке, 

имају лепе хаљине и ципе-
ле, треба да их питате како 
су, шта су радиле данас, 
јел' читају неку књигу, шта 
воле, а шта не..

Ако су старије причајте 
с њима о загађењу живот-
не средине, о тренинзима, 
променама у школи… Де-
војчице од раног узраста 
треба научити да разми-
шљају својом главом, а не 
да чекају да им се удели 
неки комплимент на рачун 
изгледа, у противном када 
се то не деси оне ће се 
осећати мање вреднима. 
Треба да науче и да је уну-
трашња лепота важна и на 
цени, и када себе науче да 
је цене, то ће и други ра-
дити. 

Девојчице од раног узраста треба научити да 
размишљају својом главом, а не да чекају да им се 
удели неки комплимент на рачун изгледа, јер онда 

када се то не деси оне ће се осећати  
мање вреднима



Савремени темпо живота доводи до 
препуштања деце себи и улици

Ј едан од разлога запостављања деце 
су и стамбени проблеми, па је због 
малих и некомфорних станова деци 

онемогућено да имају услове за њихове 
активности и за задовољавање интереса 
у самој кући. Зато деца траже задово-
љење својих потреба на неком другом 
месту или пасивно проводе време у не-
структурисаним активностима попут 
гледања ТВ програма или, 
данас све ређе, провођења 
времена „на улици”.

Данас је ово све већи 
проблем, посебно у већим 
градовима, и све чешће се 
дешава, јер се људи, не само 
из руралних подручја, већ и 
из мањих градова и села, 
убрзано досељавају у вели-
ке градове.

Све интензивнијом кон-
центрацијом становништва 
у овим градовима значајно 
се смањују слободне повр-
шине за одмор и рекреацију. 
Људи живе у становима ма-
ле и нефункционалне струк-
туре са чак мање од 40 ква-
дратних метара по породи-
ци са децом. Такође, све ве-
ћи број аутомобила и сао-
браћаја отежава слободу 
кретања и онемогућава 
игру деце напољу са другом 
децом. И када би имали где 
да се играју напољу, не би 
имао ко да их чува, јер су 
баке и деде, тетке и други 
чланови породице далеко.

Деци не преостаје ништа 
друго него да се играју са играчкама ко-
је не омогућавају креативност и ствара-
лачку игру, а средства која све више про-
диру у подручје слободног времена и у 
живот деце су мобилни телефони, та-
блети, рачунари и различити уређаји за 
видео игре.

У друштву у транзицији и у условима 
бројних реформи, реформи образовног 
система и других система, улога поро-
дице у обликовању друштва у ком жи-

вимо је минимализована. Ако прихвати-
мо гледиште да је услов васпитног по-
ступка имитација и идентификација, он-
да се морамо потрудити да током сло-
бодног времена деце родитељи као фак-
тори ових процеса омогуће деци да бу-
ду око њих и да уче. Од тог процеса по-
степено се захвата и сазревање при чему 
се гради самостална личност.

Данас су деца углавном пасивни по-
сматрачи, слободно време проводе уз 

цртане филмове, игрице и забавне садр-
жаје на рачунарима и мобилним теле-
фонима. Деца време проводе на интер-
нету гледајући видео записе и по неко-
лико сати на дан.

У породици је важно од најранијег 
детињства између родитеља, детета и 
остале деце ако их има, успоставити 
дружење кроз различите окупационе ак-
тивности. Деца треба да учествују у до-

давању, доношењу ствари, спремању и 
другим кућним пословима.

Детету треба увек давати оне посло-
ве које оно разуме и може да изврши, а 
после којих могу да добију похвалу. 
Оваква интеракција у слободном време-
ну деце доприниси успостављању боље 
комуникације. Овакав начин активног 
дружења са родитељима и осталим чла-
новима породице је превенција пасивног 
провођења слободног времена и преко-
мерног конзумирања садржаја путем 
рачунара или телевизије и омогућава ин-
тенционалност васпитања кроз развој 

радних навика, развој ве-
штина и учење.

Деца не могу сама да ор-
ганизују слободно време. 
Мора им се помоћи у орга-
низацији и структурирању 
слободног времена. Потреб-
но је водити бригу о њихо-
вим стварним потребама за 
забавом, дружењем, али и 
за активностима које садр-
же изазове и истраживање 
те изискују физички и мен-
тални напор. То значи да је 
најважније да деци слобод-
но време не буде досада.

Време обедовања, када 
се родитељи и деца као по-
родица окупљају и деле 
дневне доживљаје у великој 
мери доприноси добробити 
деце. Време проведено у 
оброцима код куће је веома 
повезано са стабилним и ор-
ганизованим породичним 
животом, па стога и деца 
онда имају мање проблема 
у понашању. Kоначно, рути-
не око одласка на спавање и 
време спавања су важне 
компоненте индивидуалног 

и породичног времена, и у вези су са ра-
звојем детета.

Родитељи могу и да претерају у осми-
шљавању слободног времена деце. Мо-
жемо чути родитеље који су обезбедили 
деци свакодневне активности: тренира-
ње спорта, страни језик, музичка шко-
ла… Тако да деца код куће само преспа-
вају. Ипак, не треба заборавити да су 
основна одредница слободног времена 
деце треба да буде слобода.” 

Име детета открива карактер 
и амбиције родитеља

Услед промена у структури и животу породице,  
због запослености и других фактора родитељи  

и одрасли чланови породице све теже стижу да се  
довољно брину о коришћењу слободног времена деце,  

па су она сувише често препуштена сама себи,  
каже дефектолог Стеван Несторов

Чак и да нисте родитељ, сигурно је да имате листу имена 
која бисте дали свом детету. А она, заправо, много говоре о 

вама. Не дозволите да ваша жеља за креативношћу  
детету буде терет за цео живот
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С ве више родитеља даје имена пре-
ма омиљеним ликовима из серије 
или познатим личностима. Тренд 

„што необичније – то боље” тако се на-
ставља већ неколико година. Родитељи 
који бебама дају таква имена најчешће 
су од околине сматрани жељним пажње. 
Чест је случај да су они сами делили 
име с много других, па им се то није сви-
дело. Имајте на уму да иста имена си-
гурно неће бити популарна за десетак 
година када ваше дете уђе у пубертет.

Старинска имена. – Родитељи који 
деци дају старинска имена сматрани су 
конзервативним. Али, то не мора да буде 
са лошим призвуком. У мору чудних име-
на није лоше присетити се неких лепих 
старих. Али, ако дајете име по прецима, 
требало би да водите рачуна о такозва-
ном „правилу три генерације”.

Јединствено име. – Често родитељи 
желе да измисле потпуно ново име тако 

да неко постојеће мало прилагоде проме-
ном неког слова. Притом будите врло 
опрезни. Не желите да једног дана ваше 
дете исмејавају у школи због имена, зар 
не? Не дозволите да ваша жеља за креа-
тивношћу детету буде терет за цео живот.

Породична имена. – Особе које за 
своју децу бирају имена чланова породи-
це сматрају се највише сентиментални-
ма. Узмите у обзир и звучност имена, јер 
већина људи кроз живот неће сазнати 
сентименталну причу која стоји иза са-
мог имена.

Универзална имена. – Имена која 
једнако добро пристају и мушкој и жен-
ској деци и даље су поприлично чест из-
бор. Родитељи који деци дају таква име-
на најчешће су врло успешни у свом по-
слу. Унисекс имена имају тај декларати-
ван смисао, па се сматра да ће делимич-
но и због имена дете бити успешније на 
пословном плану. 
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