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Срби из региона у Матици српској

Храмовне славе у нашим насељима 

4.
СТРАНА

Књижевно вече у Мохачу 

Бугарски гостовао у Сегедину
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Мађарска наставља да финансира војвођанске Мађаре

Нови конкурси Фондације „Просперитати”

В

Фондација „Просперитати“ представила је осми конкурсни круг у коме ће бити доступно око
20 милиона евра, што је донација Владе Мађарске за привреднике из Војводине са
мађарским држављанством, ради улагања у технолошки развој и туризам

ећ четири године Влада Мађарске помаже своје сународнике
у нашој матичној земљи и до
сада је уложила око 300 милиона
евра.
- Желимо да представимо све начине на које Мађарска помаже Мађаре у Војводини, развија привреду
и јача пријатељство између две земље. Мађарска је увек покретала
такве пројекте у којима смо знали да
цела привреда Србијe има користи и
зато смо донели одлуку да наставимо
програм подршке војвођанским Мађарима која је покренута 2016. године
– најавио је Левенте Мађар, заменик
министра спољне трговине и економије Мађарске. – На основу тог програма до сада је у Војводину пренето
скоро 300 милиона, посредно или
непосредно отворено је више хиљада
радних места, скоро хиљаду породица добило је пристојне услове за становање... До сада смо улагали у привреду и пољопривреду, а сада је дошло време да се улаже у туристичку
инфраструктуру у Војводини и технолошки развој, иновације и истраживања. Војводина и цела Србија
достигле су тај степен развоја да незапосленост није више највећи проблем, већ да је потребно улагати у
технологију. Наставићемо са овом
подршком и сви грађани Војводине

могу да рачунају на помоћ, а Србији
се захваљујемо што је прихватила
ове програме.
Фондација „Просперитати“ до
сада је остварила седам конкурсних
кругова у којима је било 44 различите
конкурсне линије. Од 14.400 поднесака успешно је реализовано 12.591
пријава. Тако је реализовано 23 великих развојних подухвата, 166 средње
величине, купљено је 848 кућа, у 1947
случајева је купљена опрема за мала
предузећа а покренуто је 345 нових
предузећа. Од 45 војвођанских општина, помоћ је стигла у 39, а плате у
предузећима која су аплицирала,
просечна зарада повећала се за скоро 30 одсто.
- Захваљујем се мађарској Влади
на политичкој и финансијској подршци за реализацију наше идеје, а
истовремено, захваљујем нашим политичким партнерима у Србији и
председнику републике на отворености и прихватању ове идеје. То можда
јесте природно, али ако погледамо
шта се дешава у околним државама
где се реализује сличан програм,
онда видимо да то и није свуда тако
– истакао је Иштван Пастор, председник Савеза војвођанских Мађара. –
Поред конкурсних могућности, направили смо значајне помаке у сфери привреде и пољопривреде, сада

Министар Петер Сијарто:

Ми у Мађарској не желимо
мултикултурално друштво
„Међународна заједница мора да промени свој
фокус, и то веома брзо”, истакао је Петер Сијарто у
изјави агенцији АПА, додајући да је забринут због
растућег миграционог притиска дуж балканске руте

М

ађарски министар спољних
послова и трговине Петер
Сијарто указао је да је тренутно фокус међународне заједнице
усмерен на охрабрењу људи да напусте земљу.
„Обавезујуће квоте, отворене луке,
глобални миграциони пакт, представљање миграције као најбољег феномена у људској историји, све су то
фактори који појачавају миграцију",
тврди Сијарто.
Kаже да миграције, уместо да се
њима управља, треба да се потпуно
зауставе. Нагласио је да треба пре
свега усмерити борбу на узроке, како
би људи брже могли да се врате у земље порекла, или уопште и не крену
на пут.
Сијарто истиче да су управљање и
заустављање миграције два неспојива
става, услед којег је дошло до блокаде
миграционе политике ЕУ.

радимо на менторском програму, да
успешни привредници пренесу своје
знање онима који тек крећу у реализацију сопственог бизниса. Нови конкурсни круг омогућиће реализацију
већих развојних подухвата у свери
развоја технологије, за шта је намењено око 10 милиона евра, минимални износ за који се може аплицирати

је 100.000 евра, а максимални три
милиона. Правила су иста као и до
сада, обавеза апликаната је да обезбеди четвртину свог учешћа, а максимални износ за неповратну подршку
је 40 одсто. Слична конструкција ће
бити и за развој туризма, с тим што
ћемо подручје деловања проширити
и на Београд. 

Иштван Пастор и Левенте Мађар

Фидес могла да напусти кровни блок
десног центра Европске уније, након
што је примила мешовите сигнале о
намерама Европске народне странке
(ЕПП) после суспензије Фидеса из групе, изјавио је крајем прошле недеље
мађарски премијер Виктор Орбан.
ЕПП је у марту суспендовала чланство
Фидеса због забринутости поводом
Орбанове популистичке антиимиграцијске кампање и ерозије владавине
закона, слободе штампе и мањинских
права под његовим мандатом.
„Чланство нам је суспендовано. Чекамо да ЕПП очисти своје погледе и
планове и тада ћемо се одлучити",
рекао је Орбан данас на мађарском
државном радију.
„Питање је да ли (нови председник
ЕПП-а) може да заустави одлазак улево. Ако може, имамо заједничку бу-

Говорећи о различитим ставовима
у ЕУ, рекао је да постоје земље које
сматрају мултикултурализам вредним, а друге не, те да не смеју због тога
бити приказане као лоше државе.
„Ми у Мађарској не желимо мултикултурално друштво. Такви смо, али
то нас не чини лошим људима", поручио је шеф мађарске дипломатије,
додајући да ако неко мисли другачије
то може слободно да чини, али не сме
последице своје политике после преносити на Мађарску.
Политика миграције, према његовим речима, мора остати у надлежности сваке државе чланице ЕУ. „Ми
желимо да одлучујемо ко може да
дође у нашу земљу и са ким живимо,
а не Њујорк или Брисел", додао је Сијарто.
Када је реч о мађарској политичкој
сцени, посебну пажњу је изазвала информација да би владајућа партија Петер Сијарто

дућност. Ако не, мораћемо да изградимо још једну политичку заједницу",
додао је он.
ЕПП је саопштио да ће послати групу „мудраца" да истраже услове у Мађарској и одлуче да ли ће задржати
Фидес у својим редовима, а нови председник ЕПП Доналд Туск очекује да ће
се тај процес окончати до краја јануара. У говору на конгресу ЕПП-а у Загребу, Туск није именовао Орбана, али
је јасно рекао да се главна конзервативна страначка група неће променити у корист десничарског популизма.
„Нећемо жртвовати вредности попут грађанских слобода, владавине
закона и пристојности у јавном животу на олтару сигурности и реда. Kо то
није у стању да прихвати, де факто се
смешта изван наше породице (ЕПП)",
рекао је Туск. 
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АКТУЕЛНО

Завршен постизборни процес

Српске самоуправе формиране
и на северу Мађарске

После недавних избора за представничка тела националних заједница у
Мађарској, формиране су и српске самоуправе. У једном од претходних
бројева СНН-а известили смо вас о оснивању и првим корацима
наших самоуправа на југу земље, а овога пута представљамо вам
оне из насеља у северном делу Мађарске

Пејовић, председницом. Потпредседница
је Марија Гајарски, а остали чланови су:
Стипан Чеперкало, Ана Тадић Иштване и
Милан Гајарски. За њих је гласало 84 бирача, од 125, колико их је било на списку.
У Стоном Београду су на бирачком
списку биле 34 особе, а гласало је 23 бирача. На оснивачкој седници, одржаној
26. октобра, Ласло Шандоровић је поново изабран за председника, потпредседник је Тамаш Шандоровић, док је члан
постао Ласло Пал Шандоровић.
У Медини је на гласање изашло 22 гласача, од 29 претходно пријављених. На-

Српско представничко тело у Будаершу

Новоформирана Српска самоуправа у Тукуљи

Н

а северу Мађарске формиране
су српске самоуправе у четрнаест места. Када је реч о опредељености изашлих бирача, Коалиција
„Заједно" остварила је већину у готово
свим насељима, осим у Помазу и Калазу,
где су бирачи своје поверење дали углавном Удружењу „Круг”.
У Калазу је на српском мањинском
бирачком списку било 85 гласача, од којих је гласало 74. На оснивачкој седници
Самоуправе Срба у Калазу, за председницу је изабрана Катица Мирковић, за
потпредседника Слободан Вертетић, док
је трећи члан је Стеван Роцко.
У Будаершу је на оснивачкој седници,
одржаној 24. октобра, такође изабрано
трочлано тело. Марина Александрић Ремели је поново изабрана за председницу,
а Катарина Бачи за потпредницу. Трећи
члан самоуправе је Рудолф Ремели. Од
17 пријављених гласача, на дан избора
гласало је њих 13.
У Чобанцу је од 68 грађана на бирачком списку гласало њих 51. Трочлано
изабрано тело чине: Светозарне Жужа
Башић, председница, Ђурица Липтак,
потпредседник, и Ката Ковач Ласлоне,
као трећи члан.
У Геду је 19 гласача изашло на изборе,

премда их је било 31 на бирачком списку.
Изабрано је трочлано тело, у саставу:
Мирко Пандуровић, председник, Марко
Новаковић потпредседник и Сања Пандуровић, трећи члан.
У Ловри је од 108 грађана на бирачком
списку, гласало њих 93. За председницу
је поново изабрана Јелена Вукајловић
Краус, за потпредседника Душан Кашанин, а трећи члан је Марко Краус.
У Помазу је гласало њих 141, од 153 усписаних бирача. Нова председница Српске самоуправе постала је Аница Шошић
Крунић, потпредседник Габор Благоје
Ристић, док је трећи члан Петар Богдан.
У Српском Ковину је гласало 13 гласача, од 17, колико их је било на гласачком
списку. Изабрано је трочлано тело у саставу: Милка Иванов Нађ, председница,
Слободан Алексов, потпредседник, и
Марија Антал, трећи члан.
У Бати је за избор српског преставничког тела гласало 56 гласача, од 77 регистрованих. За председника је изабран
Никола Чупић, за потпредседника Ђурка
Радован, а трећи члан је Милан Радован.
У Сентандреји су на дан избора
одлучила да гласају 24 бирача, од 44,
колико их је било регистровано. Трочлано изабрано тело у том граду чине:

Миле Маргаритовић, председник,
Ђерђ Николић, потпредседник и Ненад Станковић, трећи члан.
У Чипу је на гласачком списку била 41
особа, од којих је гласало њих 37. За председницу је изабрана Мирјана Суботин, за
потпредседника Илија Ашабин, а трећи
члан је Анђелија Верлинг Марфи.
У Тукуљи је изабрано петочлано српско представничко тело, на челу са Зором

талија Сокић Eлекне је изабрана за председницу, Мито Сокић за потпредседника,
док је Пајо Сокић члан овог тела.
У Дунаујварошу је од 33 пријављена бирача, гласало њих 25. У састав
Српске самоуправе у том граду
ушли су: Нора Бенковић, председница, Симеон Чупић, потпредседник и
др Бела Коларић, трећи члан
К. П.

У организацији Српске народносне самоуправе у Ержебетварошу и Задужбине Јакова Игњатовића, биће промовисана збирка књижевне критике

ПРОВИД КРОЗ СВА ВРЕМЕНА
- Савремена српска проза на тлу Мађарске 12. децембра 2019. (четвртак) у 18.00 ч.
Аутор књиге је Давид Кецман Дако,
сомборски књижевник и критичар

Место промоције:
Свечана сала Текелијанума, Будимпешта
Ул. Вереш Палне 17

Чланови Српске самоуправе у Калазу, са градоначелником
Рихардом Геблом (други с лева)

У приказу Славице Зељковић каже се да је Давид Кецман Дако, песник, приповедач,
књижевни критичар и уредник часописа, аутор књиге о четири свестрана српска културна посленика из Мађарске. „То је одлична претпоставка потпуног разумевања и
критичког увида у њихово разноврсно и богато стваралаштва. Реч је o књизи критичких
осврта на одабрана дела четворице најмаркатнијих фигура српских књижевника и
интелектуалаца на размеђу векова, друге половине XX и почетка XXI века: Предрага
Степановића, Петра Милошевића, Драгомира Дујмова и Драгана Јаковљевића”.
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РЕГИОН

Поруке са регионалног скупа Срба у Новом Саду

Да државне границе у региону не буду језичке,
верске, ни културолошке

У Матици српској у Новом Саду, 18. новембра одржана је Kонференција српских националних организација из
земаља региона, на којој су учествовале делегације Срба из Румуније, Мађарске, Македоније,
Албаније, Црне Горе, Републике Српске, Србије, Хрватске и Словеније. „Србима је потребна
стратегија која ће спречити да постојеће међудржавне границе у региону истовремено
постану и етничке, језичке, верске и културолошке”, поручено је са скупа

О

сим представника српских
организација из региона, на
скупу у Новом Саду учествовали су и представници Министарства спољних послова, Управе за
сарадњу с дијаспором и Србима у
региону, као и представници Матице
српске. Делегацију Срба из Мађарске чинили су српски посланик у
Мађарском парламенту Љубомир
Алексов и председница Самоуправе
Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор.
Главна тема Kонференције су,
како извештавају српски медији у
региону, били извештаји о положају
српског народа у земљама региона
у периоду између две Kонференције, као и предлог активности Kонференције за наредни период, али и
предлог међусобне сарадње националних организација из земаља региона, као и сарадња Kонференције
са државним институцијама Републике Србије и Републике Српске.
Пре него што је отворио седницу,
Љубомир Алексов је поздравио све
учеснике и пренео информацију да
су почетком новембра Срби из Прага позвали све Србе који живе у
Европској унији да се удруже и да
је одржана конференција која је
трајала три дана. Подсетио је да у
земљама ЕУ живи између 1.600.000 и
2.000.000 Срба и да је на поменутој
седници покренута иницијатива да

се створи унија Срба у ЕУ, односно
да се Срби који живе у ЕУ уједине,
како би користили свој утицај и могућности и како би били лобисти
Србије и српског питања у Европи.
Седница је завршена са идејом да
се настави са радом по покренутим
питањима.
Алексов је ово навео као позитиван пример окупљања Срба који
живе ван граница Србије, што је уз
Конференцију још један знак да постоји воља за заједничким деловањем. Када је реч о Конференцији,
сматра је истрајном, јер је до сада
сваки пут окупила све представнике
Срба из региона и донете су одговарајуће одлуке. Такође, сматра да је
то једна патриотска организација,
која има за циљ да јача везе региона
и Србије, као и међусобну сарадњу
Срба у земљама региона.
Након овог излагања, Алексов је
предложио дневни ред, који је једногласно прихваћен након чега је
реч преузео председник Управног
одбора Момчило Вуксановић. Он је
позвао представнике да поднесу
извештаје о положају српског народа у земљама региона из којих долазе.
Поред осталих учесника, у дискусији је учествовао и Љубомир Алексов, који је између осталог рекао:
– Ова наша окупљања ће без кон-

У МАЂАРСКОЈ И РУМУНИЈИ ДРУГАЧИЈЕ
„Земља из које ја долазим има примерну политику и апсолутну бригу
и за своје сународнике ван граница, као и за припаднике националних
заједница, а има их 13 у Мађарској", рекао је у изјави за РТВ Љубомир
Алексов, представник српске заједнице у Мађарском парламенту.
Слично искуство има и Огњен Крстић, председник Савеза Срба у Румунији:
„Ми смо своје право и статус јасно дефинисали у Румунији, поготово
после ’89. године, када је та земља изашла у сусрет мањинама и када смо
могли да се оформимо на националном нивоу", рекао је Крстић.

кретних акција изгубити смисао.
Међутим, поставља се питање да ли
смо ми без средстава и без административне организације у могућности да спроведемо конкретне активности. Овде нам као пример може
послужити национална политика
коју води Мађарска. Она веома подржава националне партије у земљама окружења код својих сународника, јер је њено руководство
свесно да једино тако може да се
обезбеди опстанак. Потребно је да
припадници националне мањине
националну припадност ставе изнад
политичке опредељености. То ми
морамо да постигнемо. Затим је потребно да имамо канцеларију или
институцију у Београду преко које
ћемо потражити одговарајуће органе Србије за решавање наших захтева и проблема. У том случају треба
имати у виду не само наше потребе,
него и могућности које постоје у
нашим капацитетима. Ми смо ре-

сурси за Србију које она треба да
користи.
Да постоји решење проблема и
да оно води преко остваривања добросуседских односа, Алексов је
објаснио на примеру успостављања
добрих односа између Мађарске и
Србије:
– Односи Мађарске и Србије су
тренутно на високом нивоу. Међутим, није увек тако било. То говори
да, ако постоји воља са обе стране,
могу се проблеми решавати, а у
томе ми Срби који живимо ван њених граница имамо кључну улогу.
Огњен Крстић, председник Савеза Срба у Румунији такође сматра
да је кључно питање институционално повезивање:
– Наша Конференција је окупила
репрезентативне организације и потребно је да нађемо начине и праве
саговорнике у матичној земљи. Требало би да се ова наша окупљања
заврше са конкретним захтевима
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Будимпешта, 28. новембар 2019.
СРБИМА У ЦРНОЈ ГОРИ ПРЕТИ АСИМИЛАЦИЈА
Србима у Црној Гори, према речима њихових представника, прети
државни пројекат асимилације, што се огледа, како наводе, и у коришћењу искључиво црногорског језика у службеној употреби.
„По последњем попису, Срба у Црној Гори има 28,7 посто, али има их
далеко више, можда чак и близу 50 посто. Међутим, због односа актуелне власти и огромног притиска на српски народ у Црној Гори, једноставно велики број грађана српске националности избегава да се декларише
као српски", каже Момчило Вуксановић, председник Српског националног савета Црне Горе.
према институцијама које би биле
надлежне да то и спроведу. Верујем
да је потребно да за Србе у региону
постоји једно министарство које
може да координира целокупну активност јер су захтеви сваке организације специфични. Једна је проблематика Срба из Румуније и Мађарске где немамо егзистенцијалних
проблема и где смо остварили своја
права, а други су проблеми Срба у
другим земљама региона. Зато треба да покушамо да урадимо нешто
да се обратимо матици да нас матица схвати, разуме и да стане уз нас.
Такође, сматрам да и од нас самих
зависи каква ће нам будућност бити.
Ми у Румунији се трудимо да будемо јединствени јер је само то могућност да остваримо своја права. Не
треба само од матице тражити помоћ, можемо некад и сами себи да
помогнемо. Зато позивам све да
будете јединствени у својим захтевима и да обезбедите саборност јер
је то кључно у остваривању даљих
права.
Гордана Јовић Стојковска, председница Националног савеза Срба
у Македонији осврнула се на проблеме положаја Срба у овој држави, а који су евидентни у учењу
српског језика. Наш језик се не учи
у школама, као ни историјски и културни догађаји везани за Србе и
деца не знају шта је Косовска битка. Поред тога, Срби у Македонији
немају могућност да организују
било какву факултативну школу
српског језика.
Стојковска је истакла да се не
могу чувати национални интерес и
права без језика. Мора се наћи модел за обезбеђивање континуираног
буџета за обезбеђивање основних
ствари. Такође потребно је запослити лица која ће бринути о континуираном раду канцеларије око које
ће се окупљати Срби у Македонији.
Стојковска предлаже да је потребно
основати Министарство за Србе у

дијаспори које ће се бавити Србима
у региону.
Момчило Вуксановић се осврнуо
на функционисање Конференције у
протеклом периоду и саопштио да
је он задовољан радом Конференције и окупљањем које су остварили:
– Добро је да знамо једни за друге и да можемо да изађемо једни
другима у сусрет. У овом тренутку
можемо да урадимо мале помаке
јер још увек у институцијама Републике Србије и Републике Српске
постоји скептичност у вези тога шта
то Конференција жели и може да
постигне. За остваривање резултата
потребно је вријеме. Сматрам да ће
временом резултати бити бољи. У
претходном периоду смо се упознали, предложили неколико значајних
пројеката међу којима је најзначајнији Јединствени српски буквар. До
реализације још увек није дошло,
али очекујемо да ће напори резултирати успехом.
Када је у питању положај српског
становништва у Црној Гори, ситуација се константно погоршава, истакао
је Вуксановић. Приближавање пописа становништва 2021. године доноси
већи притисак на Србе. Према претходном попису становништва у Црној Гори има 28,7 процената Срба
што је огроман потенцијал. Међутим,
Срби немају статус који би требало
да имају. Постоје неспоразуми између представника политичких партија и организација које се баве питањем српског народа. Однос актуелне
власти према Србима у Црној Гори
је негативан. Укинуте су све донације за српске пројекте. Српски национални савет је имао могућност да
аплицира за пројекте и у складу са
законским нормама добијали су
средства од којих су обезбеђивали
функционисање српске телевизије
која покрива читав простор наведене државе, затим српску књижевну
задругу која је штампала књиге на
српском језику и на ћирилици. Има-

Зграда Матице српске у Новом Саду

ли су могућност обиљежавања свих
српских националних празника. Међутим, ситуација се мијења. Сада је
укинута одлука о прослави уједињења Црне Горе и Србије. Вуксановић
сматра да је потребно да се инситуције Србије више побрину о положају српског становништва у Црног
Гори и да Срби тамо без подршке
Србије не могу ништа постићи.
Вуксановић је истакао да је један
од значајних пројеката на којем треба порадити Јединствени српски
буквар. Сматра да треба позвати
институције Србије да се крене у
реализацију тог пројекта који би био
значајан за повезивање читавог српског народа.
Према општем утиску, има много
разлога за незадовољство положајем српског народа у земљама региона. На скупу се могло чути и то да
се једино власти Мађарске и Румуније залажу за поштовање мањинских права припадника српског народа, што су у својим излагањима
истакли и учесници из ове две земље.
На Kонференцији се говорило о
јединственом буквару за све земље
региона и дијаспоре на коме, већ
навелико раде институције Србије.
Тај пројекат је у закључној фази. што
охрабрује, јер то представља већу
гаранцију за очување српског језика
и ћириличног писма. То је велики
искорак, у односу на досадашњу
сарадњу.
На крају Kонференције усвојени
су важни закључци, које ће припремити чланови радног председништва и доставити свим присутним
члановима. Такође су чланови радног председништва задужени да
доставе одлуке Kонференције институцијама Србије и Републике
Српске, с циљем боље сарадње с
Kонференцијом националних организација земаља региона.
Учесници заседања добили су
Стратегију очувања српског народа
раније, заједно са позивом на састанак, а образложио ју је др Момчило
Вуксановић.
- Полазећи од неотуђивости стечених права српског народа, стављајући добробит српског народа изнад
свих других интереса, залажући се
искључиво за равноправност са дру-

гим народима и националним заједницама, уважавајући могућности
које нуди позитивно законодавство
и истичући да само објективан однос према разлозима тренутног стања може бити добра основа за стварање услова за просперитетни живот српског народа у региону и расејању, Kонференција српских националних организација из земаља
региона усвојила је Страгегију очувања српског идентитета и националног јединства српског народа у
региону - рекао је он.
У Стратегији, између осталог, стоји
да су Срби у региону данас народ
који се бори за опстанак у биолошком, државотворном, културолошком, привредном, социјалном и
сваком другом смислу. Kако је опстанак немогуће обезбедити само
одбраном оног простора и дела народа који је тренутно обухваћен
државним границама Републике
Србије, неопходна је Национална
стратегија, којом треба осмислити и
започети борбу за опстанак и напредак, делујући на етничким просторима који припадају Србима. Србима је потребна стратегија која ће
спречити да постојеће међудржавне
границе у региону истовремено постану и етничке, језичке, верске и
културолошке. Снажна матична држава, као најорганизованији облик
народне суверености, може имати
све организационе могућности за
повезивање српског народа, што
подразумева заједништво, неопходност окупљања српског народа у
јединствену целину ради остваривања легитимних права и потреба. У
остваривању Стратегије неопходно
је варирати између већих и мањих
уступака. Не треба правити уступке
у питањима националног идентитета. То су питања српског језика, Српске православне цркве, српске историјске и књижевне традиције и
укључености у административни и
државни систем по разним критеријумима. Та питања увек треба постављати на темељима универзалних
права. Ако се нешто од тога не може
обезбедити, онда то питање треба
оставити за будућа времена, али никако не одустајати од њега, речено
је на скупу.
СНН
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Гостовање Стевана Бугарског

Схватања улоге Библије

оквиру Дана српске културе у
Сегедину, гост сегединских
Срба и других љубитеља српске
културе био је Стеван Бугарски, познати српски писац, преводилац, научник, истраживач српске културе и
духовне баштине Срба у Румунији.
Он је и ранијих година био гост ове
традиционалне културне манифестације, која има циљ да представи раскош и лепоту српске културе Сегединаца. И овом приликом радо је
дошао у Сегедин, у месни Српски
клуб, али овога пута већ пред сам
почетак предавања под насловом
„Библија и друштво“, своје излагање
најавио је као једно од последњих у
кругу својих пријатеља у Мађарској.
Наиме, као што рече Стеван Бугарски,
време брзо лети, а он сам напунио је
осамдесет година живота. Године налажу доста тога, па и мањи број путовања у удаљеније дестинације, а
пошто код куће има пуно недоврше-

ног сакупљеног материјала, више
времена жели да проведе на обради
ове грађе.
Своје предавање започео је цитирајући први стих из Прве књиге Мојсијеве. Иначе, она се зове Постање, а
понекад је називана „семеном лејом“
целе Библије. „У овој књизи је поред
човековог пада записано и Божије
обећање спасења и искупљења (Прва
Мојсијева 3:15). Доктрине стварања,
подметање греха, оправдања, покајања, изопачености, гнева, милости,
суверености, одговорности, и многе
друге се налазе у овој књизи порекла
која се зове Прва Мојсијева.“
Стеван Бугарски је током свог духовног путешествија веома надахнуто говорио о Старом завету, Христосу
и његовим апостолима, Светом писму
и другим занимљивим темама, везаним за хришћанство.
„Црква је чувар Светог писма и
Светог предања. Из погледа науке и

Предавање у Мохачуу

У

Успех шминкерке из Дунакесија

Папулин о руским
афоризмима

организацији Самоуправе Срба
у Мохачу и месне Српске читаонице, у мохачком Српском клубу гостовао је Павле Папулин, бивши
лектор за српски језик Сегединског
универзитета, који данас живи у Србобрану.
Овом приликом, он је одлучио да
мохачкој публици представи руске
афоризме и то ослањајући се на антологију руског афоризма. Својеврсни зборник саставио је познати српски афористичар Александар Чотрић, који је за три године сакупио
8000 афоризама. У антологију уврстио
је половину сабраних мисли, које је
изнедрило 200 истакнутих руских аутора.
Прва антологија руског афоризма
под насловом „Велико у малом“ садржи филозофске, религиозне, политичке, афоризме који говоре о мушко-женским односима, здрављу,

културе, Свето писмо је
необично комплексна
књига. Ту ћемо наћи
историјске
податке,
астрономске појаве,
психолошке, социолошке и филозофске проблеме, правне прописе
па и књижевност. Због
тога је Библија препоручљива сваком читаоцу, уз напомену да је
њен главни задатак спасење душа, спасење
људског рода. Све остало, мора бити споредно!“
У сваком случају, предавање Стевана Бугар- Трибина у Српском клубу у Сегедину
ског, дуго близу сат времена, било је веома занимљиво и поново доћи у госте, јер његова препоучно. Сегединци се ипак надају да давања изазивају велико интересоће овај врсни научник и културолог вање и пажњу јавности.
променити своју одлуку и да ће им
П. М.

спорту и другим универзалним темама, човековој свакодневици. „Велике мисли у мало речи“ одушевиле
су Павла Папулина, који је свом аудиторијуму у Мохачу на веома занимљив начин предочио мудре изреке,
које потичу напр. од Аркадија Давидовича, Сергеја Сидорова, Владимира Шојхера, Јурија Базиљева, Јевгенија Кашејева, Константина Мелихана, Вадима Зверева, Михаила Генина...
Додајмо да и сам излагач, Павле
Папулин, пише афоризме, и то оне
који се базирају на животним проблемима. Руски афоризми су код посетилаца у мохачком Српском клубу
изазвали прилично интересовање и
доста смеха, а веома пријатном расположењу домаћина и гостију, у наставку вечери, допринели су и локални тамбураши.

Павле Папулин у друштву својих домаћина

Т

Тијана представља
Мађарску

ијана Маријић је шминкерка
која ће догодине Мађарску
представљати на Европском
првенству у шминкању, које ће се
одржати у Минхену. Вишеструка
првакиња у шминкању није лако дошла до још једне титуле, али труд и
залагање максимално су јој се исплатили. Најпре је
20. октобра на 61.
Државном такмичењу у шминкању, одржаном у Будимпешти, заузела 2. место, а након недељу
дана, такође у главном граду Мађарске, већ није имала
супарникa: победила је и тиме стекла
право да мађарске
боје брани на шамП. М. пионату нашег континента.
Млађа Новосађанка, која је са својим родитељима
једно време живела
у Десци (њена мајка
и данас тамо станује, док јој је отац,
нажалост, преминуо), данас са својом
породицом живи у
Дунакесију. Овде се
припрема за такмичења, а што се тиче
октобарских изазова, и овом приликом
код куће је вршила
припреме за надметања, на којима је
освојила награде, и
то у категорији професионалаца.
Тијана Маријић

Боје јој је први приближио њен
отац, док јој се мајка бавила сликањем. Данас је спремна да своје знање преноси млађима. Искуство које
је стекла драгоцено је, па зато сматра важним да подели своје знање
и вештину са другима.
П. М.
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Будимпешта, 28. новембар 2019.

КУЛТУРА

Књижевница Сања Домазет гостовала у Будимпешти

Књига је све преживела, па ће некако и ово ново доба
„Очување матерњег језика један је од најзначајнијих фактора за опстанак једног народа. Нестали су
они народи који су изгубили свој језик, односно писмо. Што се више на нашем језику говори,
пише, чита, ствара, већа је гаранција да ће народ опстати“, рекла је књижевница Сања Домазет,
која је и професор на Факултету политичких наука у Београду

С

ања Домазет гостовала је на
Универзитету ЕЛТЕ, на Смеру
за српски језик и књижевност
у Будимпешти где је, поред осталог,
представила и своје књижевно стваралаштво. Са Сањом је у Будимпешту
допутовала и Гордана Милосављевић,
уредница ЈП „Службени гласник“, који
је издавач књига ове списатељице.
Гошће из Београда најпре је поздравио Александер Урком, шеф Смера за српски језик и књижевност, а
потом се присутнима обратио и његов
колега Драган Јаковљевић, задужен за
област књижевности и националне
културе.
У Сањиним есејима под заједничким насловом „Божанствени безбожници“, свака прича слична је роману
у малом.
„Моје књиге су богате најразличитијим информацијама о различитим
личностима које су креирале судбину
XX века, али и овога у којем живимо.
Читајући, али и путујући, нешто сам
сазнала, баш као и трагајући по библиотекама. Годинама сам разне ствари
сакупљала и бавила се одређеним
личностима. После није било тешко
одабрати оно што сам мислила да је
суштинско, важно и најзанимљивије,
односно наједукативније за оне који
ће читати. Тако су ови есеји о познатим личностима, или мање познатим,
али никако мање важним, некако нашли своје место у мојим књигама.
Божанствени безбожници су књига
која је промовисана широм света, преведена је и промовисана чак и у Њујорку”, рекла је Сања Домазет.
Године 2016. Унесков клуб при Универзитету Сорбона прогласио је Сању
Домазет почасним амбасодором УНЕСКА, а она има звање емеритуса и до

краја живота има право да предаје на
постдипломским студијама предмета
из области драме, филма, књижевности и историје уметности.
Добила је до сада више признања:
награду за најбољи есеј Народне библиотеке Србије, награду „Најбоље
новинарско перо" на Сајму књига у
Београду, награду за најбољу књигу
женског аутора у Србији („Женско
перо“), регионалну награду за најбољи
роман - „Меша Селимовић“, као и награду „Мома Димић“ за најбољу књигу путописа и подстицање интеркултуралног дијалога.
Са богатим књижевним стваралаштвом Сање Домазет, присутне студенте и професоре у библиотеци будимпештанског Универзитета „Лоранд
Етвеш“ упознала је Гордана Милосављевић, уредница ЈП „Службени гласник“. Она је говорила је о њеним

књигама есеја „Божанствени безбожници“ 1, 2 и 3, о књизи „Љубав није
довољна“, награђиваној књизи путописа „Градови“, а дотакла се и саме
вештине Сањиног писања.
„Збирка есеја „Божанствени безбожници” писана је, можда, оним најлепшим српским језиком који је на традицији Андрића, Црњанског и Киша.
А, са друге стране информативни су
до те мере, да можете сазнати најнеобичније детаље о личностима које су
формирале културу ХХ и XXI века.
Сарадња „Службеног гласника” и писаца попут Сање Домазет је веома
важна, јер то јесте нешто најдрагоценије у савременој српској књижевности. Дакле, да буде читана, подједнако
да буде квалитетна, негујући српски
језик који заиста јесте оно што је Сања
нагласила - домовина свих нас”, рекла
је Гордана Милосављевић.

Д. К.

Сања Домазет и Гордана Милосављевић (лево), у друштву посетилаца промоције

Будимпештанска ЈУ журка пред јубилејем

С

Вилмош Шомон, организатор ЈУ журки

„Млади су заинтересовани за књигу онолико колико смо ми вешти да
им то пренесемо. Књига је све преживела, па ће некако преживети и ово
ново доба, само је на нама да им што
чешће и што лепше говоримо о књигама, па ће та наша зачараност и заљубљеност у књиге прећи на њих”,
истакла је Сања Домазет.
Да јој је то пошло за руком, видели
смо на промоцији, на којој су студенти имали прегршт питања, која су касније прерасла у разговор са ауторком.
Њено гостовање у Будимпешти,
поред Универзитета ЕЛТЕ - Смера за
српски језик и књижевност, организовали су: Културни и документациони
центар Срба у Мађарској, Удружење
уметника „Круг“ и Српска самоуправа XIII кварта у Будимпешти.

вакој ЈУ журци по традицији
претходи и неки културни програм, а овога пута то је била
промоција најновијег романа „Догодило се у Ечки”, академика др Тибора
Варадија. Ова књига је настала на
основу списа из породичне адвокатске канцеларије, основане крајем XIX
века и заједно са претходне две „Списи и људи” и „Пут у јуче”, чини
јединствену трилогију, у којој се претапа свет судских аката и свет књижевности.
Поменути документарни роман,
кроз судске предмете и животе неколико генерација, прати историјат племићке породице Лазар Хорнонкур
Палавички, чији су чланови генерацијама биле клијенти адвокатске
канцеларије Варади, а она их је заступала у преко сто судских спорова.
О роману су говорили: Габор Вираг,
директор ИК „Форум“ из Новог Сад
и сам аутор.

ЗАБАВА

У сусрет двадесетом рођендану
Последња у овој години, популарна ЈУ журка
окупила је велики број љубитеља доброг провода и
музике са простора некадашње Југославије, али и
оних који воле и неке друге садржаје, попут
промоција књига или филмова
Након промоције разговарали
смо са Вилмошом Шимоном, идејним творцем и организатором јединог програма овакве врсте у Будимпешти:
„Овај програм смо започели пре
19 година, још као студенти, јер смо
желели да се окупимо на једном
месту и да се мало опустимо уз музику са којом су неки од нас и одрастали. Све је започело тако, а видите
у шта је прерасло. Овде смо сви из
једног разлога, да се дружимо и

уживамо, сви заједно, Мађари, Срби,
Хрвати и други”, каже Вилмош, тј.
популарни Вили, како га пријатељи
и остали посетиоци журки још зову.
У разговору са њим сазнали смо
да ЈУ журка следеће године бележи јубилеј - две деценије постојања, и тим поводом угостиће популарног певача из Београда, Бајагу
и његов бенд „Инструктори“. Овај
концерт заказан је за фебруар месец 2020. године, а карте су већ у
претпродаји.
Д. К.
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В

ећ више од пола века Милетићи
воде борбу са администрацијом
како би у целости испунили последњу Миличину жељу, коју је изрекла пре него што се упокојила у Београду - да почива у вечној кући на
Успенском гробљу у Новом Саду, крај
оца Светозара Милетића и супруга
Јаше Томића, којима је у политичким
збивањима била најоданији сарадник,
пратилац и ослонац. Да и у небеском
животу буде уз њих двојицу, као што
је била и за живота. Та њена жеља ни
до данас није у потпуности испуњена.

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Портрет Милице Томић, кћерке Светозара Милетића

Била је најистакнутија Српкиња
јужне Угарске

Милица Томић је била друштвено веома ангажована у бурном периоду с краја
XIX и почетком XX века. Али, ма колико садржајан и величанствен био, људски
живот на самом крају своди се на податке на надгробном камену. Понекад,
као у случају Милице Томић, рођене Милетић (1859–1944), нечијом
грешком изостане и тај последњи, овоземаљски белег

Милица, Јаша Томић и Миличина писма

Милица је била најистакнутија
Српкиња у Аустроугарској у бурном
периоду с краја XIX и почетком XX
века, када су жене у политици, као и
у осталим друштвеним збивањима,
биле невидљиве. Школовала се у Новом Саду, Бечу и Пешти, говорила
немачки, мађарски, француски и енглески.
Била је прва жена власница и уредница српског часописа („Жена”), основала је удружење „Српкиња - Новосаткиња", борила се за право женске
деце на школовање. Када је њен отац
душом и телом неповратно клонуо
од последица шест година дугог заточеништва у Вацу и упокојио се 1901.
године, његова храбра Милица, којој
је име наденуо по песникињи Милици Стојадиновић Српкињи, храбро је
преузела уређивање листа „Застава".
Спасла је то важно гласило Српске
народне слободоумне странке. После
удаје за Јашу Томића, новинара и наследника Светозареве политичке
идеје, предала је „Заставу” свом супругу.
Издржала је и три тешке године
колико је трајала борба међу српском опозицијом за политичко наслеђе њеног оца, а с циљем да се дискредитује његов политички настављач
Јаша Томић. Напади на Миличину и
Јашину част почели су 1887. објавом
у конкурентском листу „Браник” либерала Мише Димитријевића, који је
објавио Миличино љубавно писмо
послато њеном некадашњем веренику, адвокату Петровићу.
Било је то шест месеци пре Миличине удаје за Јашу. Да би спасао своју и част своје супруге, Јаша је Димитријевића позвао на двобој, а када се
он није одазвао, Миличин супруг га
је 1890. убио ножем на железничкој
станици и предао се полицији. После
шест година робије, на истој станици
у Новом Саду дочекало га је неколико хиљада новосадских жена за које

На надгробном споменику и даље недостају подаци о покојници

је био истински херој, јер је страдао
бранећи част своје супруге.
После свега, са још шест Српкиња
и Буњевки, а међу 757 посланика, Милица је учествовала у раду Велике
народне скупштине 25. новембра 1918.
у Новом Саду на којој је изгласано
прис једињење области Баната, Бачке
и Барање Краљевини Србији.
Како је то пречесто бивало у нашој
историји, српско национално одушевљење у годинама које су уследиле,
лагано се крунило и претварало у
горчину. Није у протеклих 101 годину,
откако је 1918. остварен вишевековни
сан о присаједињењу, било лако Светозаревим потомцима да носе презиме Милетић. Нарочито после Другог
светског рата када је комунистичка
власт окрњила њихов „мираз” из Аустроугарске поклањањем Барање
Хрватској. Лансирана је и аутономашка идеја о Војводини - републици.
После смрти свог супруга Јаше Томића, Милица се 1922. преселила у
Београд где се осамљена и упокојила
22 године касније. Непосредно уочи
смрти саопштила је породици жељу
да почива у Новом Саду, са оцем и
супругом.
- Пошто је њен брат већ био упокојен, на њеним братанцима Милану,
Светозару и мом супругу Славку, који
је био њено мезимче за кога је била
нарочито емотивно везана, остало је
да ту „баба теткину” жељу испуне. У
том тренутку, из не знам којих разлога, она је ипак сахрањена у породичној гробници у Београду - открива
породично предање др Слободанка
Милетић, удовица кардиолога др
Славка Милетића (80), праунука народног трибуна чијом се смрћу новембра 2011. године угасио мушки
огранак богате лозе Милетића.
За свог живота, Славко је са супругом Слободанком делимично успео
да испоштује последњу жељу Милице
Томић. Као врло млад брачни пар,

њих двоје 1966. године (22 лета после
Миличине смрти), нису поклекнули
када су им надлежни у Београду саопштили да је њихов посао само да
отворе гробницу, али не и да сакупљају и преносе кости покојника.
- Својим рукама нас двоје сакупили смо њене ситне кости, јер она је
била изразито ситне грађе, и мали
бели сандук у пртљажнику нашег
„спачека” одвезли смо у Нови Сад присећа се Слободанка, којој и данас
глас задрхти при помисли на тај догађај.
Само што су тог петка стигли у
Нови Сад, сачекала их је нова бирократска препона - ниједна установа,
па ни погребно предузеће, није се
сматрала надлежном да посмртне
остатке Милице Томић прихвати током викенда како би били достојно
сахрањени у понедељак.
Тихо, без опела и уз присуство малобројне породице, Милица је најзад
поново била поред свог оца Светозара и супруга Јаше. Ту, где почивају и
њена мајка Анка и деда Сима, занатлија и отац Светозарев, коме су гробницу подигли „благодарни Срби”
Доцније је ту сахрањен и Јаша Томић,

а ово, Успенско гробље на коме почива читава плејада познатих људи, заштићено је као споменик наше историје и културе.
- Недељу дана после Миличине
сахране, отишли смо на гроб и уочили да њено име није уклесано
испод Јашиног, мада је било за то
простора, него на позадини споменика! Силно смо се разочарали и
нисмо могли да се не запитамо чини
ли се то намерно - каже Слободанка,
која је са супругом узалуд у протекле 53 године настојала да се Милично име „премести” на предњу
страну споменика.
Ни протеклих осам година, како
је и обећала свом супругу, није одустајала. Најзад, овог септембра, посетивши гробље, спазила је златним
словима уписано име Милице Томић тик испод Јашиног имена. Већ у
следећем тренутку приметила је
Слободанка да ту нешто фали - Миличина година рођења и смрти.
Нико из надлежне службе није је
обавестио о тој промени, а кажу да
би процедура за ову допуну била
веома дуга, због компликованих
прописа из те области. 

9

Будимпешта, 28. новембар 2019.

Тужни скуп у Сентандреји

Др Димитрије Е. Стефановић сахрањен
у његовом вољеном граду
На српском гробљу у Сентандреји је, у присуству високих црквених
великодостојника, чланова породице, рођака и пријатеља,
сахрањен др Димитрије Е. Стефановић, научни истраживач,
професор универзитета и активни културни посленик

С

рпска Саборна црква у Сентандреји, била је у суботу, 23.
новембра, препуна оних који
су дошли да на последњи пут испрате свог суграђанина и пријатеља
Димитрија Е. Стефановића. Осим
Сентандрејаца, били су ту и Срби и
Мађари из других места у Мађарској, а такође и покојникова родбина, колеге и сарадници из Београда,
где је др Стефановић последњих
година живео.
Опело у Саборној цркви у Сентандреји су, уз саслужење свештенства
Епархије будимске, служили епископ будимски Лукијан и епископ
ремезијански Стефан, викар патријарха српског Иринеја, а о личности
и делу покојника, говорио је отац
Војислав Галић, сентандрејски парох.
Од једног од најугледнијих Срба

Присећање на богословске дане
проведене у Карловцима
Пред очима Милоша Апића указаху се Сремски Карловци, лица професора и
богослова. Када би се по спаваоницама Богословије „Свети Сава” увече
погасила светла, истога часа би кренула и прича. Једна од најпопуларнијих
легенди догодила се две-три деценије пре Великог рата.

Б

1969. до 2001. године, др Стефановић
је био научни сарадник, односно
саветник у Институту за српски језик Српске академије наука и уметности.
Био је један од најцењенијих интелектуалаца у српској заједници у
Мађарској и активан у њеном културном животу. Дуго година био је
руководилац Хора "Свети Димитрије", који је својим појањем често
учествовао на богослужењима у
српским храмовима у Мађарској. 

у Мађарској, на сентандрејском
српском гробљу последњи се опростио његов дугогодишњи пријатељ
и сарадник, познати музиколог, академик Димитрије Стефановић, који
је, иако видно болестан и тешко
покретан, евоцирао успомене и бираним речима говорио о свом пријатељу и имењаку, са којим је годинама сарађивао у Српској академији наука и уметности.
Као што смо писали у прошлом
броју нашег листа, др Димитрије Е.
Стефановић преминуо је 16. новембра у својој 83. години, после дуже
болести. Низ година радио је као
професор на Смеру за српски језик
и књижевност Универзитета „Етвеш
Лоранд" (ЕЛТЕ) у Будимпешти. Аутор је више књига и бројних научних радова и чланака о језичким,
историјским и верским темама. Од Опело у сентандрејској Саборној цркви

Страдалнички животни пут Милоша Апића (12)

огослови су управо учили о
Васкршњем посту. Професор
их је строгим гласом опомињао: „И добро запамтите, током последње недеље, то јест, Страсне недеље Часног поста, свако јело се
припрема на води! То никада не
смете сметнути с ума!”
Тројици богослова, полазницима
шестог разреда, током Великог поста, и те како досади сушена риба,
пасуљ и купус. Зажелеше се мрсне
хране. Тако, лукави младићи, једног
недељног поподнева изнајмише чамац и отиснуше се низ тихи Дунав.
Када су стигли на средину широке
реке, из џепова извадише повећи
комад сланинице, главицу црног
лука, хлеб и со. Журно исецкаше на
парчад сланину и хлеб, па озарена
лица рекоше у глас: „Е, сад смо ово
јело припремили на води!” Сви се
слатко насмејаше, па се халапљиво
бацише на мрсну храну. Момцима је
веома пријала и храна и шала. Али
не лези враже! Архимандрит Иларион Руварац, тадашњи ректор Богословије, неким чудом, ипак је сазнао
за овај инцидент. Он тада „у злу окореле грешне душе” позва у своју

ИСПРАЋАЈ

канцеларију, претећи да ће их „за
свагда најурити из славне Карловачке богословије”. Недовољно промишљени богослови премрше од страха. Они се искрено покајаше и затражише озбиљну казну за себе. Молили су и за опроштај. Предали су писмену молбу да им „Високоцењени
господин ректор” дозволи полагање
матурског испита. Угледни Иларион
Руварац је дуго вагао да ли да их
одстрани или да им опрости. Строги
ректор, као прави духовник, на крају
се, ипак, смилова. Одреди им озбиљну казну и дозволи да полажу „испит
зрелости”. Кажу, никада раније не
беше тако чист поплочани под, нити
се тако сјактише прозори, нужник и
купатило надалеко чувене Карловачке богословије.
Милош се сети још једног смешног догађаја који се десио за време
литургије у карловачком велелепном Саборном храму Светог оца
Николаја. Прота Живко Тедић беше
особито осетљив на промају. Док су
појци заједно са богословима усхићено појали „Иже херувими”, отац
Живко је широким покретом кадио
испред монументалног иконостаса.

Презвитер тад примети да су велика
црквена врата одшкрињена. Са трга
је дувала свежа промаја. Вративши
се у олтар, нашироко отвори царске
двери, окрену се према часној трпези, баци поглед на очито поспаног
богослова, па му нареди: „Иди, човече, затвори врата!”
Бунован ђак се трже, климну главом и крену према часној трпези

Зграда Богословије у Карловцима

ФЕЉТОН
испред које је прота изговарао речи
молитве. Богослов вешто заобиђе
свештеника, стаде иза његових леђа,
погледом прелети преко наоса цркве, помпезно се поклони, управо
онако како је то видео у једном путујућем циркусу, па задовољно затвори позлаћене царске двери. Остали питомци Карловачке богословије
згрануто посматраше непромишљеног младића. Парох тек тада примети „залуталу овчицу”. Севну очима,
па кроз зубе просикта: „Е, човече,
човече!” Расејани младић намах
схвати да је озбиљно погрешио и да
је својом непромишљеношћу изазвао праву пометњу при служењу
литургије. Сав пребледео, замало да
изгуби свест. Та анегдота се касније
често пута препричавала по спаваоницама духовног семинаријума у
подножју питомих обронака Стражилова. (…)
Драгомир Дујмов
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Млади Батањци у Српској гимназији „Никола Тесла“

Време за дружење, учење и младалачке снове
Поред ђака са разних страна Мађарске и Србије, у Српској школи у Будимпешти школују се и деца
која су претходно завршила Српску основну школу у Батањи, на југоистоку Мађарске. Управо
из те школе, ове године је стигао Пал Сабо, а пре три године Естер Биро

П

ал Сабо потичe из шесточлане
породице, у којој је он најмлађе дете. Његова бака (очева
мајка) била је Српкиња, Васика Ћурошки, а деда Словак са истим именом
- Пал Сабо, као и отац и унук. Бака је
била ученица гимназије коју је њен
унук уписао. Она је умрла када је Пал
имао шест година, тако да, нажалост,
није од ње у потпуности стигао да
научи језик, али је у батањској школи
учио код учитељице Станиславе Ђенеш Екбауер и од наставника Томислава Хоторана.

Пал Сабо

Сада је Пал ученик деветог разреда, у одељењу који води разредни
старешина, проф. Ален Нађ. Млади
Батањац је задовољан атмосфером,
која је другарска и пријатна. Каже да
му учење језика иде споро, али да
осећа да је сваким даном боље и
боље. У томе му највише помаже друштво вршњака, свакодневне активности и комуникација у школи и у дому.
„Сигурно би било много лакше да
сам српски учио у раном детињству,
у породици, кроз игру, лако и спонтано, јер деца у билингвалним породицама оба језика науче као матерњи,
без свести да уче. Једноставно, тако
живе и размишљају на два језика. Ја
немам прилику да у мојој породици
говорим српски, али када идем у Батању, а идем сваке недеље, и када се
сретнем са мојим бившим наставницима или директором школе, Николом Ђенешом Екбауером, ми причамо српски. Породица ме подржава и
ја желим да завршим ову школу. Трудим се, нећу да одустанем. Поред
школе, волим фудбал и обожавам
ауто трке, Формулу 1. То ми је посебна страст коју ми је тата пренео. Он
је аутомеханичар и воли аутомобиле,
а ја сам уз њега заволео ту врсту
спорта. За Формулу 1 мораш имати
срце. Жеља ми је да и сам будем возач Формуле и то не обичан, него
попут оних који су били у свету најбољи“, каже одважно дечак са скривеним смешком, у коме је очигледно
храбро срце.
Естер Биро такође долази из Бата-

Ученички састав

Међународна ђачка
ликовна колонија

О

ве године је у нашој школи,
Српској гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти, одржана
међународна ликовна колонија, која
је носила назив „Српски светитељи и
владари”. Драго нам је да ова манифестација постаје традиција наше
школе. Наиме, позиву директорке
школе, др Јованке Ластић, одазвали
су се гости из Загреба и Земуна, са
којима је наша школа и претходно
сарађивала. Овог пута циљ је био да
се окупе српски ђаци и створе уметничка дела која ће красити ходнике
наше школе, да склопе нова пријатељства и познанства, која ће им остати у лепом сећању, као и да упознају
овај прелепи град.
У преподневним сатима смо сликали. Имали смо могућност да изаберемо технику која нам је највише
одговарала, што је значило да смо, и
поред тога што смо имали задату

тему, били слободни да познатим сликама дамо свој лични печат. Поред
сликања, посетили смо и значајне
изложбе у Будимпешти, као и њене
знаменитости: изложбу цртежа Рембранта и његових ученика у Музеју
лепих уметности, изложбу надреалиста „Од Далија до Магрита” у Националној галерији, обишли Будимску
тврђаву и Парламент, предвођени
Душанком Симић Недељковић и имали посебну част да заједно са најуспешнијим спортистима наше школе
идемо на ноћно крстарење бродом.
Сви смо били задовољни својим
сликама, и за сав уложен труд добили,
као награду, сликарски материјал,
који ће нам у будућности бити потребан за даље усавршавање сликарских
вештина.
Иако је свако од нас постигао велики успех, посебно су се истакли
ученици који су освојили прве три

ње. Она потиче из мађарске породице. Похађала је Српску основну школу у којој је донекле научила српски
језик, основе историје, културе и традиције, учила о обичајима, песмама
и плесу српског народа. Поред учитељица Станиславе и Јелене, у школи
је пуно научила од другарице Саре
Ковачевић која није знала мађарски,
те су се међусобно помагале око савладавања језика - Сара мађарског, а
Естер српског.
„Признајем да сам пуно учила напамет, што није добро, али сам после
открила мелодичност језика која ми
олакшава учење“, каже Естер сасвим
коректним српским језиком, али још
увек са дозом несигурности када
бира речи.
Она је уписала Српску гимназију у
Будимпешти, са намером да се по
завршетку упише на Универзитет
ЕЛТЕ, на Катедру за славистику, или
на Смер за васпитаче. Собу 72 у ђачком дому дели са Миом Чорић, Нелом Драгин и Милицом Вер, које
подједнако добро говоре српски и
мађарски. Њихова комуникација се
одвија на оба језика, а понекад неосетно прелазе са једног на други.
Естер каже да јој није лако да прати наставу и чита лектиру и да због
тога много више времена проводи
над књигом и на допунској настави,
готово из свих предмета. Због сталног
недостатка времена, напустила је
школски хор и КУД „Табан“, где је
била активан члан годину дана.
Естер је вредна и добро се осећа у

српској заједници, са друштвом у одељењу 11-а, које води разредни старешина, проф. Милош Ристић. Била је
неколико пута у Србији, као део тима
који организује гимназија, са циљем
да ђаци боље упознају културу и знаменитости Србије. Преко летњег распуста обично ради, како би за наступајућу школску годину купила уџбенике, школски прибор или бољи телефон. Једноставна и скромна, лагано
иде ка свом циљу.

једнаке награде: Борислава Цуцић
(слика цара Лазара Хребељановића),
Данка Росић (слика вожда Карађорђа Петровића), под вођством професорке мр Александре Ристић из Српске школе „Никола Тесла” у Будимпешти, и Невена Рувидић (слика кнегиње Љубице) из Земунске гимназије,
под вођством професора др Војислава Клачара из Београда.

Похвале су, такође, добили: ученица наше школе Ана Добрић (слика
царице Милице Хребељановић), Синиша Матијевић (слика патријарха
Павла) и Тамара Гојковић (слика Петра II Карађорђевића) из Српске православне гимназије „Кантакузина
Бранковић” у Загребу, уз вођство
професорке Драгане Инђић.

Славица Зељковић

Естер Биро

Ања Реџовић, 10.б

11

Будимпешта, 28. новембар 2019.

НАСТУП ГРУПЕ „БРАНКА ТРИО“
У МУЗИЧКОЈ КУЋИ „FONÓ”

Задужбина Текелијанум и Фондација COOLTURE имају
част да вас позову на промоцију књиге Миклоша Самоша

6. децембра 2019. од 20.00 до 23.00 ч.

МАРЦИПАН – ЦАРСТВО МОГА ОЦА

После промоције ЦД-а оркестра „Cimbaliband“,
представиће се „Бранка трио“: Бранка Башић - солиста,
Слободан Вертетић - хармоника и
Чаба Цирјак - џез гитариста
Адреса:
FONÓ Zeneház
Budapest, XI Sztregova u 3.
Tel:+36 1 206 5300

Српско позориште у Мађарској
Премијера

12. децембра 2019. 19 ч.

Предпремијера
8. јуна 2019. 19 часова
улица Nagymező 49.

ИНФО
БАЛКАН ФЕСТ У ПЕЧУЈУ

- Роман судбине -

27. децембра 2019. године

У четвртак, 5. децембра 2019. у 19.00 ч.

У организацији Зорана Трубића, а под
покровитељством др Петера Хопала, посланика
Мађарског парламента, у печујскоj Спортској дворани
„Lauber Dezső” (адреса: Dr. Veress Endre utca 10.) одржаће
се 3. по реду „Балкан фест“
Улаз је од 18.00 часова!

Књижевној вечери присуствоваће и сам аутор,
господин Миклош Самош и његова ћерка Бела,
најпознатији посластичари у Мађарској, који су овај
слатки занат наследили и наставили.
Читаоци ове занимљиве књиге могу сазнати много
појединости о занимљивом животу ове породице
српског порекла, посластичарском занату, приликама у
Мађарској у двадесетом веку, вредноћи,
упорности и марљивости.

Наступа:

ХАЛИД БЕШЛИЋ

Адреса:
Свечана сала Задужбине Текелијанум
Вереш Палне улица бр. 19
Будимпешта 1053
Након промоције, публика ће имати прилику да проба
чувени Самош марципан!
Са радошћу вас очекујемо!
Улаз је слободан!
Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2019.

01. 12. Св. Литургија - у 10.00 ч.
03. 12. Вечерње
- у 16.00 ч.
04. 12. Св. Литургија - у 10.00 ч. (Ваведње)
07. 12. Вечерње
- у 16.00 ч.
Играју: Зорица Јурковић Ембер. Марко Ембер и Мирко
08. 12. Св. Литургија - у 10.00 ч.
Митар Кркељић
14. 12. Вечерње
- у 16.00 ч.
Режија и текст: Мирко Митар Кркељић
комедија
15. 12. Св. Литургија - у 10.00 ч.
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи
18. 12. Вечерње
- у 16.00 ч.
Костим: Ноеми Борбељ
19. 12. Св. Литургија - у 10.00 ч. (Св. Никола)
Сценографија: Тибор Прагаи
21. 12. Вечерње
- у 16.00 ч.
Светло: Богдан Сабо
22. 12. Св. Литургија
- у 10.00 ч.
Играју:
28. 12.
Вечерње
- у 16.00 ч.
Цена улазнице:
2000Тина
фт Чорић, Милан Рус, Мирко Митар
Стипан Ђурић,
Кркељић
и Јанош Деги
Режија:
Јанош Деги
29. 12. Св.
Литургија
- у 10.00 ч.
Резервације на тел: +36 30 9894 783

Након наступа певача, следи игранка (бал) до зоре, уз
Оркестар „Juice team“. Током забаве, биће сервирани
медитерански гастрономски специјалитети.
Улазнице се могу купити на следећим местима:
Књижара „Líra-Móra” у Робној кући „Árkád” у Печују,
Pécs Pont Tourinform уред у Печују, Сечењијев трг 1,
Спортска дворана „Lauber Dezső” у Печују, Мохачка
шокачка читаоница, Мохач, Tourinform Mohács Тиристичка заједница града Мохача, Tourinform Baja
– Туристичка заједница града Баје
и преко интернета: tixa.hu
Пре почетка концерта куповина је могућа
и на лицу места.
Детаљније информације:
Зоран Трубић: +36 20 941 4017
Анита Мандић: + 36-70-325-7437

Асистент режије: Катарина Павловић Бачи

Музика: Милан Рус
се служи сваког дана у 8.00 ч.
Културни центар, сала Српског позоришта у Мађарској
Костим:Јутрење
Ноеми Борбељ
Сценографија и техника: Тибор Прагаи
1065 Budapest, Nagymező 49.

30. МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ
ПРИЈАТЕЉА ФОЛКЛОРA
29. новембра 2019. у 19.00 ч.
Учествују извођачи из:
Грчке, Бугарске, Србије и Мађарске
Адреса:
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ
Budapest, X Szent László tér 7-14.
Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

www.snnovine.com
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ДУХОВНОСТ

Митровданске храмовне славе у Барањи

Празновање у три српска храма на југу Мађарске

Серија овогодишњих митровданских прослава у Барањи отпочела је у Мечки, на сам дан
црквеног празника, 8. новембра, а настављена у Шароку и Шиклошу,
где се овај празник сваке године прославља као храмовна слава

Мечка

У

Шарок

оронулој црквици у Мечки, у
којој се на Митровдан окупио
скроман број верника из мађарског и хрватског дела Барање, Свету
литургију служили су протонамесник
Јован Бибић, парох сантовачки, јереј
Милан Ерић, парох печујски и администратор парохије у Мечки, јермонах Митрофан из манастира Грабовац и протођакон Андраш Штријк.
У склопу Славске литургије уприличен је и свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива.
И ове године кумовала је породица
Станковић из Белог Манастира у Хрватској, на челу са главом фамилије
Слободаном Станковићем.
На крају славског обреда, јереј Милан Ерић, одржао је свечану славску
беседу приликом које је истакао важност овог празника. Потом је кум
овогодишње славе приредио пригодно посужење за све присутне.
„Ја мислим да смо храмовну славу,
светог великомученика Димитрија,
обиљежили достојантвено. Број верника није битан, него је битно колико
смо ми расположени и како ћемо
прославити заштитника светиње. Ми
ћемо бити ту и догодине и даће драги Бог да поново кумујемо и прославимо патрона ове цркве. Важно је да
се славски обичаји и традиције чувају“, рекао нам је господин Станковић.
На крају митровданске храмовне
славе у Мечки Младен Грубић, старатељ српског православног храма, позвао је свештенство и госте на славски ручак, који је уприличен у згради
некадашње српске вероисповедне
школе, која данас служи као Дом културе. Домаћини прославе су овде
поздравили Мелиту Хенгл, председницу месног Немачко-мађарског пријатељског удружења и Еву Бенкович,
начелницу села, која је истакла
спремност сеоске самоуправе да
заједно са Будимском епархијом конкурише за обнову светиње. Јереј Милан Ерић се захвалио на понуђеној

помоћи и наговестио да ће српски
храм у овом насељу у догледно време
добити нова врата, и то захваљујући
залагању Љубомира Алексова, заступника српске заједнице у Мађарском парламенту. Парох печујски
осврнуо се и на приложене дарове,
које је црква у Мечки добила од госпође Данице Прусац из Белог Манастира и госпође Наде Стојчевић из
Кућанаца у Хрватској.
Присутни су могли да погледају и
фото-изложбу под насловом „Поглед на Мечку“. Она садржи радове
аутора који су својим фотоапаратима овековечили лепоте овог барањског сеоцета, међу којима се је и
српски православни храм. Додајмо
и да је достојну прославу митровданске храмовне славе у Мечки суфинансирала Самоуправа Срба у
Мађарској.
Митровданско празновање настављено је сутрадан, 9. новембра, у Шароку. И овом приликом, обележавању

празника претежно су присуствовали
потомци некадашњих Срба оптаната
из Шарока, који данас живе у Белом
Манастиру и околини, а дошли су и
наши сународници из Србије, чији
преци потичу из овог барањског насеља. Свету литургију служили су јереј Милан Ерић и протођакон Андраш Штријк. Уприличен је свечани
чин резања славског колача и благосиљање кољива, а кумовала је Смиљка Хенке из Шарока, која се часних
обавеза кумства прихватила и за
следећу годину.
На крају свечаног обреда резања
славског колача и благосиљања кољива јереј Милан Ерић, администратор шарочке парохије, одржао је и
свечану славску беседу. Уследила је
литија, односно опход цркве, а верници су стали и код спомен-обележја
које је подигнуто у спомен на некадашње оптанте, упокојене Србе надомак храма, где је извршен и кратак
помен.

Предраг Мандић

Шиклош

СРПСКЕ

Свечано празновање заштитника
шарочке српске православне цркве
настављено је дружењем и пригодним послужењем у порти светог храма, где се захваљујући музичарима
из Удвара чула и музика. Они су се
побринули за добар штимунг и приликом славског ручка, који су у част
гостију приредили Смиљка Хенке и
старатељ шарочке светиње Ласло
Вајдич. Међу гостима је била и Жужа
Фишер-Кондриц, начелница села,
која је обећала помоћ месној српској
православној црквеној општини. Иначе, трошкове агапеа сносиле су и
Самоуправа Срба у Мађарској и Самоуправа Срба у Липови.
Серија празновања митровданских храмовних слава у Жупанији
Барања приведена је крају у Шиклошу. Свету литургију служили су јереј
Зоран Живић, архијерејски намесник
мохачки, протонамесник Јован Бибић,
парох сантовачки, јереј Милан Ерић,
парох печујски и администратор шиклошке парохије и протођакон Андраш Штријк. Пригодну славску беседу одржао је Јереј Зоран Живић.
Уследио је свечани чин резања
славског колача и благосиљања кољива - кумовала је Верица Вуковић
Рот. На крају Свете литургије, свештенству и верном народу, пригодним речима обратио се и јереј Милан
Ерић. Свечано празновање настављено је дружењем и послужењем у светом храму, да би потом сви прешли у
један од угоситељских објеката у
граду, где је уприличен славски ручак.
Славље Шиклошана и њихових
гостију својим наступом увеличало
је и Српско културно-уметничко друштво „Јован Лазић“ из Белог Манастира, а у наставку се за добар штимунг побринуо Оркестар „Покладе“
из Мохача. Достојну прославу храмовне славе у Шиклошу, ове године,
суфинансирала је Фондација „Габор
Бетлен“.

НЕДЕ ЉНЕ

НОВИНЕ

Будимпешта, 28. новембар 2019.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Од рођења до првог зуба
Мада је смрт једини и најпоузданији
факат у животу свакога човека, ипак пишући аутобиографију, свако обично избегава да почне са тим фактом. Морам
се дакле и ја измирити са тим већ усвојеним начином писања и почети са рођењем, мада је баш рођење често пута споран факат у животу човечјем. Kод мене
се, на пример, дуго и дуго није било на
чисто са годином мога рођења, те се најзад једва успело утврдити, да сам се родио 8. октобра 1864. године. Раније тврдње мојих биографа да сам се родио 1866.
године, отпале су благодарећи брижљивом испитивању професора г. Миленковића. Ти ранији биографи изводили су
своју тврдњу на основу пронађених података по којима сам ја први разред гимназије завршио 1878. године.
Претпостављајући да сам у школу пошао у седмој години, то сам по њима, четири разреда основне школе и један разред гимназије свршио у дванаестој години, што значи да сам се родио 1866. године. Да спор реши, г. Миленковић се
упустио у истраживање по старим архивама, претурајући све школске протоколе, где је најзад утврдио несумњив факат: да сам ја први разред гимназије
учио пуне три године, из чега се дâ извести јасан закључак: да сам се морао родити 1864. године. Хвала г. професору и
са моје стране што је то питање расветлио, те нам је ствар сад већ свима јасна
и неће нас више доводити у забуну.

Kао узгред помињем овде да је исте
године кад сам се ја родио умро Вук Kараџић. То је једна очевидна случајност,
јер ја нисам имао тих претензија да се
какав литерат на тај начин склони да би
ми направио места у литератури. Па
ипак ме је та случајна веза између мене
и Вука некада испуњавала поносом, те
сам и у младости чезнуо за тим да ми ко
пребије ногу, сматрајући да је довољно
бити ћопав па бити Вук. Једном чак, мал'
ми се није десило да ми пребију обе ноге, али не у тежњи да се задовоље моје
литерарне амбиције.
Још једна узгредна напомена. У доба
када ћу се ја родити и нешто пре, зачела
се међу народима Балканскога Полуострва идеја о зближењу и заједници, те
да удружени прегну на заједничко дело
ослобођења. Kао први експерименат тога зближења изгледа да сам био ја, представљајући у неку руку персонификацију балканске заједнице. И да није нешто
српска народност била та која ме је у првим данима детињства снабдевала млеком, чиме ме је необично обавезала, ко
зна не бих ли ја сад већ био стрељан као
грчки министар, или не бих ли као лажни
румуњски кнез трошио у светским бањама новац маторих француских удовица,
или не бих ли се, субвениран од разних
држава, крвавио по планинама као шеф
албанских бандита, очекујући згодан
тренутак да од своје хајдучке чете образујем министарски савет.
Kод мога рођења није само датум био
споран, већ и само место. Једни су биографи бележили Београд као
место мога рођења, а други
Смедерево. Целу забуну у том
погледу начинило је то што ме
се оба поменута града одричу
и ниједан не признаје да сам
се у њему родио, већ ме потура ономе другоме. У погледу
тога питања, ја не могу да се
ослоним на своје сећање, али
сам у породици сазнао за извесне околности које ствар
објашњавају. Наиме, мој је
отац био имућан трговац у
Београду, и баш када сам ја
требао да се родим, он банкротира па покупи сву своју
банкарску имовину – у коју
сам и ја спадао – и пређе у
Смедерево да живи. Тај поступак никад у животу нисам могао опростити моме оцу. Натерати ме да се родим под претпоставком да сам богатог оца
син и онда, када сам већ рођен, када се већ не може натраг, ставити ме пред факат
да сам пуки сиромах. То оцу
нисам могао да опростим утолико пре што је имао доста
деце, па није међу њима мо-

рао баш мене изабрати да направи тако
пакосну шалу.
Kад је већ реч о
моме оцу као шаљивчини, морам поменути да су, како по свему изгледа, и моји даљи преци били у неку
руку шаљивчине. Ја то
само претпостављам,
јер о мојим прецима
врло мало што знам,
сем факта да нису
носили исто породично име које Ја носим.
Ни дан данас се не
зна како је моје право презиме, а чије је
ово што га ја носим,
бог ће га свети знати.
Настаје дакле интересантно питање: ко
је тај од мојих предака који је сам своје
презиме заборавио и
под каквим је околностима он то могао
учинити? Знам да је
један мој рођак заборавио своје презиме
кад је напунио двадесету годину и кад се
окружна команда нешто о њему распитивала. Добро, то још носима. Родио сам се у једној старој куразумем; али такав разлог није могао по- ћици, у близини београдске саборне црстојати у доба када је дотични мој пре- кве. Та је кућица доцније збрисана са зедак заборавио своје презиме. Остаје ми, мље и наместо ње се сада диже велика
за решење ове загонетке, једина претпо- палата Народне банке, тако да су данас
ставка: да је тај мој предак морао умрети банчини трезори тачно тамо где је била
гдегод у иностранству, и то под туђим соба у којој сам се ја родио.
именом, што ће рећи под лажним пасоИ сад, кад би наишло једно благородшем. Kад год сам о тој околности из моје но поколење и хтело, рецимо, да означи
биографије размишљао, увек ми је пада- спомен-плочом место где сам се ја роло на памет како то одиста мора бити до- дио, та би се плоча, са натписом "Овде се
бра шала: умрети под туђим именом. То родио" итд., морала узидати у Народну
мора бити једно нарочито задовољство банку тачно изнад оних сутеренских
за мртваца који би успео да заведе око- прозора, са дебелим гвозденим шипкалину да га под туђим именом сахрани. И ма, где су трезори у којима почива банколико и каквих све занимљивих ком- чина златна подлога. Замислите само у
какву би то забуну могло довести каквопликација може ту настати!
Замишљајући погдекад себе у томе га познијега мога биографа, који би моположају, ја сам већ унапред уживао у же бити, на основу оваквих факата, доказаблуди мојих поверилаца, који би ме и зивао да сам ја ванбрачно дете из димртва сматрали за дужника, иако сам ја вљег брака између гувернера Народне
и за живота био за њих увек мртав, па он- банке и портирове удовице.
Портирова удовица, да би прикрила
да, у положају моје жене која, и поред тога што би одиста била удовица, не би ни- гувернерову бруку, која би могла имати
како могла бити удовица; па онда, у разо- утицаја на банчин кредит у иностранчарењу професора Симе Митровића, који са извесним па- Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског секосним задовољством већ кретаријата за културу и односе са верским заједницама АП Војнеколико година бележи водине, Управе за сарадњу са дијафразе за посмртни говор ко- спором и Србима у региону Минији намерава да ми одржи старства спољних послова Репупред црквом, и најзад, у мно- блике Србије и Фондације „Бетлен
гим и многим другим замр- Габор”
шеним и неразрешивим од-
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ству, сакрила се, по решењу управног и
надзорног одбора банчиног, између каса
у којима је банчина златна новчана подлога. Ту је мене родила и стрпала ме у
један трезор, где ме је затим пронашла
комисија кад је пребројавала државну
готовину, и увела и мене у биланс на
страни примања. Разуме се, изићи у живот из трезора Народне банке и носити
на себи потпис гувернера Народне банке, лако ми је било одржати се на доброме курсу, – тако би отприлике завршио
своје резоновање тај будући мој биограф. Али, хвала богу, код нас нема изгледа да ће ускоро наићи какво благородно поколење, што даје довољно гаранције да се таква збрка у мојој биографији неће ни десити.
Родио сам се у поноћи, према чему се
не би могло у биографији рећи: "Он је
угледао светлост дана 8. октобра 1864. године", већ "Он је угледао светлост миликерц-свеће 8. октобра 1864. године."
Одмах на првоме кораку по рођењу,
но без мојега учешћа и кривице направио сам збрку у кући. Бабица, која је била крај постеље моје мајке, крепећи се
румом, објавила је да је дете које се родило женско. На глас да сам женско, мој
отац пљуну, почеше се иза ува и опсова
нешто ружно, што ја онда нисам разумео
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не познавајући довољно
материњи језик. Доцније
сам сазнао да је мој отац
био један од напреднијих
људи, те ужасно мрзео онај
остатак варварског обичаја: давање мираза уз девојку.
Ја нисам никада, ни доцније, распитивао како се то
могла бабица збунити
оглашујући ме за женско,
али мислим да ће то бити
услед расејаности. Бабица
је била стара, уседелица
девојка, а код ових, веле,
није немогућа таква расејаност да мушко сматрају
за женско, и обратно: женско за мушко. Можете мислити како смо се сви у кући изненадили кад смо сутрадан, још рано ујутро, сазнали да сам мушко. Бабица се за своју погрешку
извињавала слабим освјетљењем које је прошле ноћи било у кући; оцу је необично пријатно годила ова
исправка, а ја сам се у ствари љутио на бабицу што забада свуда
свој нос, те ми је открила прави пол, убеђен да би за мене много боље било да
сам остао женско. Kако сам данас плодан писац, вероватно би био и плодна
жена, те би у том случају досад већ имао
комплетно издање својих целокупних
дела, док их овако, као писац, још немам.
Бабица је том приликом констатовала и
то да сам са рођењем задоцнио пуних
седам дана. Ја не знам по коме сам реду
вожње ја требао да стигнем седам дана
пре, али знам да сам у том погледу целога свога живота ја видео једну трагедију.
Замислите, молим вас, деби, прво ступање на позорницу, прва појава у животу,
па задоцњење од седам дана, и то у доба
кад нису постојале наше државне железнице. Па онда, – ја сам негде напред то
поменуо – да је мој отац све до мога рођења био богат човек и да је некако баш
тих дана банкротирао, што значи: да нисам имао задоцњење од седам дана, ја
сам се још могао родити као богатога
оца син. Овако изгледам себи као онај
који, позван на богат и раскошан ручак,
стигне читав сат касније, кад је сав ручак
поједен, па му понуде да му обаре три јаја и још га љубазно питају жели ли ровита или тврдо скухана? Сматрајући то задоцњење као једну тежу трагедију у сво-

ме животу, ја сам се увек
и доцније распитивао може ли се некако од судбине добити сатисфакција,
другим речима: може ли
се некако накнадити тај
губитак од седам дана које ми је нанело задоцњење.
– Може, камфором! –
тешио ме је мој кућни лекар. – Kако камфором? –
Па кад будете умирали,
можемо вам уштрцати
мало камфора, те да вам
продужимо живот за једно седам дана, колико сте
изгубили при рођењу. Од
тога часа, када ми је лекар ову утеху саопштио, ја
сам постао најоданији поштовалац медицинске науке, очаран њеним напретком, који јој је дао
могућности да пружи људима тако обилну моралну сатисфакцију. Но оно
што ме је, и поред ове утехе, још увек узнемиривало, била је помисао да је
моје задоцњење од седам
дана, које ме је спречило
да се родим као син богата оца, можда
какав неодољиви фатум који лебди нада
мном; тако да предосећам да ми се пред
крај живота може још и то десити да на
седам дана после моје смрти мој лоз добије главни згодитак. И тада ће се рећи,
не само да сам при рођењу седам дана
задоцнио, већ и да сам седам дана раније умро, а то би већ била страховито бездушна игра судбине. Kрштења се не сећам довољно, једва погдешто од тога
обреда ако сам упамтио. Тако, сећам се
кад је поп сручио на мене, онако голога,
читав бакрач хладне воде, да сам му у
души опсовао тако нехришћански, да то
не би ни у ком случају могло послужити
као моја изјава приликом ступања у хришћанство. Kако сам тада, приликом овога лепога хришћанскога обреда, добио
кијавицу, ја је се више никад нисам опростио, и ево је кроз цео живот вучем, те
могу слободно рећи да сам ја своју религију искијао. Интересантна је појава да
сам се ја, дошав на свет, убрзо свикао на
нову околину. Мајка, отац, браћа и сестре
били су ми некако, већ од првог познанства са њима, врло симпатични, и осећао
сам се међу њима као код своје куће.
Чим сам се, прва два три дана, упознао
са кућним приликама, настојао сам енергично да
учиним извесне измене у
начину живота и реду који
је дотад владао.
Тако на пример, моја је
мајка дотле спавала по целу
ноћ, што сам ја сматрао за
нехигијенски и почео сам је
будити по пет и шест пута
ноћу. Оца сам пустио до поноћи да спава, одмарајући
се од својих дневних брига,
али је од поноћи он морао
узимати свој покривач и
ићи чак у трећу собу, легати
на диван и покривати се
преко главе, ако је рàд био
да спава и даље. Иначе је
моје прво детињство било
врло монотоно. Не сећам се
ничега важнијег из тога доба, изузимајући извесних
ситнијих авантура. Тако, на
пример, једном сам пао под
кревет и нису могли читав
сат да ме нађу; једанпут сам
прогутао цванцик и због тога сам морао да испијем сто
грама рицинуса (од тада ми
ни данас не ваља стомак), а

једном сам опет пао у фрас, и то без икаквог нарочитог разлога, већ више из пакости према доктору, који ме је на по сата пре тога прегледао и рекао да сам
здрав као тресак.
Једина ствар која ме је у то доба нарочито нервирала, то су биле породичне
конференције, које су редовно одржаване око моје колевке. Тема разговора који
се у тим приликама водио била је увек
питање: на кога личим? Ја лично био сам
дубоко убеђен да не личим ни на кога и
ни на шта; ја сам имао утисак да личим
на тесто нарасло у наћвама, које ће тек
доцније велики пекар, господ бог, моделирати. Али, они који су се окупљали око
моје колевке, проналазили су увек понешто ново на свакоме моме делу тела, и
узвикивали: – Ју, ју! Гледај молим те: очево чело, теткин нос, теча Симине уши,
ујина уста, и тако редом даље. И у том се
погледу тако далеко ишло да сам слушајући свакодневно то па то, почео најзад
стицати уверење да сам ја у ствари нека
наказа, скрпљена из разних делова тела
целе моје многобројне породице.
У то доба пада и моје добијање првих
зуба. Ох, то вам је била читава комедија,
тако да смо сви попуцали од смеха. Ја
лично нисам био толико претенциозан
да што пре добијем први зуб, али ми је
отац досадио завлачећи ми непрестано
кажипрст у уста и пипајући ме по деснима. Што се тиче зуба, ја сам се на њима
уверио да наука о познавању човека није тачна, јер ја никад нисам успео да
имам тридесет и два зуба, колико та прописује, све док нисам платио зубном лекару две хиљаде динара. Патио сам вечито од зубобоље, можда и са проклетства које је отац бацио на мене када сам
га, из благодарности, својим првим зубом
ујео.
Разуме се да нисам остао само на првоме зубу, већ сам убрзо искитио вилице
још неколиким, што ми је дало могућности да изустим по коју реч. Ја сам додуше, већ раније пуштао неке животињске
гласове од себе, у којима је мајка налазила известан смисао и гостима тумачила
шта сам ја тиме хтео рећи, – што ми необично личи на случај са зеленим папагајем госпође Миле апотекарице, коју сам
доцније у животу познао. Госпођа је имала једнога зеленог папагаја који је, по њеном уверењу, говорио, и кад год би он закречао: "Ла-ра-ро-ра-ро-ра!", госпођа би
нам објашњавала да он то каже: "Добар
дан желим!", што ми, напрежући до највеће мере и пажњу и слух, нисмо могли ни-
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како да разумемо. Тако и моје прве изразе: "Ду, му, гу, до, по" итд. моја је мајка преводила и тумачила као да тим хоћу да
кажем: тата, мама итд. Стога ја не бележим та крештања као прве речи.
Прва реч коју сам, свестан њенога значаја, рекао, била је: "Дај!", и од тога доба
па кроз цео живот ту реч кад год изговорим, изговарам је свестан њеног значења. Но важније него то је да сам ја, после
првих зуба, и на крају прве године, већ
стао на своје ноге и проходао. Морам
признати да сам у први мах ишао четвороношке. Веле: да би се стало на две ноге, потребно је најпре ићи на четири, или,
другим речима, да би се човек у животу
могао исправити, потребно је најпре да
пузи, као што мора најпре поклецнути
онај који хоће да скочи. Ја не знам одиста није ли то пузење, којим човек почиње своје прво кретање у животу, извесна
вежба за практичан живот, или је то можда тако судбином одређено да човек у
доба када је најискренији, у доба кад још

не уме да се претвара, кад је најближи
човеку, уђе четвероношке у живот?
У то доба када сам проходао, најважнији догађај је био: поступаоница. То је
онај лепи наш обичај да се детету кад
прохода ломи погача над главом. Али
пре што ће се погача преломити, на њу
се стављају разни предмети и ставља
пред дете, те се пусти да се само маши, и
оно чега се маши – тако се тумачи – биће му позив у животу. На погачи која је
пред мене била стављена, била је једна
књига, новац, перо и кључ, као атрибути:
наука, богатство, књижевност и домаћинство. Ја сам, разуме се, бацио око на пару,
и од тада па све до сада тај ми је укус
остао неослабљен. Али, у тренутку кад
сам корачио да узмем пару, ње неком
мађијском силом нестаде са погаче. Тражили смо је и тражили, али је не нађосмо. Доцније смо тек сазнали да је мој
старији брат, у моменту када сам ја пошао погачи и када су сви погледи и сва
пажња била управљена на моје подвиге.
– украо пару, иако за то није имао оправданих разлога, јер је он давно већ био проходао. Морали су метнути другу пару,
јер сам ја ударио у такву писку и дреку као да ми је тога часа меница била протестована. Предвиђања која
се за овај чин везују испунила су ми се одиста у животу:
од тада па све до данас, за
коју год се пару ја машим,
измакне ми некако.
То доба кад човек прохода, па све до првих панталона, изгледа да је најинтересантније у човјечјем животу.
То је доба када човек није
ни мушко, а није ни женско,
те му је наша граматика великодушно обезбедила прибежиште у нарочитоме,
средњем, роду, што су пропустиле учинити граматике
много већих и културних
народа. Главне одлике овога граматичког облика су: а)
именице тога рода прилагођавају се заменици"оно"; б)
именице тога рода, без обзира на пол, све носе сукњице, и в) именице тога рода
носе обично таква нека, будите бог с нама имена, да

ни из њих не можеш сазнати која је од
тих именица мушко, а која женско. Таква
су имена на пример: Дуду, Биби, Лулу, Лили, Попо, Цоцо, Kоко и томе подобна.
Не сећам се како су ме звали кад сам
био у средњем роду, али вам могу рећи
да сам се у сукњи необично добро осећао и тако навикао да ме ни доцније у
животу сукња није могла збунити. И што
је главно, можда и под сугестијом бабичине заблуде приликом мога рођења, а
да би се штовише прилагодио збрци коју
средњи род прави у половима, ја сам тада дуго времена веровао да сам женско.
Из те заблуде ме је извело једно створење, које смо звали Лулу. Kако је Лулу дошло до тог открића, то ни дан данас не
знам; сећам се само да ми је једнога дана шапнуло: "Ти си мушко!", на што сам се
ја страховито застидео.
И дуго још затим, кад год би срео Лулу,
ја сам се, не знам зашто, стидео тога што
сам мушко. Веле: кад човек остари да се
њему поново јављају некадашњи детињи
осећаји, и што више стари, све са више
враћа у дечји менталитет. Ја то донекле
примећујем на себи, бар у погледу осећаја. Бива, на пример, и данас погдекад
да ме обузме осећање стида што сам мушко, као некада када сам био дете. Но
читаве две деценије, од онога доба када
сам се извукао из сукњице, срео сам се
са оним малим створењем Лулу, некадашњим мојим другом у средњем роду, и

увидевши да је Лулу лепа и пријатна дама, са усхићењем сам јој узвикнуо:
– Вама имам да захвалим што сам сазнао да сам мушко!
Још сам један тако пријатан сусрет
имао. Упознао сам се са једном необично лепом и интересантном младом госпом, и из дужег разговора сазнали смо
да смо вршњаци и да смо у детињству заједно припадали средњем роду и друговали. Звали смо је Биби. Слатко смо се
смејали сећајући се свих појединости из
тога доба. И она ми рече да је тад веровала да сам женско Мада сам ја сад већ
имао дуге испеглане панталоне и нешто
неиспегланих бркова под носом, те очигледно претпостављао именицу мушког
рода, ипак ми је стало било до тога да
код младе госпе разбијем потпуно евентуалну заблуду. Kако су утисци из раног
детињства обично врло дубоки и трајни,
уложио сам био нарочити труд да младу
госпу убедим да сам мушко.
Ја сам се у својој брбљивости упетљао
у сукње младих дама, док је ова глава аутобиографије намењена само оним сукњицама које служе као униформа средњем роду у граматици. Вратимо се дакле
у ту малу сукњицу, у доба после првога
зуба, после првих речи и после првих корака у живот. То је доба када се код човека јављају први инстинкти који затим ни
живот, ни васпитање, ни образовање не
могу сузбити нити уништити. Један од
најосновнијих је сујета, која је утолико
уочљивија што се јављу напоредо са
оном простосрдачном искреношћу која
је тако слатка у детињству, да је права
штета што се и особина губи одмах после првих детињских дана.
Ви несумњиво познајете сви онога малога тиранина који, тек што сте дошли
гдегод у посету и отпочели врло пријатан разговор са његовом младом мамом
или најстаријом сестром, стрпа вам се
међу колена, ослони се руком прљавом
од пекмеза на ваше панталоне, дигне ножицу у вис и дрекне: "Ја имам нове пипе!"
Ви му, разуме се, учтиво и колико је могуће слађе, одговорите: "Ау, како су лепе пипе!" и тиме мислите завршили сте разговор са њим, те можете наставити онај интересантнији разговор са његовом младом мамом или најстаријом сестром.
Али се варате, јер мали тиранин сад тек
почиње своју упорна акцију. Он наслања
руку намазану пекмезом и на другу ногавицу ваших нових панталона и опет
диже ножицу са узвиком: "Ја имам нове
пипе!"
Вама се већ преврће у стомаку, али из
обзира према младој мами или најстаријој сестри, ви и даље правите љубазно лице, милујете малу наказу по косићи и одговарате јој: "Јесте, јесте, душо, видео сам,
врло лепе пипе, особито лепе пипе!" Али
се ви и други пут варате ако мислите да
је то њему довољно и да ће вас сад већ
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једном пустити да наставите разговор са
његовом младом мамом или најстаријом сестром. Не, не, оно (средњи род) вам
неће дозволити ни реч више да проговорите, оно ће се успузати уз ваше колено,
сешће вам у крило, дићи акробатски ножицу, подметнуће вам је под нос и захтеваће од вас да говорите о његовим ципелама, и само о његовим ципелама, и ни о
чему другом до само о његовим ципелама. Уосталом, само без те простосрдачне
дечје искрености, зар се та иста сујета не
јавља увек и доцније код човека?
Млада госпођа Олга добила је о рођендану брилијантске бутоне и задела
их је у румене ушне рупице. Ви дођете да
јој честитате дан, а она у разговору окреће вам час једну, час другу страну профила, нећете ли опазити бутоне и нећете
ли јој се дивити. Ако сте ви толико несмотрени па не опазите, она ће ма како, ма
на који начин извести разговор који ће
вам свратити пажњу. Она не може дићи
ногу увис и рећи вам: "Ја имам нове пипе!", али ће, рецимо повести разговор о
посљедњој премијери: говориће вам о
дубоком значају проблема који комад
третира и о снажној креацији наше протагонисткиње, и чим успе да вас увуче у
тај разговор, она ће прећи на тоалету коју је имала протагонисткиња, и да видите
како ће смишљено, лукаво, издалека, повући линију која се свршава на њеним
бутонима.
– Па ипак, – рећи ће вам – има нечега
што није увек у складу у приказу протагонисткиње. Ја не бих умела рећи шта је
то, не бих умела одмах наћи, али осећам
тај несклад. Можда је то и тоалета. Глумице често пута облаче хаљине оне боје
која одговара њиховоме лицу, али је питање да ли та боја увек одговара и ономе
психичком расположењу које она у тој
хаљини преживљује. Замислите веселу,
раскалашену жену у црнини, или разочарану, проказану, животом сатрвену жену
у каквој лептирастој хаљини отворене
боје. Је л' те да ту може бити несклада?
– Па разуме се! – одговарате ви најљубазније и не слутећи да сте сад већ завукли нос у мишоловку и почели да лижете
смртоносну сланиницу.
– Па онда и фризура; зар не налазите
да је протагонисткиња имала у другом
чину сувише сређену, зализану, некако
домаћичку фризуру. Зар ту није требало
мало више нереда, мало немирнија фризура, мало неуређених власи, међу којима би, рецимо, у ушима сјала два брилијантна бутона? Зар не, зар не би то главу
чинило интересантнијом?
Ако ви ни при тим рецима не приме-
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тите бутоне у њеним ушима и не задивите се, ради чега се цео овај разговор и води, онда, разуме се, она ће наставити:
– Можда би то било претерано, ја не
знам, ја нисам компетентна. Има их, на
пример, који налазе да је минђуша остатак варварства... можда... али се ипак мора признати да је леп украс? Зар не налазите? И зар вам, после ових последњих
речи, не изгледа као да је млада госпођа
дигла ногу до самога вашег носа, говорећи вам: "Ја имам нове пипе!"
То млада госпа; али ће то исто чинити
и њена госпођа мама, која свакојако жели да изазове од вас бар ову фразу: "О,
госпођо, колико је младих које би вам
могле позавидети!" Па то исто хоће и њена стара мајка, која је рада бар да јој се
каже да се још врло добро држи. Но немојте мислити да је ова људска слабост,
која се међу првима јавља још у најранијем детињству и прати човека све до
смрти, па често и пошле смрти, својина
само женскога рода. Поета који вам чита
свој производ, молећи вас за "искрени
суд", претпостављајући, разуме се, да он
буде повољан; државник који у плаћеним
новинама пише чланке о својим успесима; денди који се себи диви у огледалу и
намеће се да му се и ви дивите; војник који се испрсава не би ли му спазили медаљу на грудима, коју је, ни сам не зна зашто добио, и сви други и многи други.
Зар сви они не дижу ногу увис и не казују вам: "Ја имам нове пипе!"
Ја сам у том погледу, тако бар причају
моји родитељи и остали које се моје
младости сећају, био чак и агресиван.
Ако је дошао гост у кућу, па сам му се
похвалио новим ципелама, а он не би ни
обратио довољно пажње, ја сам га, веле,
гађао папучама, четком, ватраљем и
свим што би ми дошло до руку и што би
се могло са пода скупити. Мени чак није било довољно ни то да чекам хоће ли
гост наићи или неће, те да им се похвалим новим ципелама, већ бих сео пред
кућна врата, на улици, и ко год би од
пролазника наишао, ја бих дизао ногу и
очајно врискао: "Ја имам нове пипе!"
Но, то није био једини мој подвиг у
доба када сам у сукњици гегуцао по кући и забадао нос у све. Ја сам затекао
читаву генерацију луткица моје сестре,
које су све у друштву, као о каквоме журу, седеле у једноме прозору. Сећам се
добро тога одвратног буржоаског друштва. На једноме плавоме јастучету, у
левом крилу прозора, седела је остарија
дама, седе косе, у широкој цицаној хаљини. Она у своје време није била тако
седа, али сам јој ја, још кад сам јој први

пут био представљен, почупао црне власи, те да би умирио сестрицу, старији је
брат брзо ишчупао памук из поставе
очевог зимског капута и налепио га по
луткиној глави.
Иако покривена седом косом, ова матора дама била је нафркана лица као да
је налепила две кришке куване цвекле
на образе. На грудима је носила један
покварен брош, из којега је испао камен, а у коси уденуту једну стаклену
перлу. И по тоалети и по изразу лица личила је на жену каквога богатога зајмодавца, за којега се шапуће да је на врло
мистериозан начин дошао до богатства
и за којим са не шапуће, но се зна, да је
два пута одлежао у хапсу, једанпут за
лажно банкротство и други пут за злонамерну паљевину претходно осигуране радње.
Друга дама, која је седела до ње, имала је тршаву плаву косу, са црвеном машном у фризури и врло јако навучене
обрве. Kад је купљена, ова је лутка склапала очи кад би се положила, те је "умела да спава", али како сам јој ја још првога дана, чим сам јој био представљен,
сипао пуну чашу воде у очи, мора да јој
се у очима нешто покварило, те их је од
тога доба увек држала полуотворене, те
је изгледало као да мига или бар као да
кокетира. Личила је некако на странкињу из боље породице, распуштеницу каквога директора банке који је ухватио
на делу и ођурио из куће.
Трећа је била девојка од порцулана,
врло светлих очију и са осмехом на
уснама. Она је увек стајала, усправљена,
наслоњена на зид. Девојка од порцулана имала је једну лепу особину: кад се
упрља, може се убрисати или чак и водом опрати. Отуда и долази ваљда да се
код тих порцуланских девојака никада

и не виде мрље у животу. Мени се нису
никако свиђале њене светле очи, а још
мање онај њен порцулански осмех. Некако су исувише осећало да је тај девојачки осмех направљен у фабрици. Четврти је у томе друштву био један бајацо са шиљатом капом на глави, једном
жутом, а другом црвеном ногавицом и
раширеним рукама које држе мале, металне тасове. Мада је презрен лежао на
земљи, он је једини у овоме друштву
имао душу. Сећам се, док је био нов, кад
би му притиснуо груди, из груди му се
извијао глас, и живо је кретао рукама те
ударао тасовима. Разуме се да смо ми
деца, уосталом као и људи, хотећи да вадимо чега то има у уметниковој души,
раздрли му груди и ишчупали душу.
Од тога доба, откако не може више
да дâ гласа од себе, презиру га и моја сестрица и њене другарице, а изгледа да
га презире и она буржоазија у прозору,
зајмодавчева жена, распуштеница директора банке и порцуланска девојка. У
мени се јавио неки револуционарни инстинкт и ту сам беспослену буржоазију
у прозору страховито мрзео. Осећао
сам потребу да јој се, у име презренога
уметника, осветим. И када сам се једног
дана нашао сам у соби, извео сам праву
Бартоломејску ноћ. Пооткидао сам им
главе, ноге, руке, почупао косе, поцепао
одела, и уопште извео крвопролиће достојно једног крволочног пивара Сантера или немилосрдног глумца Kоло Деброа, после чега је, разуме се, настало у
истим сразмерама сузопролиће.
Но, разуме се, то није једини мој подвиг којим сам зарадио батине. Било их
је још врло много. Kолико сам пута, на
пример, нове новцате очеве ципеле везао канапом за ушицу, напунио водом и
вукао као колица. (...) 

Будимпешта, 28. новембар 2019.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Др Арчибал Рајс: ЧУЈТЕ СРБИ!
(Нецензурисана верзија)

Оно што је Арчибалд Рајс, велики хуманиста и пријатељ Срба, оставио у аманет нашем народу – велику истину о нама
самима, која је требало да нас освести и учини бољима, и данас, 91 годину после, важно је и актуелно штиво. „Чујте Срби!”,
политички је тестамент који, изгледа, нисмо хтели да чујемо, јер све оно на шта је овај велики човек указивао у своје време,
постоји и данас – корупција, страначка запошљавања, политичко богаћење, обећавање „кула и градова”
пред изборе, огромна моћ нових бизнисмена

А

рчибалд Рајс био је швајцаски
форензичар, публициста, доктор хемије, професор на Универзитету у Лозани, велики хуманиста.
Истакао се као криминолог радом на
истраживању злочина над српским становништвом за време Првог светског
рата. На позив српске владе, Рајс је 1914.
године дошао у Србију да истражује
злочине аустроугарске, немачке и бугарске војске над цивилним становништвом. Kонстатовао је стравичне злочине и то пласирао међународној заједници у прилог Срба. Са српском војском
прешао је Албанију и прошао сву голготу српског војника на Солунском фронту.

Швајцарац који је
волео Србе
Заволео је Србију, толико да је ју чак
идеализовао. Заправо, Рајс је заволео
искреног и пожртвованог српског сељака и војника. Али оно преко чега није
могао да пређе, а што је директно и
угрозило живот овог великог човека јесте – искварена и корумпирана политичка елита.
Рајс је умро на данашњи 1929, у сво-

јој 54. години. Само годину дана раније
написао је чувено дело „Чујте Срби!”, у
коме износи врлине и мане нашег народа, задирући у суштину нашег менталитета (изводе из тог дела прочитајте у
наставку текста) и практично, најдобронамерније нам говори какви смо и шта
треба да променимо да бисмо били
још бољи.
Урна Арчибалда Рајса налази се на
Kајмакчалану, поломљена је за време
Другог светског рата, а срце хуманисте
које се у њој налазило, бачено је.
- Дело „Чујте Срби!” настало је непосредно пред Рајсову смрт. Тада се он
осећао веома разочарано и то из два
разлога. Први је тадашња политичка ситуација у Kраљевини Срба, Хрвата и
Словенаца, односно погађало га је то
што идеали за које су Срби гинули током Првог светског рата у пракси нису
функционисали. Друго, имао је личних
сукоба око својинских односа са министром у Пашићевој влади, чију је политику иначе у свету представљао на најбољи могући начин. Свађа са њим га је
и коштала живота, буквално – каже др
Станислав Сретеновић, историчар, сарадник Института за савремену историју.

Много тога остало исто
те „интелигенцијом2. Њоме ћу се позаМного тога „кварног и трулог”, о че- бавити тек у деловима посвећеним ваму је Рајс говорио, међу Србима је шим манама. Срећом, ваш народ понајостало исто до данашњих дана. Kако више чине сељаци, а не „интелигенцикаже Сретеновић, Рајс говори о нашем ја”.
менталитету и та његова опсервација је
Ваша нација је имала веома лепу
тачна.
прошлост, после које су уследили дуги
- Међутим, са друге стране имате и несрећни векови. Пошто сте основали
проблем политичког система, нешто велико царство, које је, судећи по оношто није питање менталитета, већ ме што је од њега остало, много обећаструктуре државе. Менталитети су про- вало и у своје доба било напредно помењиви, није један народ константно пут западних царевина и краљевина,
лош и негативан, а оно на шта је указао пали сте под превласт Турака, затим и у
Рајс то је више проблем државе. Срби у њихово ропство. Да би избегли то робопротеклих сто година - преко диктату- вање, многи од вас су напуштали земљу
ре прво монархистичке а потом и кому- и тражили уточиште код моћних сусенистичке, нису успели да изграде један
функционалан систем, који бисмо данас назвали системом добре управе и
који би на неки начин те менталитете
променио у позитивном смислу – објашњава Сретеновић.
Он истиче да имамо морално право
и дужност да се одужимо таквом човеком.
- Постоји споменик, филм о њему,
можда да се мало више потрудимо око
његове куће коју је назвао „Добро поље” у Топчидеру, али пре свега да применимо његов тестамен. Да имамо
функционалан државни систем и друшто без корупције, у коме ствари не
функционушу само преко рођачких веза, друштво без манипулација, политичке репресије… Формирати једно ефикасно, напредно друштво. То је оно што
је Арчибалд Рајс жело да види – поручује Сретеновић.
*
ећу сакрити од вас ништа битно од онога што сам видео, јер
прави пријатељ није онај који
вам ласка, већ онај који вам каже истину, целу истину. Међутим, нећете имати
то огледало у рукама док сам ја у животу. Наћи ћете га у мојим списима и чинићете с њим што год будете хтели. Или
ћете га прочитати, замислити се над
његовим садржајем и из тога извући
корист, или ћете га, пак, презрети, па ће да, Аустроугара, али су само мењали гоонда она истинска српска душа, душа сподара. Под Турцима сте много пропаваших хајдука и јунака ратова за осло- тили. Били сте раја. Цркве и манастире
бођење, нестати са ваших простора. То сте склањали под земљу или у дивље
ће бити последња услуга коОвај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског сеју могу да вам учиним.
кретаријата за културу и односе са верским заједницама АП ВојЛепа прошлост и
водине, Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Минимрачни векови
старства спољних послова РепуУ набрајању ваших врли- блике Србије и Фондације „Бетлен
на нећу морати да вам гово- Габор”
рим о ономе што ви назива-

Н
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планинске кланце, далеко од путева
својих господара. Отимали су вам децу
и од њих стварали јаничаре. Од своје
сиротиње сте плаћали и добар „десетак" угњетачима. Ваши родољуби нису
могли да трпе тај неподношљиви јарам
па су потражили склониште у шумама,
у које Турчин није смео да крочи. Били
су то ваши хајдуци, духовни оци оних
који су остварили повлачење преко Албаније, Цера и Јадра. Kајмакчалана и
Доброг поља. Терали су вас са плодних
равница, њих је запоседао Турчин, а вама остављао само каменито планинско
земљиште.
Ипак, упркос свим тим невољама, веома је мало ваших вољених покушало
да избегне тај грозни положај прихватањем муслиманске вере. Велика већина ваших предака је, и поред дуготрајних патњи, остала одана старој вери и
није хтела да повије врат пред окрутним туђином. Гуслари су опевали вашу
минулу величину и тако били ваша савест. Ти дуги векови под јармом су у вашем народу трајан печат. Тиме је он
стекао дивне врлине, али и велике мане,
а сачувао је и те врлине и те мане. Погледајмо најпре те врлине, имајући на
уму да вам сад говорим о народу уопште, а не о неким слојевима вашег становништва.

Храброст која сеже
до јунаштва
Народ вам је храбар и његова храброст често сеже до јунаштва. Могу то с
правом да кажем јер сам гледао ваше
војнике, а они нису били ништа друго
до сам народ, у скоро свим биткама великог ослободилачког рата. Видео сам
и повлачење преко Албаније, када су
вам се многи сељани и варошани надметали у јунаштву са војницима, војницима који су стигли на Kрф тек као људске сенке и од којих су многи на вечној
стражи у морским дубинама.
Видео сам и ваше рањенике у покретним болницама и на операционим
столовима. Ретко би им се јаук, па ни јецај, отео из уста, а често их, (нарочито у
почетку рата), услед недостатка наркотика нису ни успављивали.
Народ вам је родољубив. Не знам ни
за један народ у којем легендарни национални јунаци толико живе у народној души као код вас. А имате и онај величанствени дар да вас сећање на те јунаке зна толико надахнути да вам властити живот више ништа не значи. То је
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зато што лик тих легендарних јунака излази
из вас самих. Сачињен
је од комадића које
одаје ваша душа. Урођени здрав разум вам
је у тим јунацима „који
су у стварности често
били сасвим другачији”
пронашао прави и можда једини начин да
одржите нетакнутим
свој национални идеал.
Да би сте очували патриотизам и култ својих
националних јунака помогла вам је ваша религија. Претворили сте
своју религију у народну цркву, боље рећи, у
народну
традицију.
Истина, ви осећате, попут сваког човека који
заиста размишља, да
постоји нешто неодредљиво, нешто сувише
узвишено да би се појмило, над нама, нешто
што наткриљује свет и
управља њиме. Међутим ви нисте религиозни. Нисте могли да прихватите Бога какав је у Библији, претворили сте га у
вечног и свемоћног главара свог народа. Ако бих могао да у овој области употребим тривијалан израз, радо бих рекао да ваш „бог” носи оклоп и браду
Kраљевића Марка, шајкачу вашег ратника са Цера и Јадра, Kајмакчалана и
Доброг поља. Попови вам нису били нити јесу црквени људи, већ ватрени родољуби са свим врлинама и манама вашег
народа.
Религија је, свакако, моћно средство
поретка, а здрав разум вам је показао
пут да је понародите и да је такву прихвате ваши људи. Та религија вас, упркос вама, одржава. Мушкарци вам поготово нису често у цркви. Kолико сам
само пута, у време обреда, ушао у ваше
храмове и тамо затекао тек неколико
ретких верника, и то скоро искључиво
жена. Али се чак и онај Србин који се
хвалише да га је „баш брига и за попа и
за његова посла” прекрсти када сазна
нешто што га жестоко погоди, или оде
да пободе упаљену свећу испред иконостаса кад изгуби драго биће. Брижљиво чувајте ту народну религију јер
ће ваш народ, оног дана кад је напустите, бити изгубљен,

Традиционална
гостољубивост
Ваш народ је гостољубив. У села човек не може доћи, а да не наиђе на широкогруд дочек. Народне светковине
још чувају онај некадашњи прелепи
обичај угошћавања. Први комад божићног колача чува се за намерника.
Народ вам је демократичан, и то заиста демократичан, а не на начин политичара. Међу вашим људима човек се
цени онолико колико је човек, а не по
ономе што су од њега учинили одело и
титуле. Новац му, наравно, као и свуда,
улива поштовање и оставља утисак, али
тај утисак није толики да би га натерао
да се одрекне властитог достојанства.
Ваш народ зна за самилост и понекад је
такав у тренуцима када се човек не нада да ће код њега наћи ту лепу људску
особину. Kолико сам, тако, пута у току
рата гледао како доводе заробљене непријатељске војнике изнурене од глади
и, уместо да те људе, који су им спалили
куће и масакрирали жене и децу, злостављају, ваши војници би се смиловали
над њиховом судбином и давали им последње парче хлеба из џепа. Народ вам
је „поносан” али не и охол. Тај „понос”

није мана, већ врлина. Она је нужна сваком заиста добром човеку јер га спречава да подлегне злим утицајима или
искушењима. Тај „понос” је, напросто,
поштовање сопствене личности. Лоши
људи га немају. Они су само охоли.
Најзад, ви сте бистар народ, један од
најбистријих које сам за живота видео.
Схватате брзо и правилно. Са својом
интелигенцијом и природним богатствима тла, морали бисте имати једну
од главних улога у Европи.
Ваше мане, поготово мане оних које
ви називате својом „интелигенцијом”
спречавају вас да то постигнете.

Погледајмо мане
вашег народа
Нисте велики радници. Често одлажете за сутра, чак и за прекосутра, оно
што бисте могли да урадите данас. Последица је да се то, често, никада и не
уради. Kолико сте само личних и, још
горе, колико сте губитака по своју земљу поднели због тог олаког дангубљења! И ваш сељак губи, због недовољног
залагања у раду, добар део онога што
би могао добити од своје много плодне
земље. Он не примењује савремене и
рационалне поступке у пољопривреди
пошто би га они бар док се не би на њих
привикао, терали да више ради. „Традиција” му је изговор што их не примењује.
Kолико сам пута, обилазећи вашу земљу, видео у парлогу савршено обрадиве, понекад чак и изванредне површине
покривене шипражјем и травом по којима често пасу овце и козе. Међутим,
кад би се то земљиште обрадило или,
ако је мочварно, исушило, давало би не
само сву храну за стоку, већ доносило
квинтале и квинтале жита, које бисте
скупо продавали земљама којима природа није тако дарежљива. Ево једног
примера: Макиш, на самом улазу у Београд. Kад би се на њему извршила иригација и када би се заштитио браном од
поплава, он би вам био не само пространи врт довољан да снабдева свим
поврћем тржишта главног града већ и
житница непроцењиве вредности. Данас он пружа оскудну храну само изгладнелим свињама и мршавим кравама, често је неизвесно ловиште београдским ловцима и зборно место свим
Циганима из Јаркова ради риболова на
кош, по муљу. Знам да ћете покушати да
нађете оправдање и да ћете рећи да
брана и одводњавање скупо коштају.
Истина је да у овај
подухват треба уложити неки капитал.
Међутим, зар не мислите да ћете новац
који у то уложите брзо повратити и да ћете га удесетостручити? Земља би вам засигурно одатле извлачила већу корист
него данас. И немојте ми говорити како
немате новца потребног за извођење
таквих радова од државног
интереса.
Трошите га на милионе за политичке
„агитације” које не
доносе добро, већ
зло овој земљи.

Празне се
српска села

На исти тај недостатак полета у раду
не наилазимо само
на селу, наилазимо
на њега и у граду, чак

у израженијој мери. Пре свега, зашто
вам се села све више празне, а сеоска
омладина, која сигурно не би била сувишна на селу наваљује у градове да би ту
потражила запослење. Сигурно не зато
што их ваше село, које је осим ретких
изузетака, једно од најплоднијих и најненасељенијих у Европи, не би могло
хранити. Не, она долази у град из два
разлога: прво, данас многи млади људи
сматрају понижавајућим да буду сељаци, па, желе да буду „чиновници” јер мисле и у великој већини случајева с правом тако мисле, да ће им посао у својству чиновника бити лакши. Овакво стање духа, наравно, слабо погодује васпитању вредног особља у државним службама. И, заиста, лично искуство ми је
показало да је половина ваших чиновника лоша и веома лења. Довољно је да
уђете у пошту, где безбројне госпођице
непрестано брбљају, поправљају шминку, а једва да се потруде, и то веома нељубазно, да удовоље народу којем би
морале бити на располагању.
Треба ипак рећи да се код вас тај недостатак радне енергије објашњава на
два начина. Најпре, под турском влашћу
вам је и најжешћи рад мало користио.
Од њега се богатио само ваш угњетач.
Током векова навикли сте се да радите
само онолико колико је неопходно. Затим, земља вам је тако плодна. Уз веома
мало рада имате што вам је потребно
за живот. Нисте хтели да радите више
зато што би то користило само вашем
тиранину. И тако, кроз дуге векове, навикли сте се да мало радите и још нисте
успели да раскинете с том навиком, која у данашњим околностима, када сте
постали велики народ који мора да има
своју улогу у свету, није више допустив.
Дакле, у оно време сте мало радили
како не бисте стварали богатство својим угњетачима. Најамбициознији су се
задовољавали скромним благостањем.
Нисте били лакоми. Данас су, иако релативно мало раде, многи од вас постали
похлепни. Долазили су у додир са другим земљама пре великог рата, а нарочито током њега. Видели су раскош великих западних градова и задивила их
је видљива моћ новца, а нису увидели
шта је у њој лажно. Kада су се вратили
кући, желели су да се по сваку цену
обогате, али не великим и поштеним
радом. Присетили су се својих некадашњих турских господара, па су кренули
њиховим примером у корупцију. И тако
се у ову земљу, која је некад била земља

Будимпешта, 28. новембар 2019.
Мржња према
доброчинитељима

суште честитости, увукла одвратна корупција, о којој ћу касније дуже говорити јер је она заразила посебно оне међу
вама који се охоло називају „интелигенцијом земље”. Тако сте обистинили Бизмаркове речи који је када га је неко
упитао за мишљење о српском народу
током Берлинске конференције 1878.
године, рекао: „Ако у Србији сретнете
човека који носи кошуљу преко панталона, можете се у њега поуздати. То је
честита и поштена људина. Ако, међутим, кошуљу упасује у панталоне, он постаје лопужа”.

Безмало, рекло би се да управљачка
класа ваше земље мрзи оне који су учинили услуге вашој отаџбини. У случају
многих ваших садашњих моћника то се
може објаснити чињеницом да су ти
доброчинитељи ваше нације жив прекор онима који ништа нису дали својој
земљи, већ су своју памет користили само да би себи пронашли лепо намештење и да би се обогатили. Но, зашто се
други поводе за њима или им у најмању руку, дозвољавају да увредљивом
незахвалношћу плаћају учињене услуге?
Пре свега, био вам онај који вам је
учинио добро сународник или странац,
дугујете му исту захвалност. Није ни часно ни племенито обасипати почастима странца, а лоше постулати са сунакли и из забаве, али кад ваља показати родником. Међутим, ваши званичници,
захвалност према онима који су се жр- или они који би то хтели да буду, не одатвовали, ништа не дају, ама баш ништа. ју почаст ни странцу. Они се или праве
Ваше вође нису још, за ових десет годи- да не знају какве им је он услуге некад
на колико је прошло од завршетка рата, учинио или га вређају понижавајућим
свечано обележиле ни један од оних поступањем.
величанствених догађаја којима дугујеАли, ако ваши управљачи и њихова
те слободу и величину земље. Јасно је, свита радо ћуше ногама оне који су се
такве свечаности би биле незгодне ве- доказали као пријатељи ове нације, и то
ћини ваших садашњих вођа зато што без вашег противљења, све своје осме-

Понос устукнуо пред новцем
Ви, који пред богатим и моћним
угњетачем нисте хтели да га одбаците,
сада губите тај понос пред богатством,
пред новцем. Истина, некадашњи дух
још постоји на селу, али у градовима
царује новац. Kолико сам пута гледао
како се ваши најмоћнији људи клањају
богатству? Милионер, који је за време
рата мешао песак и брашно и испоручивао га војницима што су се борили и
гинули за вашу слободу и кога је суд за
то и осудио, данас је још богатији и свемоћан, а ви му ласкате. А према мени,
некада богатом, који сам, поред будућности, жртвовао и то богатство, ваше
вође односе се као према наметљивцу
јер сам, ради вас, од себе начинио новог сиромаха. Ех, кад бих још имао оно
богатство, скидали би ми шешир на удаљености од 500 метара!
Kада вам је злато, током дугих векова ускраћивано, најзад постало доступно сувише вас је опчинило, и због те опчињености изгубили сте многе веома
племените особине које сте имали, а које, уосталом, још срећемо код људи којима је далек живот ваших „интелектуалних градова". Сматрам да је, код појединаца, нека карактерна особина нестала под туђим утицајима, само потиснута и она се поново може јавити. Оно
што се дешава у појединцу мора се дешавати и у заједници, Зато сам убеђен
да се ваше добре особине, које сте имали, поново могу исказати ако то искрено желите.
Једна од врлина која је код многих
међу вама ишчезла јесте захвалност.
Постојала је, то доказују ваша стара народна поезија и споменици које су
оставили ваши преци. Данас се захвалност склонила међу сиротињу. Она се
сећа, она исказује, понекад на дирљив
начин, своју захвалност.

Незахвалност
Постали сте страшно незахвални. Тако ваш главни град, Београд, некада
град - мученик, ни данас, десет година
после ослободилачког рата, нема ни
најмањи крст, ни најмањи камен који би
чувао сећање на жртву оних који су вас
ослободили. Многи међу вама су веома
богати и немилице троше да би се иста-

они, док вам је земља била у смртној
опасности и кад се требало жртвовати,
ништа нису учинили за њу, већ су се само бринули како да склоне на сигурно
своју драгоцену личност, чак су неки искористили несрећу отаџбине да би се
обогатили.
Шта сте учинили за своје ратне инвалиде? Од свих земаља које су учествовале у рату ваша се најгоре односи према њима. Док се неколико стотина ваших бивших министара, саможивих политичких професионалаца, који, у већини случајева, ништа нису учинили за
отаџбину, већ обилато напунили џепове, сређују себи исплаћивање „пензија”
које вас коштају небројених милиона,
инвалиди вам могу умирати од глади.
А шта је са војницима и официрима
који нису штедели крв и здравље да бисте ви били слободни? Јесте ли поступали с њима како то они заслужују и како
вам дужност налаже? Не! Многи, чак и
најзаслужнији официри су пензионисани, а да им нисте нашли посао у цивилству који би њима и њиховим породицама обезбеђивао пристојан живот. Исто тако сте поступали и са војницима, а
сву благонаклоност сачували сте за
штићенике тренутних моћника. Верне
пријатеље из тешких дана ваше вође су,
у знак захвалности, ћушиле ногом, а ви
сте их пустили да то ураде. Тако је Србија, верних пријатеља имала много у
току велике олује, данас их више готово
нема.

хе задржавају за ваше непријатеље.
Сам Бог зна колико сте пропатили у току рата од Аустро-Угаро Шваба, колико
су вам јадну земљу они опустошили,
опљачкали и на муке ударили, колико
су вам најбоље браће и сестара, измрцварили и побили, зато што су били родољуби. А данас вас те исте Швабе, исти
они некадашњи Аустро-Угари, преплављују производима и људима, а ви их
дочекујете раширених руку. Хиљаде и
хиљаде Немаца, Бечлија, чак и Будимпештанаца мирно долази да код вас
стиче богатство, а ви им то допуштате.
Представнике исте оне Немачке, која
вам је била немилосрдан непријатељ и
која ће то поново бити једног дана, слави „цвет" ваше престонице који се дичи да је
савремен. И док ваши
некадашњи џелати наилазе код вас на најлепши дочек, правите
све могуће тешкоће
припадницима народа који су показали
делотворно пријатељство у вашој несрећи.
Моји
сународници,
Швајцарци, који су
према вама били прави самарићани за време великог рата, тешку
муку муче да би код
вас добили само дозволу за рад. А читава

швајцарска колонија у Kраљевини СХС
има само 160 чланова, док је број ваших
сународника који слободно зарађују
хлеб у Швајцарској 20 пута већи. Потпуно разумем да најпре желите да обезбедите хлеб сународницима, али пре
него што натерате врло малобројне
пријатеље да осете колико је нужна и
жестока борба за живот, почните да то
примењујете на хиљадама бивших непријатеља које никада нећете успети
да преобратите у пријатеље. Бије вас
глас да сте ксенофоби. Прави српски
народ то није. Обазрив је према странцу, а та обазривост понекад иде до подозривости. Није ни чудо када су вас током дугих векова искоришћавали страни угњетачи. Та обазривост, па чак и подозривост нису мане, није то ксенофобија. Међутим оно међу вама који би
хтели да се сматрају владајућом класом јесу ксенофоби и, што је још горе,
ксенофобија им није последица претераног национализма, већ накарадне зависти.

Љубоморни на образоване
Љубоморни сте на од себе образованије, отменије и напредније странце.
Неподношљиво им кад морају признати да су ти људи изнад њих. Онда их мрзе, презиру, па ако им се не исплати да
их отерају, изналазе све могуће начине
да их прогоне. Ипак би има разум морао рећи да нације, на пример, француске нације швајцарског народа - одавно слободних народа који су слободно
могли да се развијају - нужно морали
да буду напреднији од народа који је
имао несрећу да га вековима угњетава
окрутни тиранин. Тек од пре неколико
деценија Србија се могла развијати релативно слободно, а уистину је слободна тек од великог рата.
Оно што зовемо културом није све
што чини вредност неког народа. Природна морална својства имају у процењивању те вредности у најмању руку
пођеднаку улогу. Елем, српски народ
има морална својства која надмашују
морална својства многих других народа. Иако мање просвећен, могао је, дакле, да претендује на неко достојанствено место. Нажалост, рђавим схватањем положаја своје земље, а то погрешно схватање изазива њена охола и
неповерљива уображеност, владајућа
класа ради на обарању тих моралних
врлина српског народа дајући му лош
пример.
Та љубомора касте зване „интелигенција" српског народа не изискује се према странцима већ и према сународницима. „Отмено друштво" тако не дозвољава неком свом члану да се издигне
изнад просека. Свим средствима настоји да препречи пут ономе ко се осмели
и пожели да иступи из његових редова.
Ако је, пак, немоћно да га у томе спречи, прогониће га сплеткама, чак и клетвама. Стога прави интелектуалци ове
земље, а има их, и то много, не успевају
у Србији, па обесхрабрени напуштају
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борбу. Зато и најзначајнија места у администрацији и другде најчешће заузимају људи без икакве вредности, зато
вам је и политички кадар кукаван.

Претеривање у свему
И поред свега завист није својствена српском народу. Српски народ је
амбициозан, а храбар народ и треба
да буде амбициозан, али није љубоморан. Љубомора је тековина оног изрођеног дела становништва, дела који
чини „интелигенцију”, како се она неоправдано назива.
Љубомора је узрок једне друге мане: недостатка мере и претеривања.
Та мана се исказује у укусима, не у раду. Истина је да се са радом у Србији
не претерује! Желите да се изједначите с другима, чак и да их надмашите, а
претерујете подражавајући их. Погледајте своје жене на улицама. Нису то
више људска лица, то су вештачке, жестоко обојене маске. Лондонски и па-
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риски кројачи лансирају моду широких
панталона. Да их не би
прогласили „ситним
провинцијалцима”, ваши младићи се одмах
унакарађују правим
смешним сукњама. Ваша интелигенција ропски прати сва застрањивања и све глупости
такозваног савременог живота, и у томе
још претерује, било то
у моди, сликарству, вајарству, спорту итд. Ти
људи не увиђају да
просто постају смешни у настојању да достигну и престигну
друге како би задовољили своју завист. Потпуно губе из вида да
ће одећа скројена за
А. веома лоше стајати
Б., и обрнуто. Љубомора ваше „интелигенције” се добро слаже са
зачуђујућом површношћу. Људи виде само
спољни сјај, а садржајем се не баве. Труде се да достигну тај
вештачки сјај. Неки пут у томе успеју,
јер је ваша нација интелигентна и врло надарена, али тај вештачки сјај брзо тамни пошто га не одржава права
снага, која долази изнутра. Површност
се показује свуда, како у обичном, тако и у интелектуалном животу. На
пример видели сте у иностранству, у
Француској, Швајцарској, Енглеској,
лепе и добро одржаване хотеле. Желите да идете њиховим стопама. Подижете зграде где камен замењујете
штуком, богати намештај од тврдог
дрвета фурнираним тричаријама из
Беча. Лепо то изгледа док је сасвим
ново, али убрзо, будући да ви ни своје
зграде лошег квалитета ни безвредни
намештај не одржавате као што то чини швајцарски, француски или енглески хотелијер са својим хотелом подигнутим од доброг материјала и намештајем доброг квалитета, спољашњост и унутрашњост вашег хотела
постаје
једноставно
бедна. Или, опет: да не
би изгледали инфериорнији од цивилизованијих нација, ваши „интелектуалци” купују за
велике паре некакву
научну опрему. Они се
неће знати њоме служити или ће је препустити рђању услед неодржавања. Ваше Министарство унутрашњих
дела има „Техничку
службу” коју сам ја
својевремено основао
са намером да је мало-помало оспособим да
вам буде од велике користи. Пошто више нисам могао да поднесем
свакојака злостављања,
натерали су ме службеници и руководиоци
тог министарства, да
напустим то место; заменио ме је неинтелигентан човек који је од
образовања имао два
или три разреда гимназије и подофицирску
школу. Он је потрошио
много новца да би купио у Паризу и другим
местима одличне инструменте и уређаје, а
не зна њима да се слу-

жи нити зна чему
служе. Ставио их
је у застакљене
ормаре и од њих
направио изложбу некоришћених уређаја. То га
не спречава да
трчи на све конгресе и да тамо
приповеда како у
служби којом је
задужен да руководи, (а не руководи пошто је за
то неспособан),
има толико најпознатијих апарата.
Није то спречило
ни ваше Министарство унутрашњих дела да тој
служби, иако му
је савршено позната неспособност њеног шефа,
годишње додељује значајан кредит за такве детињарије.

Површно
образовање
Површно је и
научно и универзитетско образовање већине ваших правника који долазе са овдашњег универзитета.
Зар ви заиста мислите да напамет научена скраћена умножена предавања,
без похађања наставе (у унутрашњости су или обављају неки посао) могу
да замене живу реч доброг професора? Зар вредност универзитетске наставе није баш у томе што професор,
наравно прави професор, преноси
свој начин размишљања, свој начин
разматрања проблема на ученике?
Kонкретне чињенице које професор излаже могу да се нађу у хиљадама књига, али начин на који их он обрађује и објашњава јесте јединствен и
не може се заменити књигама. Kада
студент положи испит, он практично
ништа не зна. Њега ће изградити сама
пракса, и то под условом да га је професор научио на који
начин да сагледа
ствари. Ако он то не
зна зато што није искористио утицај свога универзитетског
професора, он не
вреди више од било
ког човека који је напамет научио параграфе из књига. Kад
ступи у администрацију, он може постати само лош чиновник.
Та површност вас
наводи да прецењујете дипломе, бар
своје, јер често из зависти нећете да признате стране дипломе. Уосталом, шта доказује универзитетска диплома? Kао
што сам већ рекао,
ништа друго него да
њен власник може
покушати, ако је интелигентан и вредан,
да кроз праксу постане неко и нешто у
струци. И зато, као
што сам већ рекао,
потребно је да непо-

средно прима поуку неког доброг
професора. Дипломе стечене испитима положеним тако што су за ту прилику напамет научени параграфи из
књига ништа не вреде. Много, малтене већина, диплома стечених на
Правном факултету вашег Београдског универзитета такве су врсте. Међутим, и те дипломе отварају врата
сваке службе. Свеједно вам је да ли
неки кандидат за неко место у судској, полицијској итд. администрацији заиста влада предметом тог радног места и да ли је способан да ваљано обавља свој посао. Довољно
вам је да он има диплому и ... да је
правилно политички обојен, о чему
ћу касније говорити. (...) 

