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Уместо предговора

Човек је мера свију ствари и без обзира чиме се бавио
„Он је главна и непоновљива личност историје света“. А то
је, можда, и зато што је човек божанствено створење – слика
и прилика Божја. Јер Свевишњи је и створио човека по
сопственој слици и прилици и позвао га да узраста и да се
уздигне до божанствених висина.

Он је укротио ватру и воду и целу природу потчинио
да ради за њега. Без човека, без његовог ума и његових
вредних руку, занемели би фабрички стројеви, њиве „ма
колико биле плодне, не би рађале хлеб наш насушни“, возови
би остали непомични а авиони приковани за земљу. Без људи
живот би замро на овој нашој прелепој плавој планети и она
би као и многе друге била пуста, празна и недоречена.

И баш о тим људима, о тим главним јунацима историје
света за које је велики Сољженицин рекао да су
„непоновљиви траг Божје замисли“ биће речи у овој нашој
књизи. То су, дакако, људи нашег поднебља, често „незнани
хероји“ који су на својим плећима понели и на светлост
изнели повелико бреме историје, која нашем српском живљу
у Румунији у другој половини, сада већ прошлог века, није
била нимало наклоњена.

Када то кажемо мислимо на оне који су се из рата
вратили као победници али су код куће били побеђени, на
она „вунена времена“ када су после злогласне Резолуције
Информбироа, јуна 1948. године белосветске комуњаре,
силници и професионални злобници и њихове слуге и
прирепци измишљали свакојаке гулаге, голе отоке, барагене,
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принудне откупе пољопривредних производа тзв. коте,
исфабриковане процесе и друге видове притисака белог
терора да би наш живаљ и нашу омладину морално скршили
и натерали је да мисли и делује сходно њиховим жељама и
интересима.

Но, ни они који су избегли тај непосредни булдожер
белог терора и остали на својим огњиштима, нису боље
прошли. Отели су им земљу и имање, одузели им слободу
мишљења и делања и наметнули им филозофију чопора и
заједништва у којем су критеријуми промовисања били слепа
потчињеност идејама комунистичких вођа.

Али човек је тврђи од камена. И из тих застрашујућих
услова, можда из оног исконског српског пркоса, главни
јунаци свих тих неправди изашли су морално још јачи, још
исправнији  и достојанственији.

Биће речи, дакле, о нашим људима, о главним херојима
свога доба али и о незнаним јунацима и обичним људима, о
којима смо последњих 5 година писали у нашем листу у
одговарајућим рубрикама. Зато опростите ако ту и тамо
препознате новинарски стил, непосредно лично општење,
понављање појединих мотива. Све је то, дакако, случајно и
ненамерно.

С поштовањем
Драга Мирјанић
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ДО ПАКЛА И НАТРАГ...

Са руком на
срцу могу да
устврдим да у
својој дугогодиш-
њој новинарској
каријери нисам
срео саговорника
са тако узбудљи-
вом животном
причом као што

је то животопис часне, госпође и велике Српкиње –
ЉУБИНКЕ НЕЦИН ИФРИМ. У њеној трагичној судбини,
коју је као такву само сам живот могао да осмисли и режира,
више је суза, бола и безнађа него у свим чувеним античким
трагедијама и драмама ненадмашног Шекспира.

Будући жртва погрома над Србима након оне злогласне
Резолуције Информбироа 1948. године, чије одлуке није
хтела да прихвати, и када су у несносним мукама страдали
наши најугледнији интелектуалци и родољуби, тзв. поли-
тички заточеници, г-ђа Љубинка је као двадесетогодишња
девојка доживела прави шок који ће њен до тада безбрижан
и лепршав живот као ћерке јединице угледне и имућне
породице, претворити у пакао из којег се често многи не
враћају. Она је ипак смогла снаге да се врати и да свој
потоњи живот, у скоро исто таквим тешким условима, подиг-
не до равни човечности и достојанства.

Њен ход по мукама не бисмо могли сабити ни у неко-
лико романа а камоли на само пар новинарских стубаца. Али
покушајмо.
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Рођена је 1927. године у имућној и поштеној сељачкој
породици у Дињашу. Отац Миша био је дугогодишњи
председник црквене општине а мати Бисерка домаћица.

Основну школу учила је у родном селу под окриљем вр-
лог учитеља Војислава Ћирића, а 1938. долази у Темишвар и
постаје ђак Српског одељења угледног колеџа “К.Ђ. Лога”. И
све је, некако, текло својим исконским током. Радовала се
ђачким друговањима и драговањима, волела и сањала, маш-
тала да постане лекар и увек се радо враћала завичају и
својим најдражима.

Али дошао је гром из ведрог неба. Једне тихе
августовске ноћи 1950. године у један сат по поноћи, ђаво у
виду злокобне секуритатее закуцао је и на њихова врата у
родитељској кући у Дињашу. Одабрали су глуво доба ноћи да
би психички шок и удар били што јачи и разорнији. И успели
су. Њена мати доживела је ужас.

- Никада нећу моћи да заборавим тај грозни призор како
ме војници наоружани до зуба свезану воде, а моја огорчена
мајка, чупајући косу трчкара за нама и безнадежно викала:
“Анђеле мој, куда те то воде!” А они, војници и људи у
цивилу, ударају је кундацима и песницама, бацају у блато из
којег се она поново диже и пузи вичући: “Љубинка, јединче
мајкино, дете моје...”. Не знам како ми је срце тада издржало,
како није свисло од бола?! Такви се призори не могу видети
ни у најтрагичнијим филмовима.

А помислите то је била само увертира у голготи која их
је очекивала. Оно најгоре тек је уследило. Унакрсна испити-
вања, шамари, батине, понижења.

Па исфабриковано суђење и најзад осуда: због припад-
ности тајној субверзивној титоистичкој организацији – која
је стојала у образложењу, осуђена је на три године строгог
затвора. Наравно, све су то биле чисте измишљотине али су
иследници успели да је натерају да призна кривицу – Јесте,
волела је свој српски род и матичну Србију, али каква
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субверзивна активност, какве лажи, измишљотине, уследио је
затим затвор Жилава, један од најгорих у Румунији. Све је
било под земљом и од земље  и зидови и под и кревети.
Режим суров, храна мизерна, само Бог зна како је извукла
живу главу.

Након годину дана премештана је у Мислеи, у којем су
биле супруге свих бивших Антонескуових министара и чла-
нова владе. Оне су биле подвргнуте таквом третману, како
ниједна не би доживела повратак кући. Г-ђа Љубинка је
имала среће. Шеф затвора Елена Тудор, која је својевремено
као комунисткиња била у истом затвору, волела је Србе, па
ју је штитила и помагала. Није морала да ради тешке послове
и дозволила јој је да излази на затворско имање где је јела
јабуке до миле воље и крадом доносила у ћелију својим коле-
гиницама Радмили Марков и Александри Којичић. То је било
мелем на душу јер због недостатка витамина Ц почела је да
им опада коса да их захвата парадентитис а појављивале су
им се и красте по телу.

Августа 1953. године, након Стаљинове смрти, тачно
три године после оне грозне ноћи хапшења пуштена је кући.
Али ни овога пута “слобода није умела да пева као што су
сужњи певали о њој”, да парафразирамо Миљковићеве
стихове. Јер чекала је пуста и опљачкана родитељска кућа, а
њени најдражи били су протерани у Бараган. Уз то нико није
хтео да је запосли и свакога дана где год би боравила морала
је да се пријављује у зграду Безбедности. Узбудљив и пун
бола био је и сусрет са родитељима у Барагану. Као и остали
заточеници и они су живели у земуници радећи “од јутра до
сутра” на пириначним пољима, изнурени, разочарани и
болесни, а лекар комуниста није хтео да их лечи и да им даје
лекове. Чемер и јад, који се не могу обичним речима
описати.

По повратку из Барагана у Темишвар опет исто
потуцање од немила до недрага, проблеми са запошљавањем,



Драга МИРJАНИЋ10

избегавање и окретање главе од ње као да је губава. Но, она
се не предаје! Хвата се за сваку сламку и све почиње из
почетка. Године 1956. након састанка Тита и Хрушчова у
Москви и потписивања Декларације о добрим односима,
стање се побољшава тако да је успела да се запосли у
трговини, али никада није могла да напредује на послу иако
је била пример и узор за друге.

Сада, 50 година, након повратка из пакла, г-ђа Љубинка
са својим мужем Еуџеном, са којим је ступила у брак 1960.
године, живи у центру Темишвара у стану који би свако
пожелео.

Он је препун стилског намештаја и многобројних
уметничких предмета као што су чувене Мајсенове фигурице,
Розенталове вазе, чаше од венецијанског стакла, сервизи
бечке мануфактуре, Вилерови гоблени итд, итд. А све је то
стекла вредним  радом и знојем доказујући себи и другима
снагу челичне воље и упорности.

Сумирајући свој живот, своју трагичну судбину г-ђа
Љубинка нам је рекла: “Највише ме боли то што је моја добра
и слатка мајка свисла од бола због мене и што сам, онда када
сам затражила азил, у Србији, била одбијена. Рекли су ми:
Југославија одбија да те прими! Тога трена мислила сам да
се читав свет око мене срушио. Била је то за мене много већа
туга него она, коју сам доживела у затворима и Барагану...
Али ја ипак волим своју матичну земљу и из прикрајка и
даље дрхтим и жудим за њеном топлином”.
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СТРАДАЊЕ КАО ПОДСТИЦАЈ
ИСТРАЈНОСТИ

Нимало није тешко да вам
се већ на првом сусрету, већ при
самом упознавању наметне и да
заволите човека као што је угла-
ђени господин ВЛАДИМИР
НЕНАДОВИЋ, који на својим
плећима носи већ повелико бре-
ме од осамдесет година а још је
и те како живахан, духовит и пун
неке свеколике мудрости. А
кажемо господин јер то уствари
и јесте и то потврђује како ње-
гова физичка појава тако и ње-
гов богат унутрашњи душевни

живот, његове високе моралне и карактерне одлике. Уз то он
је онај прави, стопостотни варошанин, Темишварац од неко-
лико генерација, изданак једне угледне трговачке породице у
којој се гајио и неговао дух Српства и Светосавља, али се
истовремено говорило најмање четири језика – матерњи
српски, румунски, немачки и мађарски и уважавао дух
толеранције и међунационалног поштовања и уважавања.

- Хтео бих да истакнем да је тај предратни период, па
и касније све до 1948. године док нису комунисти у
потпуности преузели власт – у нашем граду било време
поштења, части и међусобног разумевања. А Трајанов трг у
Темишвару-Фабрици био је у неку руку симбол града на
Бегеју. Ту су на малом простору држали своје радње угледни
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трговци, Јевреји, Срби, Немци, Румуни, Мађари.
Сви су се они добро слагали и међу њима није било

оне прљаве и подле конкуренције, већ су се такмичили ко ће
пружити купцима квалитетнију и приступачнију робу.

Такође, наша породица имала је за пријатеље, поред
угледних српских породица др Стефановића, Манојловића,
Петра Крајована и бројне јеврејске, немачке и мађарске
породице, а мој најбољи школски друг и пријатељ био је
Румун – Аурел Цукра, који сада живи у Букурешту.

Никада нећу заборавити крсне славе о Св. Николи, када
је код нас било чак педесет, шездесет гостију, који би дошли
да нам честитају. А тако је било и у другим српским
породицама. Свечарство је био најсвечанији дан како у
сиромашној колибици тако и у велелепној палати српској. Јер
како се каже: Где се слава слави, ту Србин живи!

Рођен је 1923. године у старој темишварској четврти
Фабрик, у угледној и богољубивој српској породици. Његов
отац Милутин био је власник радње “Александар Ненадовић
и син” и активни члан певачког друштва “Слога” који је
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активисао при Српском саборном храму у Темишвару-Граду,
а мати Вида, родом из Новог Сада, била је домаћица и
дугогодишњи потпредседник Српске женске добротворне
задруге. Иначе Ненадовићи су пореклом из Бранковине, из
околине Ваљева а Владимиров дед Александар, заједно са
још два брата Стеваном и Велемиром дошао је у Темишвар
крајем 19. века и ту стекао солидно имање и просперну тр-
говачку радњу.

Мали Владимир са својих шест година почео је да
похађа (незванично) Српску основну школу те је убрзо
савладао ћирилицу и научио да чита, а када му је било седам
година отпочео је школовање на румунском језику.

И гимназију је учио на румунском и то у познатом ко-
леџу “К.Ђ. Лога” где је успешно матурирао 1942. године.

- Било ми је веома жао што, када сам ја отпочео
гимназијско школовање при нашем колеџу још није било
основано српско одељење. Мој млађи брат Александар
(Саша) учио је гимназију на српском језику – каже наш
саговорник.

У јесен ратне 1942. године постаје студент медицинског
института у Сибиу, који је овде био премештен из Клужа,
након Бечког диктата, и који је важио и за резервну
Официрску школу. То ће бити погубно за младог Владимира,
јер пошто је био Србин, а Србија на другој страни барикаде,
био је избачен са факултета.

Године 1946. када је Румунији враћен део одузетог
Ердеља Институт се поново сели у Клуж и Владимир поново
постаје студент медицине. Али не задуго. Након године дана
одстрањен је са института, овога пута као неподобна особа
– као син експлоататора и класног непријатеља. То га је
веома разочарало и потиштило и он ће тај печат политичке
неподобности носити као тешко бреме кроз читав живот. Све
до децембарске револуције 1989. године.

- Надолазак комунизма био је за нашу породицу
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најцрњи период живота. Као што рекох најпре сам био
избачен са факултета, затим су ме наши Срби, надахнути
партизанштином и комунистичким идејама искључили из
омладинског покрета као четника и изробљивача и тако
редом. Године 1950. дошла је Национализација када су нам
одузели радњу и родитељску кућу, па хапшења, Бараган, све
горе од горег. Но, живот је текао даље. Запослио сам се у
фабрици “Банацеанка”, затим у фабрици чарапа и најзад
1964. у “Први јун” где сам се, упркос свему, наметнуо и
догурао до пословође комерцијалног одељења. Ту сам остао
све до уласка у мировину. Много сам током живота страдао
али ме је то страдање мобилисало и подстакло да истрајем.
Зато сам срећан што сам доживео да видим пад комунизма
и да поново повратим родитељски дом, у којем смо били
срећни и задовољни и где смо провели најлепше тренутке
живота.

Сада ми не остаје друго него да се сећам онога што је
било лепо у животу и да сваки дан посматрам као један цео,
отпочет и завршен живот.



ЉУДИ и СУДБИНЕ 15

ТУЖНА ПРИЧА СА СРЕЋНИМ
ЗАВРШЕТКОМ

Наш наредни прилог
посвећујемо тужној причи
једне часне и богољубиве
српске породице, која је
на својим плећима осе-
тила сву оштрицу безумне
класне борбе у првим
годинама комунистичке
дуктатуре, која достиже
врхунац оног кобног 18.
јуна 1951. године када се
десио Бараган – духови у
ноћи Духова.

О том страшном и
језивом поглављу у исто-
рији наше народности у
Румунији говоре супруж-
ници МИЛАН и МИ-
ЛАНКА ПОПОВ из Те-

мишвара, непосредни сведоци и учесници у том грозном
“ходању по мукама”.

- Веома се добро сећам свега – каже чика Милан – као
да се све то јуче трефило. Око три сата после поноћи
дивљачки ударци у врата и прозоре унели су немир у нашу
кућу у родном Немету. Пробудио сам бацу да им он отвори.
Одмах сам сумњао о чему је реч. Те суботе Би-Би-Си је у
посебној емисији наговестио предузимање неких оштрих



Драга МИРJАНИЋ16

мера против тзв. “реакционарних елемената”. И, ето, то се,
нажалост, обистинило. Само нисмо знали каква ће нам бити
даља судбина.

Војници и партијски активисти, који су ушли са
пушкама “на готовс” прочитали су нам “приказ” по којем је
требало да у року од три сата спакујемо све оно што је
најпотребније за живот и да будемо спремни за полазак. За
нас то је био гром из ведра неба. Почели смо да вриштимо
и да се окрећемо по кући као избезумљени. Ништа се није
хватало за нас. Када су дошли људи да нас одведу на воз
остали су запањени. Нисмо успели да спакујемо ни за једна
кола. А иза нас је остало читаво имање и то газдачко. Рекли
су нам: Шта радите, људи то је ваша мука, узмите још, јер ко
зна где ће вас одвести?! Сибир је далеко! Узели смо 15
килограма брашна и два хлеба, а у кочинама је остало 36
свиња, на тавану тоне жита и кукуруза. Све то муком и
знојем стечено. Затим су нас под претњом одвели до
железничке станице у Велики Берексов и тамо што је стало
у вагону стало, а оно друго развукоше људи. Увече у 18.00
часова кренуо је тај воз туге, неизвесности и безнађа. Воз у
којем се умирало и рађало, патило и трпило, али и надало.

- После 24 сата, тог за све нас најтежег путовања -
наставио је наш саговорник – најзад се воз зауставио. Било
је то у румунској равници – Барагану, на самој обали Дунава.
Порадовали смо се, јер смо тек тада били сигурни да нас
неће водити у Сибир. Али и ту су нас чекала нова и још
непријатнија изненађења. Једноставно, стоварили су све
наше ствари на стрњику, ударили четири колца и рекли: Ту
вам је кућа и кућиште! Онда сам видео колико је људско срце
јако и колико оно може да поднесе.

Ја и брат Никола, као швигарци, све смо то лакше
подносили, али за родитеље Милана и Параскеву, деда-Рељу
и баба-Сосу то је деловало поражавајуће. Но, живот је текао
даље. Већ сутрадан почели смо да градимо кулаче, па
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земунице а после извесног времена и праве куће. Тако је
изникло ново насеље – Ђурђени Ној – Ракитоаса са око 800
домаћинстава.

Са пуно афекта и узбуђења низали су наши љубазни
саговорници своја сећања на дане проведене у гулагу званом
Бараган, на догађаје са великим набојем драматике, па и на
светлије тренутке тог битисања далеко од својих коренова, од
свог огњишта.

- У свакој несрећи – наставља чика Милан – има и
зрнца среће. Ето, ја сам тамо у туђини и недођији упознао
једну дивну девојку – Миланку Беленцан, родом из Великог
Сенпетра, чија је прича прави роман. Пошто је живела сама
са баком и дедом, јер јој је мати била у Америци а отац у
затвору као “титовац”, Миланка се нашла сама самцата на тој
ветрометини. Стално је била уплакана, тужна, повучена у
себе. Чим сам је видео помислих у себе: Тане ти госино, оно
семпетарско, значи ти си та коју чекам и тражим! Дана 12.
марта 1952. године узели смо се и приредили свадбу. Било
је све по реду, како се иште: јела, пића па и музике. Орила
се наша српска песма бараганским пространствима сведо-
чећи да живимо и истрајавамо и у тим тешким условима и у
тој муци и беди.

Ускоро самопрегор, вредноћа и истанчан домаћински
дух тих одважних људи долазе до изражаја и у том крају.
Ново насељe добија цивилизацијска обележја, ниче школа,
дом културе, биоскоп, месна канцеларија, менза, парк. Та-
мошњи људи, који су на почетку, због упорне и наметљиве
комунистичке пропаганде гледали на “интернирце” као на
зликовце и народне непријатеље, почеше мењати став према
њима. Увидели су да су то у ствари вредни, поштени и добри
људи и суседи од којих имају шта да науче.

- За кратко време доказали смо им да смо у свему први
– с поносом каже чика-Милан. А то и када се радило о
пољопривреди, сточарству и повртарству, и газдовању
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уопште. Другим речима, за време нашег тамошњег присилног
боравка препородили смо тај крај.

Од онда је прошло, ето, 55 година. Породица Милана
и Миланке Попов, иако је поново пошла од почетка од
кашике и виљушке, како то народ лепо каже – стекла је лепу
кућу и све што је потребно једном просперном домаћинству
доказујући тако да је човек тај који оплемењује средину. За
њих можемо рећи да су силом постали Варошани. Да није
било Барагана и насилне колективизације можда, би и данас
били на свом огњишту и на својој земљи. Но, њихово
данашње највеће благо и богатство су, свакако, њихова деца
и унуци. Син Влада (рођен у Барагану 1954. године) и ћерка
Олга (49. година). Син Влада је изучио занат машинбравара
и остао са родитељима да преузме на себе животну штафету
породице Попов а ћерка Олга завршила је конзерваторијум у
Букурешту и са својим мужем Доруом, такође академским
музичарем, живи у Шпанији. Влада је обрадовао родитеље
са три унуке: Миленом, Олгом и Славицом и унуком Ми-
рославом а Олга која са мужем живи у Валенсији, где ради у
тамошњој филхармонији, подарили су деди и мајки такође
три унуке. Најстарија Делија, доктор психологије, средња
Кристина, ове године завршава новинарство а најмлађа
Дијана, је још гимназијалка. Штавише, унука Милена донела
им је на свет праунуку Марију, која је сад у центру пажње
целе породице.

Живот, дакле, тече даље и лоза породице Попов се
грана и расцветава на велику радост мајке Миланке и деда
Милана. Нека им је са срећом!
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ЧОВЕК РАЊЕНЕ ДУШЕ

Човек рањене душе – та
синтагма дошла ми је у ми-
слима када смо прошлих дана у
прекрасној породичној кући мог
љубазног домаћина, умировље-
ног књиговође и надареног
књижевника - СВЕТОМИРА
БОГДАНОВА, иначе часног
господина, чврстог карактера и
високоморалних одлика, и
његове верне и осећајне супруге
Бранке, која је прошла голготу
Барагана и све недаће изоштре-
не класне борбе у гимназијским
данима као ћерка кулака, уз
чашицу разговора евоцирали

један црни, можда и најцрњи период из наше послератне
историје. Реч је о периоду непосредно после оне злогласне
Резолуције Информбироа 1948. године, о стању Комунис-
тичке Партије Југославије, када су ни криви, ни дужни стра-
дали наши најугледнији интелектуалци и родољуби, а пого-
тову “цвет наше омладине”. А сама сведочења била су
потресна и језива јер је и наш саговорник био једна од
жртава тог бесомучног погрома, и то једна од најмлађих.

- Никада нећу заборавири ту грозну ноћ између 24-25.
октобра 1950. године, када су из чиста мира на вратима моје
изнајмљене собе закуцали агенти, по злу познате секури-
татее. Њихове језиве и отсечне речи: У име закона… доживео
сам као прави шок и осетио у том трену да се читав свет
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руши и пропада у огромну провалију. А био сам тада у
завршном разреду гимназије и још малолетан.

Иначе та неправедна игра судбине и то гажење чизмом
по цвету његове младости и осетљиве и нежне природе
пратиће га као сенка током читавог живота.

Рођен је 1933. године у породици средњих сељака у
Дињашу од родитеља Вељка и Славне. Ту у родном селу учи
и основну школу, а први учитељ му је био Ђорђе Михајловић,
родом из матичне Србије. Нижу гимназију наставља на
Одељењу са српским наставним језиком познатог
темишварског колеџа “К.Ђ. Лога” (1944-1948) а затим  прва
два разреда новоосноване Српске мешовите гимназије. Шко-
ловање му је насилно прекинуто октобра 1950. године када
је био у завршном разреду и припремао се да настави студије
на Медицинском институту у Темишвару. Жарка му је жеља
била да постане лекар као и његов ближи рођак др Милош
Тодоров. Ухапшен је и као један од најмлађих политичких
затвореника из редова српског живља у Румунији подвргнут
вишемесечном испитивању где доживљава најгора
понижења и грубости која као малолетник није могао ни да
замисли. И пошто нису имали опипљивијих аргумената и
доказа, по већ устаљеном стереотипу исфабрикована му је
пресуда да је члан “Субверзивне титоистичке организације”
и подривач социјалистичког режима и осуђен је од стране
војног суда на 2 године поправног затвора. Прошао је дакле
кроз голготу и пакао: од злогласног затвора Жилава, који се
налази испод земље до Канала Дунав-Црно Море, где су им
бригадири били обични криминалци и где су студенти и
ученици били подвргнути најтежем режиму.

- Не знам ни сам како сам издржао све то, и како сам
извукао читаву главу из тог пакла – каже он. А да бих вам
описао све јаде и грозоте кроз које сам прошао требало би
да напишем читаве романе…

Ни период након изласка из заточеништва није био
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посут ружама. Најпреча замисао била му је да заврши
гимназију али су врата Српске гимназије за њега била
затворена. Најзад  1955. године, успева некако да положи
велику матуру и 1956. године полаже пријемни на Ме-
дицинском институту. Али конкуренција је била убитачна, а
његов досије препун црних тачака, па се морао задовољити
Филолошким факултетом, одељењем за српски језик и књи-
жевност. Али када се исти преселио у Букурешт напушта
студије и ступа у брак са својом школском колегиницом
Бранком Мирков. Са њом одлази годину дана у Свиницу, где
ради као наставник у  Осмогодишњој школи а г-ђа Бранка је
радила у месном забавишту.

Године 1962. у Орадеи завршава постгимназијску школу
за књиговођство и цео свој даљи радни век провешће као
књиговођа: у Дињашу, Рудни (1962-1963) и Крстуру (1963-
1966), затим као главни књиговођа у Темишварском
грађевинском трусту (1966-1968), књиговодствени ревизор у
предузећу “Амбалажул металик” (1968-1970) и поново у
Темишварском грађевинском трусту као главни књиговођа
(1970-1990).

Још као ђак почео је да пише и објављује стихове у на-
шем листу и часопису “Књижевни живот” али пошто је био
политички затвореник његова прва књига “По површини и
дубље” објављена је тек 1998. године у издању ССР. Зато ње-
гова књижевна реч тек долази јер г. Богданов има шта да
каже.

И не бисмо могли да закључимо а да не истакнемо то
да је највећа радост породице Богданов њихов син-јединац
Велимир, дипломирани инжењер машинства и најдражи
унуци: Снежана, студенткиња информатике и Зоран, ученик
седмог разреда.

Родословно стабло породице Богданов шири своје
гране. А то је најглавније!
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ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ РЕКАО “НЕ”
СВЕМОЋНОМ СТАЉИНУ

Она позната изрека:
“Тешко је Србин бити!” коју смо
често сматрали случајном и
недореченом била је, нажалост,
за српски род уопште па и за
наш српски живаљ у Румунији,
у другој половини прошлог века
окрутна стварност. То потврђује
голгота кроз коју су наши људи
прошли, поготово после оне
злогласне Резолуције Информ-
бироа када су им професио-
нални злобници и преко ноћи
изфабриковани политруци из-
мишљали свакојаке гулаге,

барагане, голе отоке, принудне откупе, намештене процесе и
друге видове, до тада невиђених политичких притисака,
тортуре и белог терора, да би их морално скршили и
натерали да мисле и делују како им они диктирају и налажу.

Па, ипак, и у тим застрашујућим условима, можда из
оног исконског српског пркоса, главни јунаци свих тих
неправди изашли су морално још јачи, још усправнији и
достојанственији. А један од таквих је и наш данашњи
саговорник частан човек и Србин – РАДОСАВ ПАНИЋ,
умировљени кројач носилац партизанске споменице 1941,
родом из Белобрешке, а који сада живи између Темишвара и
Београда. Ево само краће приче његовог бурног живота о
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којем се могу написати романи.
Рођен је далеке 1925. године у скромној ал честитој и

богољубивој сељачкој породици у Белобрешки. Ту учи
основну и седмогодишњу школу а први учитељ му је био
тада наш познати просветни радник Слободан Керпенишан.

После завршетка школе изучио је кројачки занат у Новој
Молдави и све до 1943. године ради као кројач у свом
родном селу. Те године његов отац, иначе солунски
добровољац, који је радио као шумар, повезује га са
партизанима и он ступа у Јужнобанатски партизански одред,
где остаје све до децембра 1945. године.

Наредних година, пун полета и одушевљења враћа се у
родни крај и постаје ревносни активиста СКДУР-а. Био је
члан Извршног одбора и секретар за Дунавску клисуру
Савеза и свестрано се залагао за ствар нашег живља на овим
просторима. Онда је јуна 1948. дошао гром из ведрог неба –
Резолуција Информбироа, која је имала погубне последице за
нас овдашње Србе, а поготову за нашу интелигенцију.

- Сећам се, као да је то јуче било – каже он – када су
нас све чланове одбора позвали на састанак са Теохаријем
Ђеорђескуом, тадашњим министром унутрашњих послова.
Циљ посете је био да нас, најпре милом а потом и силом
натерају да потпишемо Резолуцију. Ми смо се томе успроти-
вили, па чак што више, сутрадан се састали и сачинили другу
Резолуцију, која је била супротна оној званичној и која је по
нашем мишљењу требала да буде она права... Видевши све
то министар се бесан вратио у Букурешт, а они што су
остали изразили су запрепашћење како смо имали смелости
да дигнемо глас против Резолуције и генералисимуса
Стаљина.

За кратко време почео је невиђени прогон и хапшења –
мене су ухапсили 5. фебруара 1950. али сам пре тога
неколико месеци био испитиван у подрумима Секуритатее у
Темишвару. Овога пута био сам сведок на великом општем
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суђењу, а затим су нас судили и појединачно... Осуђен сам за
велеиздају на 12 година строгог затвора.

Почео сам са издржавањем казне у по злу познатом
Ајуду, а затим у Баја Сприје, где смо радили у руднику 600 м
испод земље. Ту, у том паклу остао сам све до ослобођења
децембра 1956.

Али ни у случају чика-Радосава “Слобода није умела да
пева као што су сужни певали о њој...“ Од 1957. до 1970.
године живео је и радио у родној Белобрешки.

- Нажалост био је то веома тежак период – каже он.
Био сам црна овца за моје сељане и сви су ме избегавали.
То ме је највише болело и много сам патио, можда  и више
него у затвору. Зато сам одлучио да мир и срећу потражим
на другом месту.

Пошто му је син Ђорђе, након завршетка Српске
гимназије и економског факултета био запослен у Темишвару
реши да се и сам пресели у град на Бегеју.

Купио је кућу у Мехали и запослио се у Фабрици
детерџената, где је радио и његов син Ђока. Мислио је да
му се најзад срећа осмехнула. Али није било тако. Њега па и
његовог сина стално је пратила та сен политички неподобне
личности. Често им је секретар партије предузећа говорио:
“Ви сте породица ревизиониста. За вас овде нема
будућности!” И стварно за кратко време син му је премештен
да ради као складиштар и поред све стручне спреме, док су
којекакви неспретњаковићи и полуписмени заузимали
одговорне функције.

Када је чаша била препуна жучи 1975. године његов
син се преко Југославије домогао Америке, где и сада срећно
и задовољно живи са својом породицом.

Али све се то обило о глави чика-Радосава. Пошто је
породична кућа била на синовљево име за кратко време
чика-Раде је остао без куће и кућишта. Поред тога на њега су
вршени страшни притисци. Када се пожалио директору
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предузећа он му је цинични одговорио: “Ако ти се нешто не
свиђа а ти узми пртљаг и иди код твојих партизана!” То ме
је навело да одем у Конзулат СФР Југославије у Темишвару,
где ми је омогућен одлазак у Београд. Тамо сам био примљен
код Милоша Минића и добио сам југословенско држављан-
ство, прилично лепу пензију и стан у Новом Београду.

Био сам веома задовољан и одушевљен тиме што ме је
Југославија прихватила и омогућила да заједно са супругом
Горданом живим као човек усправно и достојанствено.

Али као и сви Банаћани и чика-Раде је опхрван
великом љубављу према родном крају. Пошто је успео да
после четири године суђења, поврати свој муком стечен и
неправедно одузет породични дом вратио се у град на Бегеју.
Сада проводи своју срећну старост, коју је и те како
заслужио, разапет између Темишвара и Београда и са
мислима у Њујорку, где живе његови најмилији – син Ђока,
снаја и најдражи унуци Емина и Александар.
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ЧОВЕКА ДЕЛА ЧИНЕ

Разговор са дипломирани инж. РАДОМ САВИЋЕМ
умировљеним грађевинаром

Каже се да све што
треба човеку да се догоди у
животу, догоди се у детињ-
ству, у раној младости. Како
сте Ви провели детињство?

Могу да кажем да сам
имао срећно и безбрижно де-
тињство јер сам рођен у имућној
сељачкој породици и био сам
окружен посебном пажњом и
родитељском љубављу.

Мој деда-Рада са очеве и
деда-Стефа са материне стране

били су у Америци “трбухом за крухом” где су трудно и са
пуно зноја зарадили извесну суму долара са којом су, када су
се вратили, купили кућу, земљу (имали смо 80 ланаца земље)
и салаш крај Мориша.

И баш тај салаш, који је мој дед купио од једног
мађарског барона, остао ми је у најдражем сећању. Био је
смештен крај Мориша у прекрасном природном амбијенту са
шумом и бројним каналима обраслих трском у којима је било
пуно риба и барских птица и животиња. Поред нашег било
је још девет таквих салаша. Тамо смо имали две изгледне
куће – у једној смо становали ми са нашом породицом а у
другој бириши који су обрађивали земљу и тимарили стоку.
Иначе, на салашу смо имали шест-седам коња, десетак крава,
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свиње, овце и стотинак живине, кокошака, гусака, ћурака,
морки. У непосредној близини био је и виноград са врсним
сортама јестивог и винског грожђа, као и пространи воћњак
са стотинак стабала шљива, јабука, крушака и кајсија.
Посебно цењен био је и наш бунар са бистром, хладном и
питком водом, који није заобилазио ниједан путник-
намерник, који би туда пролазио.

Иначе, мој деда-Рада, скоро тридесет година није
напуштао тај за њега мали земаљски рај. Једино недељом и
о празницима долазио је у Сараволску цркву да се помоли
Богу и да се сретне са својим сељанима. Но није му било
лако. Волео је да каже: “О труду жито роди, а о муци
гроздови висе!”

Какав сте били ђак у основној, а затим у средњој
школи?

Основну школу отпочео сам у Великом Семиклушу где
ми је први учитељ био Деспот Деспотовић, диван човек и
педагог родом из Србије, док сам пети и шести разред учио
у Сараволи код наше учитељице Јулке Драгић. Био сам
одличан ђак и највише сам волео егзактне науке, поготову
математику и физику. Но и поред свега тога моји су хтели да
останем на селу како бих преузео имање и бавио се
земљорадњом. Имао сам среће у сеоског проту Милорада
Илића, који је био наш сусед и који ме је једног дана 1944.
године узео за руку и одвео у Српско одељење познатог
темишварског колеџа “К.Ђ. Лога”. Са мном су још били и
моји школски другови Живојин Станков и Милан Капетанов.
Сећам се да смо носили шешире на глави па су нас током чи-
тавог школовања називали “шеширџијама”.

Када сте се заразили тим  вирусом, који се зове
фудбал?

Фудбал сам заволео још у најранијем детињству. Када
ми је било 8 година отац ми је купио хармонику у жељи да
постанем свирац али ја сам много више волео лопту. Једном
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ме је ухватио како сам
ставио хармонику уместо
стативе. Веома се наљутио
али је морао да се помири
са судбином. У гимназији
сам постао члан млађе
јуниорске екипе чувене
темишварске “Рипензије”,
која је у то време жарила и
палила у румунском фуд-
балу. Старији јуниори “Ри-
пензије” били су између
осталих Ђока Глишић,
Радојко Николин и Драга
Лазић. Они су били шам-
пиони Румуније. Нажалост,
дошла је “несрећна” 1948.
година, а са њом и Резо-
луција Информбироа. По-

јачана је класна борба, а “Рипензија” као професионални
капиталистички клуб, била је укинута. Тако да сам прешао у
“Политехнику”. Ту сам се истицао префињеном техником и
снажним шутом па су ми колеге дале надимак “Бобек”,
алудирајући на десну полутку југословенске репрезентације,
која је у том периоду на Олимпијади у Финској успела да
победи зборнају СССР-а.

Зашто сте се, након мале матуре, определили за
Средњу школу грађевинског смера?

По завршетку мале матуре исте 1948. године дошло је
до реформе школства и оснивања Српске мешовите гимназије
чији сам ђак и ја хтео да постанем.  Али бојао сам се да ћу
политички да будем неподобан јер су моји родитељи били
сматрани кулацима, а имао сам и рођаке у Америци, што је
тада био велики порок. Уз то, наш тренер у “Политехници”
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био је директор Грађевинске гимназије па је хтео да има на
окупу најбоље младе фудбалере. Ето, тако сам  стигао у
гимназију грађевинског смера. И није ми било лоше. Био сам
одличан ђак а у фудбалу сам догурао најпре до изабраног
тима Темишвара, а затим и до јуниорске репрезентације
Румуније. Но када је требало да идем са репрезентацијом у
Шпанију нису ми одобрили пасош. Класна борба се
заоштравала и све више и више био сам сматран не-
пријатељем режима и титовцем. Врхунац је био када смо
завршили гимназију и када сам 1952. године као непожељно
лице био послат на принудни рад на радилишту једне војне
фабрике у подножју планине Фагараш. Било је то градилиште
Совромким – дакле совјетско-румунског предузећа у Учи –
које ће прерасти у Град-Викторија.

Како је Ваша младост поднела тешко бреме прве
радне дужности?

Можете замислити како ми је било у тим тешким усло-
вима обавезног боравка и принудног рада. Живели смо у
баракама и радили “од јутра па до сутра”. Да несрећа буде и
већа ставили су ме за пословођу читавог једног радилишта.
Морао сам да обезбедим посао за 150 војника, који су сви
били са обавезним боравком. Али живот је најбоља школа.
Он чини и оно што је немогуће!  Срећа што оно најтеже није
потрајало дуго. Спасао ме је фудбал. Једном је синдикат
организовао фудбалски меч између руководства и осталих
чланова радног колектива. Тада сам се прославио и постигао
три гола. То се прочуло читавим радилиштем,  па ме је
позвао на разговор лично генерални директор, који је био
Рус, хемијски инжењер и пуковник-Ковали. Он ме је запитао
да ли је истина да сам ја Бобек. Рекао сам му да ме тако
називају моји тимски другови. Од тада је за мене свануло.
Био сам главни играч месног трећелигаша и постављен сам
за шефа пројектантског одељења. Уз то добио сам задужење
да надгледам рад на изградњи новог стадиона и спортске
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сале. Могу с руком на срцу да кажем да сам ја пројектовао
све значајније објекте нове вароши која је добила име
Викторија. Тиме се поносим.

Ту сам остао све до 1956. године када сам просто
побегао у Сараволу да бих се оженио са мојом будућом
животном сапутницом Десанком Аћимов, која се баш тада са
својим родитељима вратила из Барагана, и са којом сам
делио исту судбину заточеништва.

Али после свадбе и меденог месеца морао сам да се
вратим у Град-Викторија како бих решио мој војнички статус
јер нисам одслужио војни рок. Тако да сам се тек 1959.
године заувек вратио у град на Бегеју.

Како сте доживели поновни сусрет са градом Ваше
младости – Темишваром?

Био сам пресрећан и хтео сам по сваку цену да се пока-
жем и докажем и као човек и стручњак и фудбалер. Почео
сам да играм фудбал за темишварски “Прогрес” у замену за
стан и личну карту за Темишвар, јер је тада било веома те-
шко да постанеш Темишварац, поготову ако си био Србин, па
још и политички неподобан.

Радио сам у Темишварском грађевинском трусту и
темељно се припремао за пријемни испит на факултету. Дању
сам радио а ноћу учио. И моје настојање је уродило плодом.
Ујесен 1961. године постао сам студент Грађевинског
факултета. Било ми је тада 29 година и био сам међу
најбољима у мојој групи. Зато, када сам завршио студије,
после краћег боравка у Крајови, запослен сам у оквиру
Труста за индустријску градњу у познати Комбинат за тов
свиња Комтим у Великом Берексову. Ту сам постављен за
шефа техничко-производне службе. Иначе, поносим се што
сам ударио темеље овом колосу, који је био један од највећих
комбината не само у Европи већ и у свету.

Од 1970. године па све до мог заслуженог одласка у
мировину (1990. године) радио сам као шеф службе за
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планирање и инвестиције у познатом темишварском
предузећу “Технометал”.

Ви сте сада у периоду када се подвлачи црта и своде
биланси. Да ли сте задовољни оним што сте постигли?

Увек сам сматрао и сматрам да живот не даје људима
ништа вредно без великог труда и зато сам гледао да у свом
животу делујем у знаку овог принципа. И углавном могао
бих да будем задовољан оним што сам постигао. Иза мене,
као што сам рекао, остао је читав један градић-Викторија –
који сам пројектовао, затим значајни привредни објекти као
што су “Комтим”, па производне хале Технометала, десетине
стамбених блокова и јавних зграда итд. итд. Чак и у
мировини радио сам као грађевински инспектор заступник
корисника на радилиштима познате румунско-француске
банке “BRD”, Дома пензионера, и двеју фабрика на
Шажанском путу, чији су власници Италијани.

Али наше највеће остварење свакако, је син Срђан,
дипломирани инжењер ожењен лекарком Тамаром
(Стојковић). Они живе и раде у својој струци у САД. Тамо
су се добро снашли – имају кућу на самој обали океана,
викендицу у планинама и све што је потребно за просперан
и цивилизован живот. И баш због њих смо сада у великој
дилеми. Како да од два добра изаберемо оно најбоље. Они
нас зову да идемо да живимо са њима, како бисмо били
заједно и могли да подижемо унуке (који ће по Божијој
вољи, свакако, доћи) или да останемо овде где имамо диван
стан и такође све што нам треба. Иначе, ми смо већ више
пута боравили у Америци и већ имамо дозволу за стални
боравак, али о коначној одлуци још ћемо добро промислити.
Но, иако се одлучимо да одемо, остаћемо исто тако добри
Срби и православци, који воле свој род, своју светосавску
веру, наше песме и обичаје и све што је наше. И даље ћемо
читати “Нашу реч” као што то чине сада наш син и наша
снаја јер је она најбоље огледало српског живља у Румунији.
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ИНФОРМАТИКА КАО ЖИВОТНИ ПОЗИВ

У следећем напису Вам
предлажем да се скупа изближе
упознамо са једном вредном,
надареном и надахнутом
просветном радницом, која
спроводи своју дидактичку и
васпитну активност у једној од
најугледнијих наставних једи-
ница града на Бегеју, и која је,
како и сама воли да истакне, све
што је постигла, постигла соп-
ственим радом и залагањем, без
икаквих веза и везица или
потпора са стране. Реч је о
СПОМЕНКИ НИКОЛИН, проф.
информатике (са свим дидак-
тичким степенима) у чувеном

темишварском колеџу “Константин Ђаконовић–Лога”, која је
током своје наставничке активности од преко двадесет
година открила и својим дидактичким радом оплеменила
врсне таленте у математици и информатици, који су се
развили у одважне људе и стручњаке не само на домаћем већ
и међународном плану. У читавом том периоду није запо-
ставила ни теоретску активност. Аутор је бројних стручних
радова и чланака објављених у домаћим и страним
педагошким часописима, а доста је постигла и у домену
примене рачунара у настави, у разним наставним
предметима и дисциплинама.

- Слободно могу да кажем – истиче она – да је цео мој
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живот у знаку информатике. Она  је структурирала моју лич-
ност. Научила ме је како да се организујем, како да размиш-
љам и како да конкретизујем опструкцију. То је наука будућ-
ности јер XXI век ће бити век информатике и у потпуности
се слажем са чувеним научником – футурологом Алвином
Тофлером који је истакао да они који не буду познавали
рачунаре и рад са њима биће сматрани аналфабетама.

Сам њен живот, а поготову детињство и рана младост,
нису посути ружама. Рођена је у злогласном румунском
гулагу – Барагану, у вредној и поштеној занатлијској
породици. Отац Стеван (Бацкош) био је врстан машинбравар
а мати Милена (Сеја) умешна кројачица. Били су криви у
очима поглавица комунистичког режима баш зато што су
својим знојем, умећем и пожртвованошћу стекли више од
осталих и што су можда за нијансу више волели свој род,
своју веру и своје име. Ни радост повратка из заточеништва
није била трајна и незасенчена. Дочекао их је разрушен и
опљачкан породични дом, десеткована имовина, запарло-
жене њиве и непријатељски расположене власти, које су и
даље гледале на њих као на потенцијалне непријатеље.

Тај жиг виновника без кривице носила је и наша саго-
ворница током читавог периода школовања најпре у Дињашу,
где је учила основну и седмогодишњу школу, а затим и у
Српској мешовитој гимназији у Темишвару. Из тих школских
дана потиче и њена велика љубав и наклоност према
математици. Њу су јој надахнули најпре проф. Влада Берар у
Дињашу, а затим разредни старешина проф. Миша Илин и
проф. Зорина Петков у Српској гимназији.

Последњу, завршну годину гимназије учила је у већ
поменутом колеџу “К.Ђ. Лога”, где је за професора мате-
матике имала заслужног професора др Николаја Негојескуа.

Због тога, када је требало да се определи за један од
факултета није било двоумљења – сви путеви су водили ка
Природно-математичком факултету у Темишвару, одсек мате-
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матике и информатике.
- Љубав према овом предмету наследила сам и од своје

тетке Евице Фењац, која је била проф. математике у Орадеи.
Иначе, за кратко време сам се уверила да математика није
никакав баук. Већ напротив, за оне надарене то је лака дис-
циплина зато што су у њој појмови веома апстрактни али
логички повезани, који проилазе један из другог.

Након завршетка студија три године ради у великом
Грађевинском комбинату у Орадеи као шеф рачунарског
Уреда. У том периоду учествује на бројним течајевима за
стручно усавршавање, а године 1980. постаје професор
информатике у темишварском колеџу “К.Ђ. Лога” где ради и
сада.

- То је за мене представљало велику част а истовре-
мено и велику обавезу. Постала сам колегиница са својим
бившим професорима и требала сам да докажем да сам
достојна те почасти. Иначе, информатика је једна од
најдинамичнијих дисциплина. Она је стално у узлазној
линији, у стваралачкој спирали тако да изискује непрестано
документисање и усавршавање. Никада не можеш да
устврдиш да си све спознао и усвојио. Стално долази нешто
ново, боље и савршеније.

И могли бисмо још пуно рећи о проф. Споменки Ни-
колин, али због мањка простора да истакнемо још само то да
здушно помаже својој мајци Сеји у Дињашу у свим
домаћинским пословима и брижно надгледа обраду земље,
коју су њени родитељи и дедови са пуно муке и зноја стекли.
Па, ипак и у том временском теснацу проналази сат-два и за
своје велике пасије: класичну гитару, коју је учила у Школи
народне уметности (проф. Миленко Лукин) и шивење, које је
научила од своје матере.
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ОТХРАНИЛА НАС ШИВАЋА МАШИНА

Има пуно наших људи,
који тако снажно и убедљиво
оличавају ту невиђену голготу и
ход по мукама кроз који су
прошли Срби у Румунији после
Другог светског рата, а нарочито
педесетих година прошлог века
када је оштрица безумне класне
борбе попримила нељудске раз-
мере и када је Резолуција
Информбироа завила у црно
цвет нашег живља, а опет ни-
коме се не жале и не ла-
ментирају, нити од тога праве

некакви хероизам, већ носе негде дубоко у срцу те ране које
време не може да завида или убрише.

А један од таквих је и умировљени технолог СЛО-
БОДАН ГОЛУБ. Он је изданак једне од најпознатијих и
најугледнијих српских породица из темишварске четврти –
Мехала.

Његов отац Љубомир Голуб био је службеник у
конзисторијуму Српске православне цркве у Темишвару,
председник мехалске “Зоре”, дугогодишњи члан Српског
државног ансамбла народних песама и игара, велики
родољуб и културни прегалац па је зато и био трн у оку
комунистичким властима, а поготову злогласној Секуритатеи.
Године 1950. је проглашен за “титовца”, ухапшен и осуђен на
12 година тешког затвора.

Све се то погубно одразило и на живот дванаесто-



Драга МИРJАНИЋ36

годишњег Слободана и његовог брата Дејана, који је био
ученик Музичке гимназије. Тако је диктатура мрака,
једноумља и мржње својом грубом чизмом згазила крхке
пупољке њихове младости ђачког достојанства.

- Тај ужасни чин хапшења и осуде нашег оца без правог
повода и кривице деловао је на нашу породицу као гром из
ведрог неба. Одједном су се срушили сви наши младалачки
снови и идеали. Мајка је била утучена и забринута како ће
да нас отхрани и школује, јер је до тада отац бринуо о томе.
А да несрећа буде још и већа мене су избацили из Српске
гимназије. Директор Сабљић ми је рекао да за синове
народних непријатеља нема места у Српској гимназији.
Можете да замислите како сам се тада осећао. Било је као да
се на мене срушила читава школска зграда. Осећао сам се
пониженим, утученим и осрамоћеним.

Рођен је 1938. године, и како смо већ и истакли, у
угледној српској породици у Мехали. Отац Љубомир био је
службеник у конзисторијуму српске цркве а мати Даринка
позната и веома цењена кројачица. Основну школу учио је у
родној Мехали а учитељ му је био наш врсни педагог Лаза
Адамов, који је такође био проглашен за “титовца” и осуђен
на тешке године затвора. По завршетку основне школе
ступио је у Српску гимназију, али као што је већ познато
када је био у XI разреду, као син “политички неподобних
родитеља” морао је да напусти свој разред, своје школске
колеге и наставнике и да потражи срећу на другој страни.
Мајка Даринка је настојавала да, како-тако заврши неку школу
тако да је уписао Професионалну школу железничарског
смера, јер су гимназије за њега биле затворене.

- Живели смо тешко али поштено и достојанствено.
Отхранила нас је материна шиваћа машина, “сингерица”,
старији брат Дејан почео је да ради у УТТ-у. где је играо и
фудбал. Наследио је таленат од нашег оца који је као младић
играо за темишварску репрезентацију.
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То тешко породично стање подстакло је младог
Слободана да учи и ради са пуно воље и надахнућа како би
обрадовао своје родитеље и што пре дошао до сопственог
хлеба. А то се догодило 1954. године када је завршио
професионалну школу и запослио се као стругар у једној од
железничких радионица у Темишвару.

Године 1960. прелази у Творницу машина у Темишвару,
где му се пружила прилика да заврши гимназију (вечерњи
курс). То се догодило 1964. године. Но није остао на томе,
упоран, надарен и амбициозан следио је течајеве за
квалификацију и постао је технолог у ком својству је радио
све до уласка у заслужену мировину 1991. године.

Лето господње 1964. за њега је веома значајно и по
томе што је тада ступио у брак са Ђеорђетом, медицинском
сестром. После две године брака она му је родила сина
јединца Дејана, који је завршио Електротехничку гимназију а
сада живи и ради у Немачкој. Године 1986. отишао је у
посету код стрица Дејана и тамо остао, запослио се и
засновао породицу.

Сада чика-Слободан проводи пола године код сина и
брата у Немачкој а пола године у својој родитељској кући у
Мехали. Помало болешљив, ближећи се седамдесетој, бави
се својом окућницом, баштом, и шпалирима грожђа. Окорели
је партизановац, игра шах и радо слуша снимке које је његов
отац Љубомир снимио за Радио-Темишвар, а уз пратњу
тамбурашког оркестра Српског државног ансамбла народних
песама и игара.

- Све је лепо и красно – каже он. Само да нас служи
здравље. Јер без здравља све остало не вреди ништа. А како
да будем здрав када помислим кроз шта сам све прошао у
својој младости?!
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Уз 99. годишњицу Миливоја Бурназа

ЖИВА ЛЕГЕНДА ЦРКВЕНОГ ПОЈАЊА

Док вулкани горе, о њима има
безброј вести и података...

М. Црњански

Текло је Богослужење у
храму Преображења Господњег
у Арад-Гају. Вршен је узвишени
чин освећења и резања славског
колача уз, присуство Његовог
Преосвештенства владике Лу-
кијана (Пантелића) и учесника
опсежне културне манифес-
тације – Преображења па је сам
храм био мали да прими све
арадске Србе и њихове госте
који су дошли да својим при-
суством украсе ове узбудљиве
празничне тренутке. Кроз ми-
рисни дим кадионица лебдели
су они најмилији звуци, тако
блиски и присни свакој души на

свету. Нас је посебно привлачио и интересовао осећајни и
треперави глас који је долазио из десне певнице и који је
деловао веома сигурно и убедљиво. Био је то глас живе
легенде нашег црквеног појања и црквољубља уопште деда-
МИЛИВОјА БУРНАЗА, носиоца Ордена Св. Сава III сте-
пена а којим га је марта месеца 2003. године удостојио
Свети Архијерејски Синод СПЦ.
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Иначе, приликом примања високог одличја деда-
Миливој је цењеном владики изјавио: “Појање је нешто
свето. Оно не полази ни из главе, ни из плућа већ из срца.
Поји се и срцем. Срцем се слави Бог – ту песму, ту молитву
Господ највише воли”.

Дана 25. децембра, на сам румунски празник Христовог
рождества, деда-Миливој слави своју 99. годишњицу па је то
повод да му посветимо овај наш напис. На самој храмовној
слави – Преображењу Господњем, замолили смо га да нам
нешто више каже о себи али није пристао говорећи: “Чекајте
да испуним 99 година па тада пишите”. И ево ми се држимо
речи.

Рођен је, дакле, 1906. године у Арад-Гају у угледној и
имућној српској породици. Први учитељ био му је
Христофор Којић, који је био и месни свештеник.

“Он нас је учио да волимо цркву и нашу светосавску
веру – говорио је: Као што се гране на дрвету хране соком
из стабла и сви ми православни верници чувамо свој
благодатни живот само у јединству са светом црквом. Те
речи мог учитеља биле су за мене – животни завет”.

Тај исти свештеник и учитељ одабрао је петорицу ђака
како би их учио појању. Заволели су то и предали и телом и
душом. А када су испунили 15 година тј. већ 1921. године
стали су за певницу. Дакле пре равно 84. године. “То је
огромно искуство тако да за мене када је реч о појању нема
више никаквих тајни”.

Године 1930. постаје професионални појац у Текели-
јином храму у Араду, где тесно сарађује са тадашњим протом
У. Ковинчићем, а затим са протом Драгутином Остојићем,
који је знатно допринео његовом усавршавању, као појца и
служитеља цркве.

Између 1949. и 1973. управља са пуно љубави и надах-
нућа црквеним певачким друштвом у Арад-Гају, преносећи
своја знања и богато искуство на млађе, хор који и дан-данас
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наступа са много успеха под вођством Јована Шандића.
Иако на својим плећима носи повелико бреме од скоро

100 година, деда-Миливој Бурназ је веома весео и духовит,
склон за шалу па и песму и ону световну не само црквену
па нам је и запевао једну:

Хај, загрљени братском слогом
Поведимо коло ново
Доста беше свађе клете
Што ј‘ Србину ђаво сково.

Нек потеку жеље наше
Једном циљу, једној мети
Косово нам свађе дало
Слога нека га освети!

Како је само актуелна ова песма испевана још пре
Другог светског рата?!

Ето, то је слика и прилика једног нашег истинског
човека, оличење наших часних, очева, дедова и прадедова.
Да ли ћемо ми имати снаге да будемо на истој равни са
њима?!

Из дубине душе упућујемо нашем Миливоју Бурназу,
живој легенди српског појања у Румунији, поводом 99.
рођендана најлепше жеље, да га послужи  здравље и има дуг
живот, на добро наше Српске православне цркве и српства
уопште.

Чувај нам Боже, свог верног и оданог славитеља,
ненадмашног појца – Миливоја!

Одлука Светог Архијерејског Синода
“На предлог Његовог преосвештенства, господина

Лукијана, епископа темишварског, Свети Архијерејски Синод
Православне Цркве, додељује господину Миливоју Бурмазу,
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многогодишњем појцу при храму Преображења Господњег у
Арад-Гају високо одликовање СПЦ. Орден Светог Саве у
знак признања за своју деценијску љубав према својој Светој
цркви, посебно исказану неговањем њеног благолепља уз
умилно појање и слављење Творца неба и земље.

Дано у Патријаршији српској, у престолном Београду,
на данашњи дан лета господњег 2003.

(напис из 2005. године)
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УВЕК УЗ СВОЈ НАРОД

На недавној велелепној
Смотри српске духовне музике,
која је одржана у Темишвару,
срели смо стару познаницу –
умировљену инжењерку хемије
МАРУ МИЛОШЕВИЋ БО-
ЈАНЏИУ из Решице, која је
прожета снажним родољубљем
и чије велико људско срце куца
свом снагом за свој напаћен али
усправан и достојанствен срп-
ски род, за своју светосавску
веру, за истину, правду и све
што је наше. Она је члан
певачког друштва које активише
при тамошњој цркви и један од

најактивнијих чланова Савеза Срба у граду на Брзави.
- Мене све ране мога рода боле – каже она  – пона-

вљајући речи великог песника. И могу слободно рећи да
више бринем за српски народ и Србију него за себе, јер у
данашњим условима тешко је бити Србин. А то није било
лако ни пре педесет година. Када то кажем мислим на тешке
године изгнанства у злогласном Барагану где смо били под
сталним притисцима и шиканирањима сваке врсте.

То говори ова одважна жена, која је прошла кроз сито
и решето свог животног пута али је остала усправна, часна
и достојанствена, као и народ којем припада и срцем и
душом.

Рођена је у малом али живописном селу – Гаду, на
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обали Тамиша, у кући вредних и богољубивих људи, који су
са својих десет прстију успели да утемеље породично гнездо
са свим атрибутима богатог и напредног домаћинства.

Основну школу учила је у родном селу а прва
учитељица била јој је Радинка Лолић, родом из матичне
Србије, коју су немачки фашисти убили током Другог
светског рата.

Средње образовање је отпочело у Темишвару и то у
Српској мешовитој гимназији али нажалост морала је да
прекине школовање и то не њеном кривицом.

- Називали су нас кулацима и изробљивачима, а ми смо
уствари били слуге земљи и имању. Обрађивали смо је са
љубављу и посебном пажњом и сваки њен педаљ заливали
знојем.

Сећам се да иако нас је та иста земља награђивала
берићетним летинама, откидали смо од уста како бисмо
намирили све оне тешке намете у виду такозваних обавезних
кота да нам не би распродали имање и земљу на добош. Али
ипак у лето 1951. за г-ђу Мару и њене родитеље, као и за
многе друге наше сународнике дошло је оно најгоре. Пошто
су их прогласили “по народ опасним елементима” лишили су
их огњишта и у нељудским условима протерали у румунски
гулаг – Бараган.

- Ту сам заједно са родитељима и братом Велимиром
провела 5 најцрњих година. За мене је можда било најтеже.
Прекинула сам школовање у Српској гимназији где су ми
остале колеге, пријатељи и најлепши младалачки снови, а до-
чекала ме је груба, најгрубља стварност – мржња, уцене,
притисци сваке врсте. Али ни у тим условима нисам клонула
духом. Стално је у мени тињала нада да ће једном морати да
нас ослободе. Зато сам дању радила на фарми грубе физичке
послове а увече сам читала и учила, учила. Тако сам успела
да завршим гимназију у Чернаводи, али је факултет још био
само предивни сан.
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Тих пет година Мара је доживела као праву вечност. Па
ипак том “ходању по мукама” дошао је крај. Ослобођени
принудног боравка враћени су кућама а ту су имали и шта да
виде. Кућа оронула и опустошена, покућство похарано, а
башта и виноград запарложени.

- Тако да смо све морали изнова. И опет смо стали на
своје ноге.

И њен немирни инвентиван дух не мирује и не мири
се са оним што је постигла. Зато уписује Факултет
индустријске хемије који успешно завршава 1961. године.
Прво радно место добила је у познатом Хемијском
комбинату у Онешту. А 1963. године на инсистирање братића
инж. Радојка Николина долази у Црнометалуршки комбинат
у Решици. Ту се вредним радом наметнула и мада јој је био-
графија била “оптерећена” за бирократске комунистичке
власти са пуно црних тачака, изабрана је за пословођу
хемијске лабораторије, дужност коју је часно вршила до самог
одласка у мировину. Ту је упознала и свог будућег супруга
инж. Александра Бојанџиуа, који је био главни инжењер
комбината.

- Мој муж је Румун али се изванредно слажемо и
никада нам није засметало то што смо различите
националности. И он је члан Савеза Срба и врло добро
говори српски. То је изванредно имајући у виду оно што је
рекао песник Рајко Петров Ного да се Срби најлакше одричу
своје вере и свог језика.
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БЕЗ ТРУДА НЕМА ЗАДОВОЉСТВА

Ко у Великом Семиклушу,
па и шире у околним местима
не познаје ВЕЛИМИРА СРЕ-
ДОJЕВА, дивног човека, Ср-
бина и верника, угледног
домаћина који увек нађе времена
и за рад на њиви и домаћинству
али и за духовну и световну
песму, јер је врстан појац у
светом храму у граду на
Аранци, а био је и чувени
солиста и тамбураш у месном
културно-уметничком друштву.
Иако на својим плећима носи

већ повелико бреме година и иако је прошао бараганску гол-
готу и друге црне тачке не баш наклоњене му судбине, остао
је онај исти лалински тип – весељак и шерет увек спреман
за надмудривање, песму, шалу и весеље. Срели смо га – где
би другде него на Смотри српске духовне музике у
Темишвару – и лепо попричали о свему и свачему и дивили
се његовој вечној младости и лалинском духу Банаћана за које
је Милош Црњански рекао да су “лагани као и коло њино
али оштрији од јатагана”.

Рођен је 1933. године у ратарској породици у Великом
Семиклушу. “Од када знамо за себе, од бајбалука наша је
породица била ратарска” – каже он. Основну школу учио је
у родном месту, а имао је ту срећу да му први учитељ буде
диван човек и педагог Деспот Деспотовић. “Он нам је
надахнуо љубав према књизи, учењу и нашој прадедовској
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светосавској вери!” Након завршетка основне школе завршио
је још три разреда гимназије у Великом Семиклушу, али када
је требало да настави даље у Темишвару долази гром из
ведра неба – насилно изгнанство у злогасни Бараган – и тако
је за њега школовање окончано, иако је био мудар, про-
ницљив и знатижељан момчић.

- Иако је од онда прошло пола века бараганску голготу
нећу никада заборавити... имао сам 18 година и у самој ноћи
Силаска Духа Светога, 18. јуна 1951. авет је закуцала и на
врата наше куће: “У име закона, за толико и толико сати
морате поћи са нама... Осетио сам тада као да се небо
срушило на нас и да ће та грозна ноћ вечно да траје.... А како
ли је само било мојим старим родитељима, оцу Велемиру и
матери Јелени, као и сестри Сејки. Било је грозно. Толико
суза нисам видео у свом животу. Плакало је цело село, и ми
и комшије па чак и војници који су нас пратили... Уследило
је затим укрцавање у марвенски воз и пут дуг недељу дана
по несносној топлоти до нашег новог пребивалишта... голе
штрњике у далеком Барагану. И ту под ведрим небом за
неколико дана изникло је ново село Далга. Тај шок, то суо-
чење са новом стварношћу то је било најгоре за све нас. Јер
сви смо се пекли на истој ватри све до 1956. године.

Но, као и за остале “Бараганце”, ни за оне из Великог
Семиклуша при повратку нису цветале руже. Али сви су они
били вредни, умешни и упорни и брзо су стали на своје
ноге. Исти је случај и са нашим саговорником – чика
Велимиром. Године 1956. ступио је у брак са својом будућом
животном сапутницом Милком Башић, родом из Великог
Сенпетра, са којом има сина Радивоја и ћерку Снежану. Уз
унуке они су сада његова највећа животна радост.

Одмах при повратку из Барагана г. Велимир се и срцем
и душом укључује у живот тадашње српске заједнице.
Годинама је био члан оног чувеног тамбурашког оркестра
којим је руководио Ђурица Пајтић, а са Миланом Бајским био
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је вокални солиста чије је наступе публика награђивала
бурним аплаузом не само у Великом Семиклушу већ и по
другим српским селима широм Баната. Пошто је из најраније
младости заволео црквено појање г. Велимир је један од
главних појаца у тамошњем светом храму и веома активан
члан певачког друштва у Великом Семиклушу, чији хоровођа
је и био, иначе, и наш последњи сусрет догодио се баш на
недавној Смотри српске духовне музике која је одржана у
Темишвару. Био је као и обично веома глагољив, чио и весео.

- Мирјанићу мој – рече ми – пиши да се још не
предајем. Сам обрађујем својих 13 хектара земље а бавим се
и сточарством и баштованством. Волим да имам све што је
потребно у свом домаћинству – и шунку, и сир, и парадајз,
па и чашицу доброг вина и ракије. А за све то треба и да се
ради, јер како се каже: Без труда нема ни задовољства. А ја
волем да радим, али волем и песму, игру, па и шалу. Волем
живот и добро расположење јер ништа није боље од добре
воље. То ме држи и даје ми снагу да радим и да истрајем.
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БИТИ СКРОМАН, УСПРАВАН И
ДОСТОЈАНСТВЕН

По цени да се понављамо
данашњој омладини и не само
њој, треба на сав глас говорити
о до тад невиђеној голготи кроз
коју је наш српски род, па и
српски живаљ у Румунији, про-
шао током последњих педесет
година, сада већ прошлог.

Још нису добро ни
залечене ране Другог светског
рата, јуна 1948. године дошла је
злогласна Резолуција Информ-
бироа која је као гром из ведрог
неба ударила по цвету српске

омладине и интелигенције, затим 1951. десио се Бараган, па
ревизионизам итд, итд. Иначе, свако одступање Тита и
његове камариле од основне линије комунистичке ин-
тернационале негативно је одражавано и на наш живаљ у
Румунији. Она чувена изрека “Тешко је Србин бити”, коју смо
често сматрали случајном и недореченом постала је у том
периоду окрутна стварност.

Па, ипак, и у тим застрашујућим условима, можда из
оног исконског српског пркоса, главни јунаци тих могућих и
немогућих неправди изашли су из тог овоземаљског пакла
морално још јачи, још усправнији и достојанственији.

А један од таквих је и пензионер ДУШАН МАТЕЈЕ-
ВИЋ, иначе дугогодишњи члан радног колектива Привредне
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коморе Темишвара. Ево краћег прегледа његовог доста бурног
живота.

Рођен је 1938. године у вредној и богољубивој зана-
тлијској породици у Варјашу. “Нема села ко Варјаша бела” –
воли да каже Душан, што у шали, а богме и озбиљно. Његов
отац Светозар био је одличан зидар, мајстор свог заната,
(дугогодишњи члан певачког друштва “Орао” из Варјаша), а
мати Даница домаћица. Основну школу учио је у родном
селу а учитељи су му били легендарна Ангелина Росић,
сомборски ђак и исто тако познат Ђура Керпенишан. Иначе
родитељи и учитељи били су ти који су му надахнули љубав
према књизи, учењу и свом српском роду.

Године 1952. завршава седмогодишњу школу и ујесен
исте године постаје ђак Српске мешовите гимназије у
Темишвару.

- Као и за бројне моје колеге и за мене гимназијски
дани били су нешто најлепше у мом животу – каже он. Ту
смо се осећали као своји међу својима. Стицали смо нова
знања, учествовали смо у разним културно-уметничким
активностима, практиковали разне спортове, обликовали
нашу личност. Није џабе Бранко Радичевић узвикнуо: “Од
колевке па до гроба – најлепше је ђачко доба!”

Али све оно што је лепо и узвишено брзо прође, пого-
тову што је његова генерација завршила гимназију са десет
разреда. Матурирао је 1955. године, а ујесен 1956. уписује
филолошки факултет на Универзитету у Букурешту, одсек
славистике.

Хтео је да постане професор матерњег језика и
књижевности, и након успешно положене прве године све је
изгледало да иде својим нормалним током. Али не лези
враже, године 1958. из чиста мира избачен је са факултета са
назнаком да може да упише ма који сличан факултет у
држави ван Букурешта. Тако да ујесен исте године уписује
филолошки факултет (руски-румунски језик и књижевност) у
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Темишвару. Но то је било само затишје пред олују. Априла
месеца 1959. године злогласна секуритатеа закуцала је на
његова врата. Ухапшен је и током вишемесечног испитива-
ња доживљава најгора понижења и грубости, која до тада
није могао ни да замисли. На крају, по већ устаљеној пракси,
исфабрикован им је цео досије и на тајном суђењу, заједно
са још неколико колега (Бориславом Крстићем, Мимом
Керпенишаном и Живком Велимировићем) проглашени су
кривим за подривање социјалистичког режима и читање и
пропагирање југословенске штампе и осуђени су на 4 године
робије и конфисковање имовине.

Та неправедна казна, и то гажење чизмом по цвету
његове младости пратиће га као кобни усуд током читавог
живота.

- Најтеже ми је било када сам на суђењу само
прикрајком ока видео моју забринуту мајку Даницу, која је
била утучена, уплакана, потпуно седа. Тог тренутка мислио
сам да ће да ми пукне срце у грудима...

Али човек је јачи од камена и 1961. године, након две
и по године тамновања у Жилави и Герли дошла је и толико
очекивана слобода. И одмах по изласку из затвора хтео је да
настави студије али увек је био одбијен. Ни након двого-
дишњег стажа у непосредној производњи, у грађевинској
екипи његовог оца Светозара, није био примљен на
факултету. То га је још и више разочарало и 1963. године за-
пошљава се у Предузећу за откуп и валоризацију воћа и
поврћа у Великом Семиклушу. Исте године ступа у брак са
својом будућом животном сапутницом Радмилом Батањац,
службеницом у Судници у Великом Семиклушу. Иначе, добро
му је кренуло и на радном месту. Примерним држањем и све-
страним залагањем догурао је до пословође комерцијалног
одсека и то у Темишвару. Међутим, највећу радост донела му
је 1968. година када му се родио син јединац Тихомир. Он
је у неку руку испунио ћалетову велику жељу – студирао је у
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матичној Србији. О томе г. Душан није могао ни да сања.
Након револуције 1989. године запошљава се у При-

вредној комори Темишвара, где је такође часно испуњавао
своју дужност, а 1998. ступа у заслужену мировину. Сада
највећи део слободног времена поклања најдражем унуку
Марку, као и великим пасијама – баштованству и читању.
“Иначе цела породица Матејевић, учлањена је у Савезу Срба
од самог оснивања, а такође редовни су претплатници “Наше
речи”.
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ЖИВА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА МЕХАЛЕ

Народна мудрост вели: Без старог пања сиротно
огњиште – алудирајући на ону велику истину да су људи у
годинама мудри, сталожени, разборити и не у последњем
реду искусни и пуни животног наука, што и те како може да
послужи младима за углед и потпору у њиховом ходу кроз
живот. У то нас је још једном уверио деведесетогодишњи
КОНСТАНТИН (КОКА) МАРКОВИЋ, ненадмашни виртуоз
на примици, полиглота и жива легенда не само своје
Мехале, у којој је провео највећи део свог живота, већ и
темишварског српства уопште. Иако је већ крочио у десету
деценију живота и на својим оронулим плећима понео свако-
јака искушења не баш наклоњене му судбине, деда-Кока, како
га сви од миља ословљавају, још је увек оран за разговор и
делује попут праве живе енциклопедије града на Бегеју.

- Мој живот није био посут ружама, напротив, имао
сам доста тешкоћа и посртаја, али баш зато био је леп – каже
он. Када бих се, неким чудом, поново родио, мислим да бих
ишао истим путем, увек уз свој српски род.

Рођен је далеке 1914. године у Бечу, да, да, добро сте
прочитали, у царској престоници, где је његов отац Кон-
стантин био официр аустријске војске, а мати Елизабета
(Савета) домаћица. Угледао је светлост дана у години када је
Аустрија објавила ултиматум Србији и отпочела рат и када
је широм царства организована невиђена антисрпска
кампања.

Када му је било пет година, после Првог светског рата
породица Марковић враћа се у завичај, у родну Мехалу. Ту
учи основну школу код тада познатог мехалчанског учитеља
Манојла Попова. После завршетка основне школе постаје ђак
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елитног темишварског колеџа “К.Ђ. Лога”. Али након само
две године напушта гимназијску наставу, да би кренуо
стопама свога оца Константина и посветио се месарском
занату. Прагматично мишљење његових родитеља – све, све
али занат – је победило иако је мали Константин пуно волео
књигу и био одличан ђак. Иначе, његов отац активно
учествује у друштвеном животу мехалчанских Срба и 1927.
године, заједно са Стеваном Лазићем и Славком Ротаром
оснива Српски фудбалски клуб “Хајдук”.

Но иако је изучио касапски занат он га није много при-
влачио, нити интересовао. Радио је заједно са оцем и братом
Јованом али се све више и више посвећивао музици. Наиме,

Кока Марковић са својом супругом и њиховом
кинеском пријатељицом. Она је на полеђини написала:

Бог нека благослови ове красне људе!
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још кад му је било 8 година један од породичних пријатеља
поклонио ми је красну примицу и он је од тада био просто
опчињен тамбурама. Не само да је научио да свира већ је
почео и сам да израђује врсне тамбуре, од примица па до
бегеша.

Та љубав је просто букнула и претворила се у ватру
оног тренутка када је постао члан КУД-а “Зора” чији је
председник био Перица Ђорђевић. Иначе друштво “Зора”
основано је са циљем “Обучавања мушког и мешовитог лика
и развијања љубави спрам певања и песме. Овај би се
постигао недељним вежбама у певању, суделовањем и
појањем у цркви и другим разним приликама, приређивањем
јавних вечерњих забава с овим скопчаних позоришних
представа.”

У оквиру “Зоре” тесно је сарађивао са познатим после-
ницима на културном пољу Славком Ротаром, Љубомиром
Голубом, Стеваном Игњатовићем и др. Из тих година
почиње и његово пријатељство са Шацом Недељковићем,
доајеном српског народног мелоса у нас. То пријатељство се
учврстило током Другог светског рата, када су, одбијајући да
се боре за Хитлера и фашисте, живели као бегунци у Каран-
себешу где су свирали и певали у једном ресторану који је
држала нека Немица, која их је штитила да не би били ухап-
шени и послати на фронт.

После рата, једно време радио је у Електромотору а при
оснивању Српског државног ансамбла, на инсистирање
Стевана Никшића, директора ансамбла постаје члан и један
од најзначајнијих аниматора овог нашег културно-уметничког
друштва.

- То је било право место за правог човека, каже он. Ту
сам био у свом елементу, са својим пријатељима и својом
омиљеном музиком. Напоредо наставио сам да израђујем
тамбуре, како за наше тамбурашко друштво тако и за све друге
тамбурашке оркестре широм Баната, од Семартона и Дињаша
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до Дунавске клисуре. Мислим да сам израдио преко 160
инструмената. Био сам веома тражен и поштован.

Притиснут великим бројем година деда-Кока живи
своју дубоку старост у оронулој породичној кући са својом
животном сапутницом Истерком и великом утехом што је
кроз живот прошао усправан и неукаљан и што сваком може
погледати право у очи мирна срца и чисте савести.

(напис из 2005. године)
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МАТЕМАТИКА – ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ НАУКЕ

Разговор са унив. проф. др ДОБРИНКОМ (НИКИЋ)
МИХАJЛОВ са Западног универзитета у Темишвару

Г-ђо професор, шта је
управо математика и како
видите њену улогу и значај
јуче, данас и сутра?

Ви сте, делимично,
већ дали одговор на ово
веома сложено питање а ја
ћу покушати да га про-
дубим и поткрепим аргу-
ментима. Ненадмашни ру-
мунски математичар Гри-
горе Мојсил једном при-
ликом је рекао: “Нисам
сигуран да ли ми уопште

знамо шта је математика. По мом схватању то је један свет
нијанси који између “Да” и “Не” има толико “Можда”.

Једно је сигурно, да је математика наука која припада
категорији фундаменталних наука, по класификацији
УНЕСКО-а, будући да је основна дисциплина у образовању
било ког стручњака.

Поред информационе улоге математика има улогу да
развија машту и спретност у рачунању, да усмерава
интуицију у погледу математичког моделирања неких
техничких, економских процеса, у корелацији са модерном
техником рачунања.

Ма колико да нам се чини апстрактном и мисаоном,
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раније или касније сваки њен домен наћи ће примене у
реалном, материјалном свету. Иначе, током времена,
математика је ширила свој предмет деловања. Појавиле су се
нове самосталне дисциплине као што су функционална
анализа, математичка физика и др. које су у корелацији са
савременом техником рачунања решиле проблеме који су до
скоро били сматрани нерешивим, утирајући тако пут ка
сазнању.

Математика је на крају крајева начин мишљења тако
неопходан сваком стручњаку, било да је он професор,
инжењер, економиста, лекар или правник.

Како је дошло до тога да се определите за мате-
матику и позив просветног радника?

Наклоност према математици потиче још из раног
детињства. Одувек сам некако волела да баратам бројкама и
покушавала да проникнем у њихове тајне. Када сам била у
петом разреду мој идол је била наша тадашња наставница
математике. Она је била стручно веома добро припремљена
а уз то и врстан педагог. Већ тада сам решавала разне
сложене математичке задатке и маштала да постанем и сама
професор математике.

Када је дошло време да наставим средњу школу дала
сам пријемни испит у Гимназији у Печки и успела са
одличном оценом, али сам због тзв. “политичке неподоб-
ности”, јер су моји родитељи били сматрани кулацима, била
одбијена. Али нисам се оставила. У другом јесењем
испитном року поново сам се пријавила и на моју велику
радост била сам примљена.

И током гимназије била сам најбољи математичар у
разреду и не само то већ и шеф промоције. Зато 1965.
године, када је дошло време одлуке, нисам се двоумила –
одабрала сам факултет математике на Универзитету у
Темишвару. Ту сам имала врсне професоре као што су унив.
проф. др Думитру Гашпар, унив. проф. др Мирча Региш и др.
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који су били веома цењени и поштовани не само у земљи
већ и на међународном плану. Иначе, темишварска
математичка школа једна је од најјачих у нашој земљи и чини
част граду на Бегеју. И то сазнање да имамо тако сјајне про-
фесоре и тако цењену школу математике подстицало ме је да
се темељно припремам како би и сама постала добар
стручњак. Као студент увек сам имала на уму речи великог
физичара Њутна да “то што знамо је капљица, а то што не
знамо је море!”

Како се даље одвијало клупко Вашег живота?
После завршетка студија 1970. године, као награду за

добре резултате у учењу, добила сам запослење у самом гра-
ду – на катедри математике Осмогодишње школе Бр. 8. на
одељењу са српским наставним језиком. То је за мене била
велика радост и истовремено и велики изазов. Радост што
сам као Српкиња била међу својима, а изазов што је требало
да усавршим свој српски језик. Ја потичем из Фенлака, који
је у годинама комунистичке диктатуре био изолован и када
је на нас вршен велики притисак денационализације. Тада је
и укинута  тамошња српска школа а претила је и велика
опасност да изгубимо и наш матерњи српски језик. А када
човек изгуби свој матерњи језик, своје обичаје и своју
културу он изгуби и своје име и свој људски идентитет.

Зато сам ја свим снагама кренула да повратим
изгубљено и да усавршим своје знање матерњег језика и мој
труд је био крунисан успехом. Тај период ћу дуго носити у
срцу. Он ми је омогућио да се поносим мојим бившим
ђацима који су сад одважни људи и стручњаци цењени и
поштовани на свом радном месту.

Године 1976. учествовала сам на конкурсу за асистента
на Политехничком институту у Темишвару где радим и данас
као доцент на катедри математике.

Колико је мени познато Ви спроводите и богату
научно-истраживачку активност?
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Себе сматрам
у првом реду
просветним радни-
ком а истражива-
њем сам се бавила
како бих испунила
захтеве који су се
законски поста-
вљали приликом
стицања разних
дидактичких сте-
пена. Иначе, до

сада сам објавила тридесет научних радова у разним
стручним часописима у земљи и иностранству. Такође, аутор
сам или коаутор петнаестак стручних књига и сарађивала сам
на решавању 12. уговора о примени математике у техничком
домену. Од 1980. године члан сам кружока “Хармоничне
анализе и теорије оператора”, који активише при Мате-
матичком факултету Западног универзитета у Темишвару, а
којим руководи унив. проф др Думитру Гашпар. Сматрам да
имам пуно среће што радим са тако проницљивим истражи-
вачем и красним човеком као што је професор Гашпар. Иначе,
он ми је био и ментор при одбрани докторске дисертације
из домена теорије оператора 1994. године на Западном
универзитету у Темишвару.

Да се поново вратимо математици која је често
била баук за ђаке и студенте. Шта бисте могли да нам
кажете о математици као школском предмету и њеном
месту у нашој школи?

Супротно мишљењу неких људи који површно трети-
рају важност и улогу математике у школским програмима,
права је истина та да је математика основни стожер и стуб
реалних наука и не само то. Независно од постгимназијске
опредељености математика оставља у памети ђака “фунда-
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мент” на којем се може дограђивати и по потреби.
Да би се разумели математички појмови и да би их

могли примењивати, потребно је да учинимо интелектуални
напор који почиње са пажљивим и разборитим учењем “са
оловком у руци”, усвајањем теоретских начела и њихових
примена, а тек затим прећи на решавање постављених
проблема, од најједноставнијих па до оних са повећаним
степеном сложености. Ту наравно одлучујућу улогу има
професор. Он мора да прилагоди садржај лекције и методе
предавања на нивоу разреда. Ако не успе да буде разумљив
лекција неће постићи свој циљ.

Треба стимулисати ђаке или студенте да креативно
размишљају, да темељно анализирају задатак, и да при
решавању истог нађу најоптималније решење. Они који имају
добру основу лако се сналазе. Јер, како је познато, иако су
апстрактни математички појмови су међусобно чврсто
повезани и условљени и надовезују се.

Којим је све нитима ова грана науке повезана са
другим наукама и предметима?

Математика је тесно повезана са бројним егзактним
наукама као што су: физика, хемија, биологија, социологија.
Научно истраживање у било ком домену не би се могло ни
замислити без доприноса математике. Она омогућава да се
дубоко проникне у природне процесе и појаве. Другим
речима математика је наука садашњости и будућности.

Реците нам и неколико речи о Вашем друштвеном
статусу?

Па, по мом мишљењу, активност једног просветног
радника не може се ни замислити без њене друштвене
компоненте. У том погледу могу истаћи да сам дуго година
била члан Савета машинског факултета. Услед оснивања
Департмана за математику Политехничког института у
Темишвару изабрана сам за члана Савеза Департмана (који је
раван једном факултету). Такође, у својству декана студената
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прве године (слично разредном старешини у гимназији)
трудим да одговорно и часно обавим своју дужност и пру-
жим им помоћ у решавању свих проблема са којима се суо-
чавају око студија. Не могу а да не истакнем и то да сам члан
Савеза Срба у Румунији и да је мој супруг Цветко био један
од чланова оснивача нашег Савеза.

Која би била Ваша порука ђацима и студентима,
поклоницима математике.

Често подсећам моје студенте да када си млад и вољан
да успеш ништа није немогуће. Да са мало добре воље и
упорности могу савладати сваки предмет па чак и
математику. У том смислу релевантне су речи кинеског
мудраца Лао Цеа које гласе: “Оно што је тешко остварити
захтева месец, каткад и године. Оно што је немогуће само
мало више!”

И на крају реците нам шта радите у слободном
времену и да ли имате неку пасију, неки хоби?

Нажалост све је мање слободног времена. И када га
имам волим да га посветим породици, добрим књигама и
музици. Често крајем недеље, поготову лети, идемо на село
у родни Фенлак, где имамо родитељску кућу, земљу и башту
у којој гајимо све оно што је потребно за домаћинство. Тиме
указујемо заслужено поштовање према нашим родитељима
који су се својевремено толико жртвовали да би нас школо-
вали и извели на пут. Болно је то што је све више и више
таквих празних и закључаних кућа по нашим селима, које
оживе једино за време викенда и о значајнијим хришћанским
празницима.
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СЕЉАЧКА ДУША ДИРЕКТОРА

Тиха вода, брег ломи – то
бисмо могли да кажемо за иначе
човека из плејаде наших врлих
привредника, који су се током
година својим наглашеним
стваралачким духом, својом
плодотворношћу, хуманошћу и
другим прелепим људским вр-
линама и моралним одликама
наметнули средини у којој су
живели и радили и постали
часни и одговорни руководиоци
великих и просперних привред-
них јединица. Реч је о дугого-

дишњем директору предузећа Индустрије за прераду дрвета
у Темишвару, дип. инж. ВОJИСЛАВУ БОШЊАКУ. За њега
су с правом говорили да је прави човек на правом месту јер
је за свих 5.000 запослених у предузећу увек био узор у раду
и опхођењу и за сваког је имао пуно разумевања и увек топлу
и људску лепу реч. А почео је “одоздо” од обичног неквали-
фикованог радника у темишварском предузећу “Дерматина”,
без икаквих привилегија и повластица, напротив као син ку-
лака, који је са својим родитељима прошао голготу Барагана
и носио је трајан жиг политичке неподобности. У тим и так-
вим условима уздићи се до звања директора био је прави
подвиг.

ОТАЦ КАО УЗОР
- Од свог оца који је, иако обичан сељак, био веома



ЉУДИ и СУДБИНЕ 63

мудар и промућурен човек научио сам да у животу ништа
значајно не можеш остварити без великог труда. Он је волео
да каже и ово: “Ако ниси био леп до 20 година, паметан до
30 и богат до 40 година – нећеш никада бити ни леп, ни
паметан, ни богат”. А у првом реду треба бити поштен јер
без поштења нема среће и напретка.

Ево и краћег животописа нашег саговорника.  Рођен је
1938. године у вредној и имућној сеоској породици од оца
Миливоја и матере Десанке. Основну школу учио је у родном
Дежану код учитеља Милана Фемића а седмогодишње
школовање отпочео је у Денти, где му је старешина био наш
угледни просветни радник и културни посленик Јоца
Поповић. Али ускоро малог ђака, који је тек преболео трауму
навикавања на нову средину, погодила је велика несрећа –
насилни прогон, заједно са родитељима, у злогласни Бараган.
Старији брат Тихомир, који се налазио на школовању у
Темишвару, привремено је избегао ту трагедију, али су га две
године касније ухапсили и под стражом привели у Фундату
– како се називало насеље у којем је породица Бошњак имала
обавезно боравиште. Од тада почиње његов ход по мукама
али и настојање да у тим тешким условима заврши
школовање. Најпре је завршио седмогодишњу школу у месту
боравка а затим  и гимназију (без похађања) у Слобозији.

ЖИВОТНИ УСПОН
После повратка из Барагана једно време је радио као

неквалификовани радник у темишварском предузећу
“Дерматина” да би после две године био позван на
одслужење војног рока. За све то време темељно се припре-
мао за пријемни испит на факултету за прераду дрвета
Политехничког института у Брашову. То његово настојање
уродило је плодом 1960. године када постаје студент у 22. го-
дини. Из периода студија радо се сећа свог професора Живе
Филиповића, родом из Љупкове. Након завршетка студија
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1966. године постављен је за инжењера у фабрици фурнира
у Дети. Добро стручно припремљен, вредан и упоран са
истанчаним организаторским духом брзо је скренуо на себе
пажњу и ускоро постао директор предузећа. Ту у Дети је
нашао себи и своју животну сапутницу – професорку
биологије Дорину, са којом ступа у брак 1970. године, а 1971.
родио им се син Богдан, који је сада инжењер електротех-
нике и ради у Алкателу – у одељењу мобилне телефоније. А
највећа радост породице Бошњак је, свакако, њихова мезими-
ца петомесечна Раина, најдража дедина и бакина унука.

Али вратимо се привредној делатности инж. Бошњака.
Године 1974. када су се мање фабрике дрвне индустрије
ујединиле и када је основано познато Предузеће за прераду
дрвета у Темишвару, осетила се потреба за његовим
искуством и знањем у домену. Постављен је најпре за
комерцијалног директора, затим за главног инжењера и на-
покон за директора. У том својству остаје у предузећу све до
заслуженог одласка у мировину 2001. године. Иначе инж.
Бошњак је био једини из ужег руководства предузећа који је
надживео Децембарску револуцију 1989. године. То је и ра-
зумљиво јер је он као директор био на челу колоне радника
који су у оним драматичним данима скупа изашли на Трг
Опере како би дигли глас против диктаторског режима. Свака
му част!

Говорећи о постигнутим успесима за време његовог
директоровања он нам је истакао да је темишварски
намештај био веома тражен како на домаћем тако и на
страном тржишту. Од извоза у Совјетски Савез, САД,
Енглеску, Француску, Немачку, Белгију, Норвешку, Италију и
друге земље света годишње је оствариван приход од око 6-7
милиона долара, што је у оно време био велики успех.

Када смо га упитали чиме се бави сада када је у
мировини  када има пуно слободног времена он нам је
одговорио: “Иако сам читав свој живот провео радећи у
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индустрији, ипак дубоко у души остао сам сељак”.
Последњих година повукао сам се на село у родитељску

кућу моје супруге у Опатици, крај Дете где имамо лепо дома-
ћинство. Ту сам подигао леп воћњак и виноград, а у
повртњаку гајимо разно поврће и све што је потребно за
једно просперно домаћинство. Такође товио сам и свиње и
гајио живину, гуске, патке и др. А за све то треба пуно рада
и залагања, јер како је говорио мој покојни отац: “С трудом
ишта, без труда ништа!”
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АКТИВАН ЖИВОТ ТО ЈЕ СРЕЋА!

Има људи који све оно што раде, раде са пуно љубави,
стваралачког надахнућа и полета, уносећи у предмет свог
деловања читаву своју личност, све своје физичке и умне
способности, сав таленат. То су занесењаци који чине част
свом имену и роду и веома су цењени и поштовани у
средини у којој живе и раде. А један од таквих је и
дипломирани инж. електротехнике – МИЛУТИН ПЕјИЋ,
велики заљубљеник и поклоник музике – инструменталиста,
вокални солиста, вођа црквеног хора и композитор. Да, да,
добро сте прочитали: композитор. Јер, иако се у домену
композиције јавља тек у каснијим годинама свог живота он
је успео да остави иза себе око двеста занимљивих радова –
композиција забавне музике, романси, лидова итд. А његове
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радове изводили су врсни солисти Румунске Опере у
Темишвару међу којима се истичу: Виорика Поп Иван
(најбољи сарадник г. Пејића), Дојна Еремија, Мира Попеску.
Најчешће као главни извор инспирације послужили су му
стихови наших познатих класика Јована Јовановића Змаја и
Бранка Радичевића а музички је обрадио и ставио на ноте и
стихове наших песника Драге Мирјанића, Иве Мунћана,
Благоја Чоботина и др.

- Музику сам заволео још у детињству а први сусрет са
њом доживео сам као студент 1952. године, када сам постао
члан Варјашког тамбурашког оркестра којим је руководио поз-
нати примаш Станислав Бељин. Тај оркестар био је чувен у
читавој околини. Затим сам и сам као професор Српске агро-
номске школе у Великом Семиклушу 1954. године
организовао тамбурашки оркестар наше школе а две године
касније оркестар забавне музике при Дому културе у Варјашу
и то је био само почетак. Године 1981. постајем члан КУД-
а “Слога” у оквиру којег сам заједно са проф. Небојшом
Поповићем, Миленком Лукином и проф. Ђоком Мирјанићем
основао најпре квартет а затим октет гитара који је наступао
са пуно успеха. Годинама сам водио и црквени хор при Св.
храму у Темишвару-Граду а по уласку у мировину почео сам
да се бавим и компоновањем.

Рођен је 1927. године у вредној и угледној занатлијској
породици у Варјашу. Отац Стеван, био је умешан сеоски сто-
лар а мати Јелена кројачица. Основну школу учио је у род-
ном селу код сеоског учитеља, врсног педагога Ђуре Керпе-
нишана. Био је одличан ђак и жарка му је жеља била да на-
стави школовање иако су родитељи настојавали да пође њи-
ховим стопама имајући на уму ону народну: - Сваки занат је
златан! Ипак, његова је жеља испуњена и он постаје ђак
српског одељења темишварског колеџа “К.Ђ. Лога” као
питомац-стипендиста Конзисторијума Српске православне
цркве у Темишвару. И као гимназијалац истиче се како у
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учењу тако и у културно-уметничкој и спортској активности.
На предлог разредног старешине проф. Косте Николића
требало је да настави студије на Политехничком институту у
Београду, али дошла је несрећна 1948. година и злогласна
Резолуција Информбироа када су сви ти планови пали у
воду. Но млади сањар се не предаје и већ исте године
постаје студент новооснованог електротехничког факултета
при темишварској Политехници. А какав је био као студент
сведочи то што је постао одличан стручњак, који је са
дипломом инжењера постављен на веома одговорну дужност
у Предузећу за производњу оружја у Плојешту. Ту ради од
1952. до 1954. године, када на молбу директора новоосноване
Српске агрономске школе у Великом Семиклушу долази са
пуно полета и родољубља као професор ове наставне
јединице. Као професор, поред обавезно васпитне актив-
ности поклања посебну пажњу и културно-уметничком раду,
оснива школски тамбурашки оркестар и ђачко културно-
уметничко друштво које је било веома цењено и поштовано
у граду на Аранци.

Године 1958., после двогодишњег периода проведеног
у родном Варјашу, постаје члан радног колектива Грађевин-
ског труста у Темишвару. Вредан, амбициозан и стручно
добро припремљен брзо је напредовао на послу и догурао је
до звања грађевинског инспектора. Иначе, у Централи труста
остаје да ради више од тридесет година све до одласка у
заслужену мировину јуна 1989. године.

Лета Господњег 1959. упознаје студенткињу завршне
године медицине – Лијану Жијану – и исте године ступа са
њом у брак, који, ето, на обострано задовољство, у знаку
среће, љубави и разумевања траје већ више од 40. година.

Године 1961. родила им се ћерка Марија-Јелена, која
ради као сценограф у Букурешту, а 1965. године и мезимица
Делија, која је завршила студије архитектуре и сада живи и
ради у Паризу. Њихову велику и племениту родитељску
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љубав сада деле и њихови најдражи унуци – шестогодишњи
Дејан и једногодишња Ђулија. Иначе читав њихов садашњи
живот у мировини протиче у знаку кћери и унука. То их је и
навело да се преселе у Букурешт да би били са својим
најдражима. Тако током лета са унуком Дејаном бораве два-
три месеца на црноморском приморју у Костинешту, где
њихова ћерка и зет имају вилу а зими бораве у њиховом
хотелу у познатом одмаралишту Параул Рече.

И на крају да истакнемо и то да г. Пејић осим музике
има још три друге велике пасије и љубави. А то су:
планинарење, фотографија и фудбал. У млађим годинама са
ранцем на леђима, заједно са својом супругом, прокрстарио
је све значајније планинске венце у Румунији овековечујући
на целулоидној траци фотографског апарата најлепше
крајолике и пејзаже, а у својој младости био је и врстан
фудбалер, стамени бек најпре у школској екипи а затим у
сеоском тиму “Орао” у Варјашу, па у другом тиму По-
литехнике и друголигашу “Металул” у Плопењу.

Ето једног веома активног живота, а један од великих
људских умова је рекао: Активан живот - то је срећа!
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ЧОВЕКОЉУБЉЕ – ЕТИЧКО НАЧЕЛО
ЛЕКАРСКОГ ПОЗИВА

Има људи који и поред
тога што на својим плећима
носе повелико бреме година још
се држе и веома су активни,
како у својој струци тако и на
друштвеном плану. А један од
таквих је и умировљени лекар,
бивши начелник Одељења за
инфективне болести др МИРКО
ТОМИЋ, члан руководећег
одбора Савеза Срба у Араду.
Ведра и отворена срца, енер-
гичан и радан он је увек – како
сам воле да каже – тамо где су
и његови суграђани Срби и сви

људи добре воље, а када је реч о његовом животном позиву
један је од оних људи у белим мантилима, које њихови
пацијенти сматрају за пријатеље а колеге за сабраћу.

Иначе, седамдесетоосмогодишњег др Томића могли сте
прошлих дана да сретнете у Наћфали приликом оснивања
месне организације Савеза Срба, у Араду поводом “Дана
културе Срба” и у родном Фенлаку, приликом прославе хра-
мовне славе. Свуда активан и у првим редовима. Свака му
част.

Рођен је 1925. године у Фенлаку, у породици која
наставља лозу некадашњих поморишких граничара, који су
бранили јужну границу Аустро-Угарског царства. Ту у родном
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селу завршава основну школу, а 1937. године уписује Српско
одељење познатог темишварског колеџа “К.Ђ. Лога”.

По завршетку гимназије ујесен 1945. године наставља
студије на Медицинском институту у Темишвару, на одсеку
за педијатрију. Прве године након завршетка студија проводи
као дечији лекар, а затим и као начелник Одељења за
здравство тадашњег рејона Гурахонц. По речима нашег
саговорника службовање у том помало забаченом крају је у
оно време за њега добро дошло, јер је то, због резолуције
Информбироа, јуна 1948. године, био период невиђених
хајки на Србе и све што је српско. Та, донекле изолована
средина заштитила га је од могућих непријатности, пошто је
и он био Србин и неизмерно волео свој род.

Од 1969. године радио је као начелник одељења за
инфективне дечије болести у оквиру Жупанијске болнице у
Араду. У том периоду спроводи и богату научну активност.
Објавио је на десетине научних радова из свог домена и
учествовао је на бројним конгресима и симпозијумима како
у земљи, тако и у иностранству. Извесно време тесно је
сарађивао са Клиником за инфективне болести у Београду, и
са чувеним проф. др Костом Тодоровићем, који је важио за
стручњака светског гласа.

За све оно што је учинио за арадско здравство његове
колеге су га наградиле лепим признањем – изабрале су га за
председника Арадске филијале Међународног друштва лекара
хришћана, које има за циљ да се бори за што присније односе
међу људима и што хуманији лик лекара, дужност коју је др
Томић обављао часно и са пуно љубави и надахнућа.

Када смо га упитали зашто се определио за позив
лекара, наш уважени саговорник нам је одговорио:

- Па, позната је чињеница да је човечији живот
највреднији. Баш због тога, да би допринео одбрани тог
највећег блага и богатства као и чувању и неговању здравља
људи определио сам се за позив лекара. Такође, на ову моју
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одлуку утуцао је и мој стриц, који је био лекар, а чија је
жеља била да пођем његовим стопама – иначе, ја сам први
Фенлачанин који је постао лекар и тиме се поносим.

- Из разговора са вашим колегама и вама блиским
људима сазнали смо да сте били веома омиљен међу
болесницима. Чиме се то објашњава и шта  је по вашем
мишљењу најбитније за једног здравственог радника?

- Увек сам много полагао на морално-етничку страну
лекарског позива и увек сам према болесницима имао онај
хумани, људски прилаз. То они одмах осете и необично цене.
Углавном то је и најбитније за једног лекара, увек имати на
уму Хипократову заклетву – етичко начело нашег позива.
Такође сваки стручњак, а поготову лекар треба да држи корак
са најновијим достигнућима у својој струци. Да бих у томе
успео увек сам пратио стручну литературу и био претплаћен
на бројне часописе како из наше земље тако и из матичне
Србије.

И на крају да истакнемо и то да је породица др Томића
права лекарска, јер и његова супруга, која је нажалост
недавно преминула, била је лекарка, а и син Душан пошао
је стопама својих родитеља. Сада су за господина Мирка
највећа радост његови најдражи унуци – осамнаестогодишњи
Душан и петнаестогодишња Светлана, која када је питају шта
ће да буде када одрасте одговара: - Лекар, као и тата и деда
и бака.

- У слободном времену – а сад као пензионер имам
доста времена – много ме привлачи прошлост српског народа
на овим просторима, где је живео наш велики добротвор
Сава Текелија и други великани српског духа, а радо одлазим
и у родни Фенлак – каже наш саговорник. Још увек сам
хиљадама нити везан за свој завичај. Остао је у мени онај
добри и здрави сељачки дух, она љубав према обичном
човеку и свему лепом и узвишеном у животу.
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ИСТИНСКА ЖИВА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

У дугогодишњој новинар-
ској активности срео сам пуно
наших прекрасних људи који су
ме одушевили својом снажном
и свестраном личношћу оплеме-
њеном прелепим људским
врлинама и одликама. А један
од таквих људи великог срца,
који свуда око себе зрачи
добротом, непосредношћу и
предусретљивошћу јесте умиро-
вљени инжењер машинства
МИЛАН НИКИЋ.

Широко образован, скро-
ман и ненаметљив попут оне
“тихе воде која брег рони” – г.

Милан је један од оних интелектуалаца кога све и свашта
интересује и који је нека врста живе енциклопедије. Уз то,
иако је у заслуженој мировини, он има активни став према
свему што га окружује и тежи да увек буде укорак са оним
што се дешава у друштву у којем живи као и свету уопште.

Рођен је у Иванди 1932. године у угледној трговачкој
породици. Отац Радован држао је дућан у селу, а мати
Катица била је једно време учитељица у нашим селима.

Године 1938. породица Никић сели се у Темишвар тако
да наш саговорник са својих шест година постаје варошанин.
Ту у граду на Бегеју најпре похађа предшколску наставу, затим
и основну школу а између 1943-1951, тада чувену, Трговачку
гимназију, која је имала богату традицију и била једна од
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првих стручних средњошколс-
ких установа у Банату. После
успешно положене велике
матуре 1951. године, није се
много двоумио већ је наставио
студије на Политехничком ин-
ституту у Темишвару.

- На свим факултетима,
па и на машинском на који сам
ја студирао,  владала је веома
озбиљна радна атмосфера а уз

то имали смо и веома угледне професоре тако да није ни
зачудо што је темишварска Политехника стекла углед не само
код нас већ и у свету – каже он.

Иначе, још и данас дипломе Политехничког института
у Темишвару признате су свуда у свету.

Након завршетка студија запошљава се као метролог у
једном темишварском предузећу, а затим ради као технолог у
Електромотору и Акватиму, а каријеру завршава у Муни-
ципијском комуналном предузећу у сектору инвестиција.

Године 1976. ступа у брак са будућом животном
сапутницом – књиговођом Велинком Нинков, рођеном у
Чавошу. Она је на Духове 1951. била депортована у Бараган
непосредно са матурске вечери, у балској хаљини, што је
књижевник Небојша Поповић описао у истоименој причи.

Пошто је већ дуже времена у заслуженој мировини,
питамо нашег љубазног саговорника чиме сада испуњава
слободно време и да ли има неку пасију, неки хоби.

- Уз читање и оперу, туризам и путовање је моја велика
љубав и пасија – каже г. Милан. Волим да напајам груди све-
жим шумским ваздухом, да гасим жеђ бистром и хладном
изворском водом, да се дивим прелепим крајолицима и да
освајам нове висове. А како рече ненадмашни Његош: “Ко на
брду ак и мало стоји/ Више види но онај под брјегом!” Ја сам
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цео свој живот путовао. Пропешачио сам скоро све наше
значајније планине. Цео планински Банат познајем као свој
длан. Када то кажем мислим на Семеник, Мунтеле Мик,
Долину Черне итд. Такође са ранцом на рамену препешачио
сам и Источне Карпате и друге планинске масиве у нашој
земљи. Још и сада имам групу пријатеља, постаријих људи
са којима кадикад крећемо у освајању природних лепота...

- Такође заједно са супругом путовао сам и ван граница
наше земље. Највише смо боравили у Југославији, Русији,
Централној Азији, Мађарској, Бугарској, Немачкој и др.

- Са тих путовања најлепше пејзаже и утиске
овековечио сам на око 1.000 дијапозитива као и на бројним
фотографијама.

Иначе г. Милан се у иностранству веома добро осећао
и сналазио јер му је било лако да комуницира са мештанима,
пошто одлично говори неколико језика: свој матерњи српски,
затим румунски, руски, немачки, енглески и помало мађарски.
Баш као прави стари Темишварци који су добро знали не-
мачки, мађарски, српски и румунски.

- Штета што и Савез Срба не поклања већу пажњу
излетима и путовањима – закључио је своју беседу о туризму
г. Никић. Јер и међу Србима има пуно оних који воле овај
вид духовног уживања.

-Господине Никићу често вас срећемо и у Српској
читаоници у Темишвару.

- Још у најранијој младости имао сам на уму ону мисао
која гласи: читати значи учити. Она ме прати ево до
данашњих дана.  Радујем се што је наша читаоница све бога-
тија занимљивим књигама али било би пожељно да прима
и бар један дневни лист из матичне Србије. Било би добро
да је то “Политика” али и било који други. Јер познато је да
су наши људи и душом и срцем окренути ка својој матичној
земљи и свом народу. Па бисмо требали да имамо један
прозор у тај свет.
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ЧИТАТИ ЗНАЧИ УЧИТИ

Када је приликом јубилеја
Централне универзитетске би-
блиотеке “Еуџен Тодоран” у
Темишвару, у веома надахнутој
празничној атмосфери а у при-
суству бројних универзитетских
професора, доктора наука, рек-
тора свих темишварских уни-
верзитета, студената и најеми-
нентнијих представника кул-
турног и јавног живота града на
Бегеју, са префектом Хореом
Чокарлијем, на челу, уручена

Почасна диплома првом директору ове веома значајне кул-
турно-уметничке установе проф. ТРИФУНУ КНЕЖЕВИЋУ,
салом је одјекнуо буран аплауз. То је и разумљиво јер се у
личности овог вредног прегаоца на културно-научном пољу
срећно преплићу и допуњују два велика и племенита
животна опредељења – просветна активност за катедром и
рад са књигом, том незамењивом духовном храном, у
својству директора ове значајне универзитетске установе и то
скоро 35 година. И сваки од тих видова активности заслужује
и те како, по једну сличну па и значајну повељу, па и много
више од тога. Када је ударио темеље ове важне културно-
научне установе у својству директора-оснивача, темишварска
Централна универзитетска библиотека имала је око 10.000
томова књига и часописа а током година и деценија под
његовим вођством стигла је на завидну цифру од преко 3
милиона томова, одржавајући плодну и свестрану сарадњу са
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150 сличних установа у свету. А уз све те изванредне успехе
којима се мало њих могу похвалити проф. Кнежевић остао
је исти онај који је и био - скроман, тих и ненаметљив
господин и интелектуалац.

Рођен је у старој темишварској четврти – Фабрици 1929.
године у вредној, поштеној и богољубивој српској породици
од оца Лазе и матере Гроздане, родом из Дињаша. Основну
школу започео је на матерњем језику а први учитељ био му
је, тада наш познати просветни радник Петар Костић.

Након завршетка основне школе 1940. године постаје
ђак чувене темишварске Пијаристичке гимназије, исте оне
коју су својевремено учили познати српски књижевници:
Милован Видаковић, Јован Стерија Поповић, Бранко
Радичевић и писац “Сеоба” Милош Црњански. Иначе за
професоре ове елитне наставне установе Црњански је писао:
“Ти фратри, били су учени. Не само да су за њих грчки и
латински били живи језици, него и литература и античко
позориште...”. Ето у таквој строгој али стваралачкој
атмосфери провео је своје гимназијске дане проф. Кнежевић,
а 1948. године након успешно положеног матурског испита
уписује студије на факултету математике и физике у Темиш-
вару.

- Иако се обично каже да је математика баук за ђаке
мени је она била најдражи предмет - каже он. Док при
студирању медицине, права или историје треба пуно да
“бубаш” и памтиш, при проучавању математике и физике је
потребно разборито и логично размишљање и појмови се
надовезују сами од себе.

Године 1951. након успешног завршетка студија запо-
слен је као професор математике и физике у Осмогодишњој
школи у Карашови. Послат је да као млад и перспективан
кадар допринесе уздизању овог заосталог краја – како су му
при додели наименовања образложили свој гест надлежни
партијски и наставни органи. И стварно проф. Кнежевић је
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у том периоду био једини квалификовани професор
математике на сеоском подручју караш-северинске жупаније.

У Карашови због болести родитеља остаје само годину
дана а затим 1952. долази у Темишвар у Српску агрономску
школу.

Након премештања ове наставне установе у Велики Се-
миклуш једно време ради као организациони директор Српс-
ког државног ансамбла а 1954. године постаје директор тек
основне централне Универзитетске библиотеке у Темишвару.

- Могу слободно да кажем да сам цео свој радни век
посветио овој основној универзитетској установи и научној
и белетристичкој књизи – каже с поносом наш саговорник.
И нисам се преварио. Рад са студентима – тим младим
људима у пуном стваралачком заносу, и књигом нешто је
најлепше и најкорисније. Јер како се каже: Читати значи
учити!

Сада г. Кнежевић проводи дане заслужене мировине са
својим брачним другом учитељицом Горицом (Исаиловић),
живом легендом српског школства у Румунији, будући стално
у контакту са свим оним што се збива  у животу српског жи-
вља. Редовно их можете срести на богослужењима у
Српском светом храму у Темишвару-Фабрици (у којем је г.
Кнежевић и крштен) и велики су пријатељи недељника
“Наша реч”. Зато им на крају од срца желимо дуг живот,
пуно здравља и срећне предстојеће Ускршње празнике.
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У СЛУЖБИ ЉУДИ И ЊИХОВОГ ЗДРАВЉА

Током своје бурне и проти-
вуречне али усправне и досто-
јанствене историје наш српски
род је стекао бројне опробане
пријатеље и обожаваоце и међу
најсветлијим светским умовима.
Очарани величином и племени-
тошћу српског духа они су и
сами оберучке прихватили срп-
ство и као такви постали део
нашег националног бића. До-
вољно је само да напоменемо
швајцарског лекара светског гла-
са – Рудолфа Арчибалда Рајса

(1875-1929) који је као сведок злочина окупатора над српским
цивилним становништвом током Првог светског рата слао
дописе француским, швајцарским и холандским листовима и
часописима  а затим и сам постао добровољац у српској
војсци са којом је преживео албанску голготу и све недаће
повлачења пред вишеструко надмоћнијим непријатељем, али
и победоносни повратак у ослобођену Србију, дајући велики
допринос њеном послератном процвату и развоју. Прихватио
је српство и уградио себе у историју српског рода.

Ни главни јунак овог нашег прилога није Србин по
рођењу, али је то по души и великој наклоности према нама
Србима и свему што је наше. Он је српски зет и прихватио
је српство као део себе, свог живота и своје судбине. А није
му било ни тешко јер је Рус по националности и православац
по вери – а ми Срби волимо да кажемо: “Нас и Руса двеста
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милиона!” Реч је о веома умном и добродушном човеку,
врсном стручњаку и великом хуманисти др НИКОЛАJУ-
КОЉИ СОКОЛОВУ, умировљеном лекару опште праксе.

- Мој сусрет са Србима догодио се још у детињству,
између два светска рата. Тада је мој отац, као руски
емигрант, радио као лекар у Бијанаку (Јоханесфелду) и имао
у надлежност и нека српска села као што су  Иванда, Рудна,
Фењ, Гад и Чавош. Међу тамошњим Србима имали смо пуно
пријатеља код којих смо ишли о празницима, храмовним
славама и весељима.

Такође, мој отац је био редовни претплатник “Поли-
тике”, коју смо и ми – ја и моја сестра Олга – веома радо
читали, поготову рубрику за децу – тако да сам већ тада
научио српски језик. Касније, када сам 1966. године ступио
у брак са мојом будућом животном сапутницом учитељицом
Божаном Петровић (родом из Радимне) постао сам, да тако
кажем, скоро прави Србин.

Иначе, г. Соколов је полиглота и светски човек који
одлично влада руским, српским, румунским, француским,
немачким и италијанским језиком – а као ученик Пија-
ристичке гимназије био је одликаш и из латинског.

Рођен је у Кишињеву 1928. године у угледној интелек-
туалној породици. Отац Андреј био је лекар опште праксе а
мати Елена студирала је француски језик и књижевност али
је радила као домаћица. Када му је било четири године
долази са родитељима у Банат, тачније у Бијанак (на самој
граници, наспрам Јаше Томића) где му је отац био постављен
за лекара. Основну школу учио је у Ђулвезу, средње образо-
вање стиче у познатој Пијаристичкој гимназији у Темишвару
(истој оној у којој су својевремено учили и познати српски
књижевници Милован Видаковић, Јован Стерија Поповић,
Бранко Радичевић и Милош Црњански).

Поратне године 1946. постаје студент Медицинског
института у Темишвару а 1952. крунише шестогодишње
студије дипломом одликаша. Тај изванредни успех пружио му
је привилегију да остане асистент на факултету али због тзв.
“политичке неподобности” неко други је искористио прилику.
Он одлази у Карансебеш где ради као лекар опште праксе све
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до 1955. године када заједно са родитељима долази у
Темишвар. У граду на Бегеју ради као лекар у познатим
предузећима – ИЛСА и УМТ, као и у темишварском кварту
Чарда Рошије. Највише времена, скоро 25 година, провео је
као лекар Школског центра при Творници машина у
Темишвару. Током летњег периода дванаест пута је боравио
на реуматолошким клиникама на црноморском приморју, где
је за пацијенте имао стране туристе који су боравили у ру-
мунским летовалиштима.

Све у свему, каже наш саговорник, током свог радног
века имао је око 70.000 пацијената, што је задивљујуће, зар
не?! И не само то, доктор Соколов је спроводио и веома
плодну научну и теоретску активност. Годинама је радио као
лектор Народног универзитета, у ком је својству држао
предавања широм Баната а по стручним часописима и
разним листовима објавио је на десетине научних радова и
чланака.

Говорећи о свом позиву наш саговорник каже: “Ништа
на овом свету није тако важно и вредно као сам човечији
живот и његово здравље. Не каже се џабе да је здравље
највеће богатство. Зато сам увек пазио на морално-етичку
страну наше професије па сам према болесницима гајио онај
непосредни, блиски и хумани прилаз. Иначе, то је за једног
лекара и најбитније. Увек имати на уму Хипократову заклетву
– етичко начело нашег позива. Такође, сваки лекар треба да
буде темељно припремљен и да је увек у корак са најновијим
достигнућима у својој струци. А да би то постигао треба
целог живота да учи, учи и опет учи”.

И на крају, али не у последњем реду, да кажемо реч-две
и о његовом личном, породичном животу. Већ 38 година
доктор Соколов је у срећном браку са својом животном
сапутницом учитељицом Божаном (Петровић). Круна
њиховог брака и њихове љубави је красна ћерка-јединица
Валентина, која је пре пар година дипломирала на факултету
хемије Универзитета у Нишу и која, као и њен тата говори
неколико језика.

Пожелимо у закључку породици Соколов пуно здравља,
среће и свега најлепшег.
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ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Разговор са умировљеном професорком природних наука
ГРОЗДАНОМ (ПЕЈИЋ) САБЛИЋ

Како је дошло до тога да
се определите баш за овај по-
зив, за професора природних
наука?

На ово питање обично
следи онај познати одговор: још
у најранијој младости и детињ-
ству, угледајући се на своје добре
и умне учитеље и професоре
заволела сам позив просветног
радника и жарко сам желела да
и ја једног дана станем за
катедру. Али у мом случају то је
било мало другачије. Није да

нисам имала дивне учитеље и професоре. Далеко од тога!
Довољно је да поменем моју васпитачицу, којој сам говорила
да и ја желим да постанем забавиља, па учитељице
Лукрецију Бебић и Виду Фенлачки, која  ми је и надахнула
љубав према природопису а поготову према анатомији и
физиологији човека и животиња. Но, то ме је подстакло да
заволим медицину и да почнем да маштам да постанем
лекар. Сматрала сам да је то најлепши и најплеменитији
позив. А тако су мислили и моји родитељи. Чак сам
учествовала и на приправним течајевима, који су
организовани за матуранте који су намеравали да се пријаве
на пријемни испит на Медицинском институту. Али када сам
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приликом учешћа на практичним радовима видела крв и ого-
љена мртва тела позлило ми је и морала сам да одустанем
од те моје лепе намере. Помислила сам: моја нежна и крхка
природа то неће моћи да поднесе. Тако сам се из хода
определила за Факултет природних наука, пошто сам за то
била добро припремљена. Пријемни испит није представљао
за мене никакав проблем пошто сам велику матуру завршила
са одличним успехом и заузела високо 4. место од преко 90
ђака нашег колеџа, укључујући ту и Румуне.

Зашто сте изабрали Клуж за место ваших студија?
Када смо били у завршним разредима гимназије у

Српској секцији познатог темишварског Колеџа “К.Ђ. Лога”
сви смо намеравали да наставимо студије у Београду. Биле
су то прве послератне године пуне неког посебног
одушевљења, неког пламеног родољубља. Чак смо почели и
да се припремамо за тај узвишени чин под надзором нашег
старешине, дивног професора и човека, Косте Николића. Али
јуна 1948. године дошла је та проклета Резолуција Информ-
бироа и све је пало у воду. Границе су затворене, спласнуо
је наш ентузијазам и угасише се наши прелепи младалачки
снови. Тако да се срећа морала потражити негде другде. Ја
сам се одлучила за Клуж, где је било пуно студената Срба.
Међу њима могу да поменем Борислава Крстића, Јелку
Мијатов, Даницу Станисав, Здравка Фенлачког, Зорину
Петков, Манојла Голуба...

И како је протицао студентски живот у Клужу?
Клуж је и у оно време био права студентска метропола.

Тих година у њему је учило преко 15.000 студената. Поготову
у јутарњим часовима центар града, у којем је било највише
факултета, претварао се у прави студентски мравињак. Све је
врвело од младости, лепоте и раздраганости. Нико није
могао да остане равнодушан према том ентузијазму и тој
узаврелој радној и студиозној атмосфери. Тако да сам се и ја
врло брзо прилагодила. Становала сам приватно код једне
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симпатичне госпође Аспрић, која је била удата за Србина. А
определила сам се за приватни квартиљ зато што сам од
малена навикла да учим наглас што не бих могла да сам ста-
новала у дому. А моји родитељи су много радили и трудили
се, како би ми омогућили најбоље услове за живот и студије.
Зато сам им вечно остала захвална.

Да ли сте имали неке проблеме и потешкоће
имајући у виду да сте ниже и средње образовање стекли
у школама и одељењима са српским наставним језиком?

Па, на почетку је било неких потешкоћа. Не каже се
џабе да је сваки почетак тежак. А то највише због тога што
није било уџбеника и курсева па смо морали да учимо из
бележника. Ја сам била веома спретна и брза при “хватању”
бележака које смо затим допуњавали разним цртежима и
шемама да бисмо што лакше усвајали градиво.

Била сам веома савесна и ишла сам на сва предавања
и семинаре, тако да су и резултати из године у годину били
све бољи и бољи. У III години већ сам добила “заслужну”
стипендију. То, верујте, није било тако лако постићи јер су
професори били стручно веома добро припремљени и
претенциозни. За кратко време стекла сам и пуно пријатеља
и потпуно се уклопила у студентски живот. Могу да вам
кажем да и дан-данас имам пријатељицу из тих студентских
дана са којом се веома лепо слажем, а повремено  се и
састајемо.

Какав је у ствари био тадашњи студентски живот у
односу на овај садашњи?

Па, студентски живот је одувек леп. Он је синоним са
младошћу, са периодом најлепших младалачких снова и
идеала. Тако да смо и ми имали веома леп студентски живот.
У оно време није било толико клубова и дискотека али је
била Опера. Ми смо много похађали Оперу. Понедељком,
средом и петком биле су оперске представе на којима је
врвело од студената. Такође и недељом су биле оперске
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представе а тада су на првом и другом балкону и на галерији
били само студенти. Неки пут право са часова ишли смо на
оперске и позоришне представе. Једино суботом и о
државним празницима биле су организоване забаве и
игранке тзв. “другарске вечери”, које су понекад трајале до
зоре. Сећам се када смо одлазили кућама, људи су већ стајали
на ред за месо или млеко јер је тада била велика криза
агропрехрамбених производа.

И када сте помислили да је живот тако леп и да је
све у најбољем реду доживели сте праву драму?!

Да, тако је. У ноћи између првог и другог дана Духова
1951. године десио се онај злокобни Бараган. Већ сутрадан
примила сам од својих рођака телеграм да су се и моји мили
родитељи нашли на тој црној листи подигнутих. То је
деловало на мене као гром из ведрог неба. Можете и сами
замислити како сам се осећала. Била сам при крају III године
у потпуној зависности од њих, а наједном, ето, остала сам
сама и беспомоћна. Мислила сам да ћу свиснути од бола и
безнађа. Каже се да је најтеже човеку када сам над собом
осети самилост. Ја сам била на прагу тога. Али помогао ми
је Бог и моје колеге Здравко Фенлачки, Маша Голуб и др. који
су ми пружили велику моралну помоћ. Чак су и професори
па и декан били на мојој страни и одобрили су ми да у
једном дану положим два испита, како бих могла да идем
својима.

И како сте на крају пребродили ову велику драму
ваше младости?

Па, не каже се џабе да је човек тврђи од камена. Живот
је текао даље. Моји родитељи су пуно радили и у Барагану
само да би могли да ми помогну да изгурам до краја моје
студије. Такође знатну помоћ добила сам и од својих рођака
из Америке. Они су нам тада слали пеницилин који је у оно
време био веома тражен. Ми смо га продавали и тако се
издржавали и живели. Иначе, ти ударци судбине још и више



Драга МИРJАНИЋ86

су ме ојачали и подстакли да радим и учим како бих тиме
приуштила какву-такву радост мојим напаћеним родитељима.
А зна се да код нас Срба инат може да начини права чуда.
Тако да сам завршила студије са одличним успехом.

И тако сте постали проф. природних наука. Шта у
ствари значи бити професор и просветни радник уопште?

Одмах да кажем то да просветар није само диплома,
завршене студије, квалификација, припрема, још мање само
професија. То је надахнуће, љубав, преданост и стална
отвореност према ђацима. Ја сам тако схватила свој позив и
тако сам се опходила током 33 године педагошке активности
за катедром. И поносна сам што сам имала ту срећу да радим
од првог дана, па до последњег часа у Српској гимназији у
Темишвару, иако сам повремено радила и у румунској секцији
па и са полазницима  вечерње наставе.

Шта је најважније за једног просветног радника, за
једног успешног професора?

Најважније је да изнад свега воли децу и свој позив.
Јер онај ко не воли тај не може ни да их разуме. А онда се
ту јављају проблеми. Но, не треба ићи у другу крајност. Не
треба прелазити извесне границе. Ако је баш погрешио и
направио велику грешку, која му може нашкодити у будућем
животу, онда га треба казнити. Треба га усмеравати на прави
пут. Лепим а не преким. То исто важи и за родитеље. Такође,
треба поштовати децу. Ја никад нисам рекла ђаку - Ти. Треба
да поштујеш да би и сам био поштован. Подједнако сам
волела и поштовала све ђаке а и они мене. Кад сам отварала
врата учионице, остављала бих пред вратима све моје бриге,
црне  мисли, стресна стања и гледала сам да будем ведра и
расположена. Јер ђаци нас такве желе. И могу да кажем да
сам углавном давала доста велике оцене, иако су наши
професори били много строжи и шкртији када су оцене биле
у питању. Такође и тачност, по мишљењу многих, најбољи је
знак доброг васпитања.
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Шта бисте могли да кажете о стручној спреми
наставничког кадра?

Стручност је,  можда, на првом месту када су у питању
просветни радници. Не можеш учити друге а да и сам не
учиш. Баш ту је и велика грешка што се многи прихватају да
уче друге не научивши себе. А како рече владика Николај
(Велимировић): “Само напуњен и препуњен извор може
појити жедне и зрео плод може хранити гладне”. Зато сам
одувек гледала да добро испечем занат којем сам се
посветила како на факултету, где су хтели да ме задрже за
асистента, тако и касније. Положила сам на време и са
одличним успехом све степене стручног усавршавања и
стално пратила стручну литературу и најновија достигнућа
из методике и дидактике. Сећам се да су ме увек, када је била
нека инспекција, наговарали да држим отворене лекције. А
ја сам то са задовољством радила. Једном сам у оквиру
саветовања наставничког кадра држала отворену лекцију
пред свим директорима школа са подручја тимишке жупа-
није. На крају су ми сви честитали и били одушевљени оним
што су видели. То ме је подстакло и дало снаге за будући рад.

Да ли сте учествовали и у ваншколским активно-
стима?

Како да не! То је у оно време било чак и обавезно. Али
ја све што сам радила, радила сам од срца.

Мислим да сам већ и рекла да сам била члан хора
СКУД-а, којим је руководио познати музичар Ал. Шумски.
Касније сам наступила у хору наставничког кадра града на
Бегеју, а 6 година радила сам као водитељ Емисије за децу
Радио- Темишвара, коју је уређивао Стојан Лера. Био је то
пионирски посао како за мене тако и за наш живаљ, па сам
зато регрутовала две девојчице ученице XII разреда Дару
Ђорђевић и Тилду Николић, које су касније преузеле штафету
и наставиле овај леп и племенит посао.

У млађим годинама обожавала сам спорт и уживала у
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стоном тенису који сам и играла са доста успеха. Такође,
посебно сам пратила кошарку и фудбал. Напамет сам знала
ону чувену југословенску репрезентацију у којој су играли:
Беара, Станковић, Црнковић, Митић, Бобек, Вукас и др.

Када би поново требало да бирате позив да ли бисте
се поново определили за професорску каријеру?

Да будем искрена, добро бих промислила. Јер као што
сам и рекла, волела сам да идем прозивником под пазухом и
осећам да сам за то и створена али сада би било тешко да се
определим имајући у виду атмосферу која влада по нашим
школама. Та криво схваћена слобода, тај претерани
либерализам када се девојчице шминкају и јуре накарадну
моду а дечаци бријају главе и пуше по ходницима школе,
шкоди. Мислим да то не бих могла да поднесем, а на крају
крајева, сама не бих могла богзна шта да променим.

Ипак, шта бисте на крају поручили младима?
Да уче, раде и опет уче. Да негују знање јер знање те

украшава ако си богат и храни ако си сиромах. А чика Јова
Змај је писао:

“Знање је снага, знање је моћ
Учите, децо, дан и ноћ!”
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ТУЖНО ЈЕ ШТО И СТАРОСТ ПРОЛАЗИ

Стара народна мудрост
вели:  „Ко нема старе нека их
купи“, алудирајући на њихово
богато и свестрано искуство, на
њихове мудре и поучне речи,
као и на њихову постојану веру
у Бога и нашу светосавску цркву.
А те племените и лепе мисли и
те како пристоје и 88. годиш-
њем умировљеном трговинском
раднику БОЖИДАРУ ВИТО-
МИРУ, дугогодишњем члану
КУД-а „Слога“ и црквеног хора
при Српском саборном храму у
Темишвару-Граду.

Иначе, чика Божидар је један од најстаријих Срба у
граду на Бегеју, но још увек редовно долази на богослужења,
помно прати све што се дешава у нашем српском живљу и
редован је претплатник и читалац „Наше речи“.

Када смо га упитали која је тајна његове дуговечности
и крепкости он нам је одговорио:

- Нема ту никаквих тајни, једноставно треба бити
умерен у свему – у јелу, пићу, па и речи. Јео сам и једем али
ретко се пренајем, пијем али помало и никада се нисам
напијо. Тешко сам радио али сам увек избегавао тешке речи
јер народ каже: “Од дуга језика живот бива кратак”.

Ко хоће да буде здрав нека живи умерено и весело.
- Шта је најлепше, а шта најтужније у старости?
- Младост је сама по себи лепа, а за старост не можемо
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да кажемо да је лепа. Добро је то што сам, ево, доживео ове
године и што сам здрав. А најтужније је то што смо ми стари
усамљени и што и ова каква-таква старост пролази и то све
брже.

Ево и чика-Божидаревог краћег животописа, који је он
својим помало незграпним али читким рукописом ставио на
хартију.

Рођен је далеке 1919. године у имућној сељачкој поро-
дици у Шенђурцу – Српском Светом Ђорђу, како су говорили
наши стари, крај истоименог српског средњовековног
манастира. Његов отац Живко био је угледан домаћин са 80
ха земље и дугогодишњи кнез општине, а мати Милена била
је родом из Рудне из породице Бакићевих.

Основну школу учио је у месној Српској вероисповедној
школи а учитељица му је била Олга Митров Мошеско.
Године 1934. одлази на занат у Доситејево Чаково код
познатог чаковачког трговца Александра Симоновића.

Ту је имао шта да научи и да оплемени своју личност
најлепшим моралним и карактерним одликама, што ће му
служити кроз цео живот.

Са изученим занатом почиње 1938. године да ради као
трговац најпре у Бокши, а затим и у Оравици. Ту почиње и
да свира хармонику коју ће касније запоставити. И када му
је отац намеравао да отвори приватну трговачку радњу
букнуо је Други светски рат. Позван је на одслужење војног
рока и четири године провео је на фронту. Најпре на
источном фронту, а затим са совјетском војском ишао је чак
до Чехословачке. Спасао га је занат јер је као трговац све
време радио у сектору снабдевања и прехране.

По завршетку рата долази у Темишвар, где се запо-
шљава у трговини. Пошто је био стручно способан, вредан,
тачан и поштен брзо је стекао углед како међу колегама тако
и претпостављенима.

Године 1946. ступа у брак са Звезданом Вујић, родом из
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Толвадије са којом је имао сина Миодрага и ћерку Наду. И
када је мислио да му се срећа осмехнула десио се Бараган.
Родитељи, браћа Јоца и Миливој и сестра Златинка били су
депортовани у тај злогласни румунски гулаг. Он је избегао
несрећу јер је те ужасне ноћу био у Темишвару. Ускоро затим
умире му и седмогодишњи син Миодраг пошто је био рођен
са срчаном маном. А после две године умире му и супруга
Звездана. Била је огорчена због смрти сина а и због тога што
су у њиховој кући становале 6 породица а они су морали да
живе у кирији.

После неколико година, пошто је преживео те тешке
трауме – поново ступа у брак овога пута са Саветом Савић,
која је као „титоиста“ одлежала три године у затвору. Са
њоме је по његовим речима проживео лепе године. Добро
су се слагали и поштовали и пуно путовали.

У слободном времену активисао је у КУД „Слога“ а био
је и члан црквеног хора под управом Јована Лацића и
касније Станислава Белина. Сада је у заслуженој мировини
за коју каже:

- Пензија је добра онда када је дуга. Може бити и мања
само да је дуга. А ја сам, хвала Богу, већ и заборавио од када
сам ушао у пензију. Добро је и што сам при снази те могу да
редовно идем у цркву и да се недељом састајем са мојим
друштвом. Бежим од самоће јер за старог човека нема већег
непријатеља од самоће, од усамљености.
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УСПРАВНО ДРЖАТИ ГЛАВУ...

Лепо наш народ каже:
“Кућни је праг највећа планина
а родитељски дом гнездо
човеково”. Ту је добро и топло
као у мајчином крилу. Ту с
децом расту и њихова крила и
судбина, почиње и расцветава
се њихова младост и будућност.
Главни јунак овог написа
међутим, није имао чак ни ту
срећу да се роди у топлој и
присној атмосфери родитељског
дома и породичног огњишта. И
то из простог разлога што су
његови родитељи, иначе, вред-

ни, поштени и богољубиви житељи Денте, као и многи наши
суграђани широм Баната, ни криви, ни дужни у ноћи између
првог и другог дана великог хришћанског празника Духова
1951. године, насилно изгнани из свог породичног дома и
бачени на штрњику у злогласном румунском гулагу –
Барагану. Нису били богати али су изнад свега волели свој
српски род, светосавље и све што је наше и то је било до-
вољно да буду проглашени за народне непријатеље опасне по
тадашњи комунистички режим задојен стаљинистичком
идеологијом.

Реч је о погонском инжењеру УРОШУ СИМЕОНУ,
шефу бироа у познатој Творници машина у граду на Брзави
и председнику МО Савеза Срба у Решици.

Г. Урош је скроман и повучен у себе али је веома
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упоран и постојан када је реч о активности на радном месту
и за општу ствар а уз то краси га велика хуманост и све оне
одлике које и доликују истинском човеку.

Рођен је, као што смо већ истакли, у Барагану од оца
Велемира и матере Загорке. Његово детињство као и
детињство његове старије сестре Бориславке било је, дакле,
на удару веома тешких животних услова Барагана, где је
њихова скромна кућа – тршчара била подложена страшним
олујним ветровима и мећавама за време зиме, или пак
врелим сунчевим зрацима током лета.

Чак ни након ослобођења из тог проклетог гулага 1956.
године, судбина им се није насмешила. Наиме, месне
корумпиране власти из Денте, да би се додвориле својим
претпостављенима, нису им дозволиле да се врате свом
породичном дому. Говорили су: “Народни непријатељи
немају шта да траже међу нама!”

- То је још и више болело моје родитеље него само
изгнанство.

Нису могли ни да замисле такав став својих дујучераш-
њих сељана. То их је, међутим, научило да усправно држе
главу и када би се гора на њих срушила.

- Да бисмо се тим рђавим људима склонили с пута оти-
шли смо у Решицу, где сам ја и сестра наставили школовање.

После завршетка средње техничке школе електротехнич-
ког смера 1973. године, наставља студије на Електротех-
ничком факултету у Решици. За време студија истиче се
вредним радом и залагањем тако да 1977. године стиче
диплому погонског инжењера и запошљава се у Творници
машина где ради и сада, већ више од двадесет и осам година.

Године 1984. ступа у брак са  Маријаном, чиновницом
у истом предузећу. Са њоме има ћерку Наду Александру,
студенткињу Филолошког факултета, одељење за енглески и
италијански језик.

Одмах након Децембарске револуције, када су створени
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повољни услови за манифестовање нашег живља, г. Урош је
са пуно љубави и надахнућа пригрлио рад нашег Савеза.

- Највеће и најлепше остварење решичких Срба је,
свакако, нови храм посвећен Васкрсењу Господњем, који је
21. априла 2001. године, на велику радост и понос  верника
из Решице, околних села, Темишвара, па и из матичне
Србије, освећен од стране владике Саве (Вуковића) и владике
Лукијана (Пантелића) а уз саслужење бројних наших
свештеника.

Такође, лепо смо уредили и седиште нашег Савеза, које
је постало омиљено свратиште свих Срба из Решице.

Тренутно руководећи одбор нашег Савеза у чврстој
сарадњи са нашим новим свештеником Васом Лупуловићем
поклања посебну пажњу мобилисању и окупљању наше
омладине. Жеља нам је да оснујемо културно-уметничко дру-
штво са оркестром и играчком групом. Зато користим и ову
прилику да упутим топли позив свим младим Србима у
граду на Брзави да нам се придруже.

Да истакнемо и то да је г. Урош велики пријатељ
књиге, да радо чита белетристику и стручну литературу, а
такође редовни је претплатник и читалац “Наше речи”.
Такође, редовно прати спортска збивања и страсни је навијач
“Црвене звезде” и фудбалске репрезентације Србије и Црне
Горе.
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НЕМИРИ УМИРОВЉЕНОГ ГЕОЛОГА

Случај је хтео да на једном пригодном слављу у веома
опуштеној и пријатној атмосфери изближе упознам
фасцинантну и веома сложену личност једног угледног
српског интелектуалца у мировини а који не мирује, већ води
веома активан и плодотворан живот и свуда око себе зрачи
стваралачком енергијом и снажним оптимизмом. Реч је о г.
БРАНИ СТОЈИЋУ, доктору геологије, човеку изузетне
хуманости и научне достојанствености који је цео свој радни
век посветио свом животном позиву а сада у мировини на-
лази времена за своје велике љубави и пасије као што су
лов, риболов, путовања итд, итд.

Но у првом реду треба подвући његов изузетан научни
рад, његове студије и стручне књиге које досежу академске
висине и представљају значајна остварења у домену геоло-
гије.

Угледао је светлост дана 1935. године у Моноштуру
(арадска жупанија) у свештеничкој породици. Основну школу
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похађа у Великом Сенпетру, где му је учитељ био легендарни
Бошко Лацић, а након тога уписује познати темишварски
кочеџ “К.Ђ. Лога” (одељење на српском језику), где је – како
сам вели – владала веома студиозна и стваралачка атмосфера.

С посебним поштовањем сећа се из тог периода свог
старог, али изузетно спретног и надахнутог професора Косте
Николића из Београда, који је вршио и улогу директора Срп-
ске секције.

Године 1949. после мале матуре и реформе школства
наставља Српску педагошку школу у Темишвару. И гле
парадокса, баш тада почиње његов “ход по мукама”, јер због
тзв. политичке неподобности, зато што је свештенички син,
доживљава разне непријатности, увреде и шиканирања у
духу тада заоштравајуће класне борбе. Тако да је приморан да
напусти српску школу и последње године средњег
образовања завршава у Спортској гимназији у Темишвару.
Ова неправда изазива у њему велики гнев али истовремено
побуђује огромну енергију и жељу да успе и да се докаже.
Упражњавао је гимнастику на апаратима, скијање и веслање.
У овој последњој дисциплини освојио је треће место на
првенству Румуније.

Након завршетка гимназије постаје наставник физичког
васпитања у Школском центру рударског смера у Баја Маре.
У том својству у овом познатом рударском граду сусреће се
са чаробним и фантастичним светом кристала, руда и
минерала и у њему се рађа жеља да настави студије у тој
прелепој струци. И тако већ наредне јесени 1954. године
уписује факултет геологије на Универзитету у Клужу.

Студије завршава 1959. године као шеф промоције што
казује све о томе какав је студент био и што му је омогућило
да бира место запослења. Скроман, радан и знатижељан
опредељује се за Предузеће за истраживање ретких и
радиоактивних метала у Штеју (жупанија Бихор). То је
оновремено била једна од стратешких сличних институција
у земљи. Ту ради марљиво и самопрегорно 33 године, све до
уласка у мировину.

Десет година своје неуморне и пасиониране актив-
ности посвећује и истраживању радиоактивног фонда
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подземне атмосфере, минералних и геотермалних извора по
целој Румунији. Том приликом приправља документацију за
око 1.000 извора минералних и геотермалних вода.

Године 1967. уписује се за докторат на Универзитету у
Клужу а ментор му је чувени проф. минерологије др Еуген
Стојковић. Три године касније докторирао је на тему “Слага-
лишта руде бора на територији Румуније”. Рад је одушевио
научну комисију па му је предложено да постане професор,
али пошто није био члан партије ускраћена му је та
могућност.

И, како нам је сам признао, докторска диплома а и
лична савест и морална обавеза учинили су да се још и више
посвети научном истраживању. Иначе, његов научни опус
обухвата педесетак објављених стручних радова у земљи и
иностранству, међу којима су и девет књига. За једну од тих
књига, која је у ствари проширена и продубљена докторска
дисертација добија 1984. године награду Румунске Акаде-
мије. Тим високим признањем, колико је нама познато
награђена су још само два Србина из Румуније и то у колек-
тивним подухватима. Такође током година г. Стојић је уче-
ствовао на бројним конгресима и конференцијама у земљи и
иностранству, поготову у Југославији, а веома чест и драг
гост био је и Српске академије наука и факултета геологије и
рударства у Београду. С посебним душевним афектом прича
нам о пријатељству и сарадњи са унив. проф др Стефаном
Караматом и др Слободаном Јанковићем, са Београдског
универзитета, који су чувени стручњаци и дугогодишњи
сарадници УНЕСКО-а у домену геологије.

Господин Стојић је и узоран супруг, отац и деда. Са
својом животном сапутницом биохемичарком Ливијом
(Грабовецки) живи у срећном браку већ више од четрдесет
година, а плод њихове љубави ћерка Нада доктор је
стоматолог и са својим мужем живи и ради у Немачкој. Она
им је подарила највећу радост живота – унуке Лару (15) и
Микија (14).
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ЛЕП САН КОЈИ СЕ НАСТАВЉА...

Сигурно да сте запазили
да је огромна већина наших го-
стију у оквиру рубрике
Варошани пореклом са села.
Што би се рекло – Сви се ми
вучемо од куке и мотике.
Правих варошана је мало и то је
онај “остатак остатака” о којем
је говорио аутор “Сеоба” Милош
Црњански, који је волео
Темишвар и називао га “градом
давног сјаја” који није без
разлога носио назив “Мали

Беч”. Многи су од данашњих Срба-Темишвараца дошлих у
град силом прилика – да би изучили неку школу, на занат
или пак “трбухом за крухом” када је Чаушескуова политика
социјалистичког преображаја пољопривреде дотукла наша
села и претворила сељаке у сеоске пролетере.

И наш следећи саговорник је један од тих сеоских
дођоша – сељак у дубини своје душе, кога су ветрови
друштвеног невремена и судбине довели у град и учинили
га варошанином. Само што је тај његов пут од родног села
до града ишао заобилазном трасом – преко свима нама
познате српске голготе, и не само српске – злогласни Ба-
раган. Реч је о красном човеку, стручњаку и Србину –
ЗДРАВКУ СТОјАНОВУ, умировљеном ветеринарском
техничару.

Он је изданак угледне и имућне дињашанске породице
Стојанов, са надимком Гамборови. Гамборови су били поз-
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нати не само у Дињашу, већ и у околини као вредни и умеш-
ни ратари. Волели су изнад свега земљу-хранитељку, плодне
њиве, добре коње, пуне амбаре и котарке, раскошне каруце и
сребром украшене сердане.

Били су као онај “Сејач” којег је описао наш велики
песник Јован Дучић: “Он је сејао и певао, и сејао и певао...
Он је сејао црне и беле мисли свога сна. Топли пролетњи
ветрови су мирисали, а благе априлске кише уливале се у
његове сребрне бразде. Пустиња ће се после тога покрити
цвећем и руменим плодовима. Свуд ће бити класје до појаса
и шуме до неба...”.

Нажалост тај прелепи сан насилно и брутално је
прекинут на први дан Духова 1951. године када су депорто-
вани у Бараган. Шта је уследило свима је већ познато.
Петогодишњи ход по мукама и кулучење за парче хлеба. Али
нису се предавали. Васкрсли су једног лепог дана после
децембарске револуције, као птица Феникс и упорним радом
и залагањем наставили су дело својих дедова и прадедова.

Здравко Стојанов је рођен 1930. године у Дињашу у
имућној сељачкој породици од оца Марка, кога су сви од
миља звали Тона и матере Ракиле. Основну школу је учио у
родном селу а учитељи су му били наши угледни педагози
Видосава Фенлачки и Војислав Ћирић, иначе сомборски ђак.
Када је завршио пети разред ујесен 1943. године постаје
ученик Српског одељења познатог темишварског лицеја “К.Ђ.
Лога”. Ту остаје све до реформе румунског школства 1948.
године када прелази у Ветеринарску техничку школу. Али
када је био у трећој завршној години дошла је депортација у
Бараган.

По повратку из Барагана 1956. године извесно време
радио је као ветеринарски техничар у Државном пољопри-
вредном добру у Великом Семиклушу и истовремено
наставио  школовање у Араду, тако да је 1959. године стекао
диплому ветеринарског техничара. То ће му омогућити да се
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запосли у Станици за вештачко оплођавање и селекцију
стоке у Темишвару и да добије дозволу за боравак у граду на
Бегеју, пошто је као изгнаник у Барагану био проглашен за
политички неподобну личност. Године 1966. запошљава се
у Агрономском институту у Темишвару где остаје све до
заслуженог одласка у мировину 1990. године.

Одмах по стицању дипломе ветеринарског техничара –
1959. године ступа у брак са младом учитељицом Анђелком
Добрин, родом из Ченеја. Већ након годину дана брака родио
им се син Иван, сада дипломирани инжењер машинства.
Иначе, он ће и повратити и наставити, на једном још и
вишем ступњу онај прелепи сан породице Стојанов, који је
насилно прекинула бараганска голгота. Наиме, он данас
обрађује 150 ха своје земље (30 ха дедовине и остало
купљене) и 70 ха узетих у аренду. Поседује најсавременију
механизацију и пољопривредне машине – тракторе,
комбајне, сејачице итд. и користи високохибридно семе,
вештачко ђубриво и све што је потребно за европске
стандарде пољопривреде. А оно што треба посебно
нагласити је да све административне послове обавља сам, а
ако нешто баш “запне” помаже му раздрагана супруга Свет-
лана, правник по професији и која има свој приватни
адвокатски уред у самом центру Темишвара.

Г. Здравко се поноси својим сином и колико може и сам
му помаже – сада више добрим саветом, подршком и
радовањем кад год се њиве оките берићетом. А највећа
радост и залога му је деветогодишњи унук одличан ђак, који
носи његово име – Здравко, и штафету Гамборових даље кроз
простор и време...
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МЛАДИЦЕ СЕ КОРЕНА ДРЖЕ

Увек када Срби у Араду
или Арад-Гају нешто просла-
вљају, под покровитељством
наше Српске православне
цркве или пак Савеза Срба у
Румунији, међу присутнима
моћи ћете да запазите изгледну,
елегантну даму, помало пову-
чену у себе, скромну и нена-
метљиву али са наглашеним
аристократским манирима и
одабраним држањем. То је
угледна просветна радница –
умировљена учитељица ЉУ-
БИНКА СЕЧАНСКИ-КЛЕПЕ,
рођена Арадгајчанка, иначе мо-

ја школска колегиница са којом сам заједно са осталим коле-
гама делио и добро и зло четири пуне школске године у
ђачким клупама Српске педагошке школе у Темишвару. Зато
ми и рука и срце подрхтавају од снажних емоција при
писању овог прилога.

Иначе, Љубинка је изданак једне племените српске
породице из града на Моришу. То је породица СЕЧАНСКИ,
једна од најугледнијих и најпознатијих српских породица не
само у Араду, већ и шире, у читавом Поморишју. Јер из
њених редова поникли су бројни врсни интелектуалци,
народни трибуни, сенатори, па и један градоначелник Арада.
Али, нажалост, она је на одумирању као и толико других
наших вредности на овим просторима. Но, како је то лепо
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рекао ненадмашни познавалац српских прилика на простору
Аустроугарске царевине – аутор “Сеоба” Милош Црњански:
“Треба сачувати… понос наше прошлости иако је
несрећна!”

Рођена је у вредној и поштеној занатлијској породици
у Арад-Гају. То је огранак већ поменуте племените породице
– Сечански. Њен отац Јефта био је веома цењен пекар у
читавом предграђу, а мати Анђелка домаћица.

Основну школу учила је у родном Арад-Гају, а имала је
ту привилегију да јој учитељица буде наша врла просветна
радница Невенка Томић Попеан. Она јој је и надахнула
љубав не само према матерњем српском језику и ћирилици,
већ и према лепом и племенитом учитељском позиву.

- Наша учитељица – г-ђа Невенка, била је веома строга
али правична и добронамерна. Пуно тога је тражила од нас
ученика али много нам је и давала. Увек нам је прилазила
са пуно педагошког такта и била нам је као други родитељ.
Зато сам још као ђак-првак жарко желела да будем као она.

А тај њен велики сан се и остварио. После завршетка
седмогодишњег школовања у Арад-Гају 1954. године, по
њеној жељи и жељи њених родитеља, постаје ученик Српске
педагошке школе у Темишвару. Као да је и сада видим, била
је нежна, крхка и повучена у себе али увек елегантна са
префињеним држањем и манирима, што јој се вукло, ваљда,
од њених далеких предака који су били неко и нешто у граду
на Моришу. Скромна и радна, припадала је елити разреда од
прве па до последње школске године. Зато су је сви волели
и поштовали.

- Године проведене у клупама Српске педагошке школе
у Темишвару, сматрам најлепшим и најдражим периодом свог
живота – каже она. Ту смо стицали потребна знања и радне
навике како бисмо и сами постали достојни људи и педагози.
Ту смо се дружили, младовали и радовали првој љубави.
Зато су, можда, тако брзо и прохујале те лепе и непоновљиве
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године нашег ђачког друговања и драговања.
После успешно положеног тзв. државног испита у лето

1958. године, по тадашњем обичају, почиње и њена радна и
животна одисеја. Најпре је две године учитељовала у нашем
малом али живописном селу Моноштуру. Нажалост, само на-
кон године дана Српска школа у којој је радила укинута је
због недостатка деце тако да је још годину дана радила у
школи са румунским наставним језиком. Године 1960.
премештена је у Шофроњи а затим четири године ради као
учитељица у свом родном Арад-Гају. У том ће периоду
засновати породицу. Наиме, 1961. године ступа у брак са
својим будућим животним сапутником професором Петром
Клепеом, који је тада радио као школски инспектор у
Арадском жупанијском школском инспекторату. Пошто је са
пуно одговорности и љубави упражњавала свој животни
позив и прошла све степене професионалног усавршавања
премештена је у Арад. Ту је радила најпре у Општој школи
бр. 5, а затим у одговарајућој школи бр. 3, где остаје све до
заслуженог одласка у мировину 1996. године.

Од других значајнијих догађаја у њеном животу
Љубинка нам је навела годину када јој се родила ћерка-
јединица – Дана, која је завршила студије медицине у
Темишвару и сада ради заједно са својим супругом, исто
лекаром, као интерниста у једној од арадских болница.
Године 1997. они су им подарили највећу радост живота,
најдражег унука Рареша, сада већ ученика другог разреда,
којем дејка и бака поклањају највећу пажњу и највећи део
свог слободног времена. Иначе, као што смо и истакли, г-ђа
Љубинка помно прати и учествује у раду Савеза Срба а
редовни је претплатник и читалац нашег недељника, који, ка-
ко сама каже, сваког петка са својом мамом ишчитава од ко-
рице до корице. Заједно са нашом Српском православном
црквом то је за нас најтешња веза са Српством –
закључила је наша саговорница.
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МАРКИЦЕ КОJЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ

Током јуна месеца у про-
страном холу Централне поште
у граду на Бегеју била је у току
веома занимљива културна ма-
нифестација посвећена значај-
ном предстојећем јубилеју - 100.
годишњици темишварске фила-
телије. Реч је о личној филате-
лијској изложби нашег човека
инж. електротехнике АРСЕНИ-
ЈА АРАЂАНА, великог занесе-
њака и страсног сакупљача
поштанских маркица, већ више
година потпредседника руково-
дећег одбора Удружења филате-

листа у Темишвару.
Изложба је наишла на снажан одјек, како међу љубите-

љима овог посебног вида човечје активности, тако и међу
стручњацима па и представницима мас-медија. Сви темиш-
варски листови па и радио и телевизијске станице донеле су
прилоге о изложби истичући њено тематско богатство,
оригиналност, племениту поруку, као и велику вредност
изложених експоната. На педесетак паноа са много естетског
укуса и садржајне логике обрађена је вишеслојна тематика
изложбе са ударном темом насловљеном “Европска
безбедност и сарадња”, затим долази заштита човекове сре-
дине, флоре и фауне, са ретким максикартама чак из Индије
и Малајезије, да би се завршила са старим и веома ретким
поштанским картама на исту тему.
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Аутор изложбе инж. Арсеније Арађан, иначе један
диван човек који је по речима његових колега филателиста
и не само њих, прави господин, са господском душом и
господским карактером, је гост данашње рубрике “Варошани”
па смо му одмах на почетку нашег разговора упутили
питање: Како се родила та велика љубав према филателији?

- Још у детињству и најранијој младости почео сам да
сакупљам поштанске маркице и та љубав је у мом срцу расла
све више и више. Наклоност према нечему и пасије су код
човека као жеђ која се никада не може утолити. Она траје,
ето, већ више од пола века. За мене то нису обичне ствари -
у њима видим читаве епохе са одговарајућим људима и
њиховим делима.

А та велика љубав уродила је плодом, о чему говоре
стотине и стотине каталога са хиљадама маркица, десетак
колективних изложби у Темишвару, Букурешту, Сибиу, Јашу,
Клужу и другим градовима као и бројним наградама.

Но није само овај вид активности г. Арађана овенчан
успехом. И сам његов живот буран је и плодан са пуно
узлета и лепих остварења. Рођен је 1933. године у занатлијс-
кој породици у Кечи. Отац Илија био је сеоски колар, а мати
Даринка кројачица. Од њих је научио да живот људима не
даје ништа без великог труда. Основну школу завршио је у
родном селу, а први учитељ био му је г. Иван Максић, родом
Босанац, веома строг али са добром стручном спремом и
урођеним педагошким талентом. Између 1949. и 1953. године
похађа Индустријску гимназију-Електромотор у Темишвару, а
1954. постаје студент електротехнике на Политехничком
институту. Након завршетка студија 1959. године постављен
је за инжењера у комуналном предузећу у Жомбољу, где само
након три месеца постаје главни инжењер ове јединице.

Овај брзи успон лествицом своје професије објашњава
се самопрегорним радом, солидном стручном спремом и
високим моралним одликама. Ту остаје све до 1966. године
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када прихвата велики изазов и постаје пословођа
градилишта за подизање нове Оршаве, која је због изградње
хидроцентрале на Ђердапу, морала да промени своје
огњиште. Одговорност је била велика а услови рада веома
тешки. Но како рече један књижевник: “Ако бреме које
носимо није тешко онда нема сврхе ни да га носимо.”

Године 1968. враћа се у Темишвар, где постаје шеф оде-
љења у Дирекцији комуналног предузећа а 1973. године
постављен је за саветника генералног директора. Године
1990. изабран је за пословођу једног одељења у АКВАТИМУ
где остаје све до уласка у заслужену мировину 1995. И у овој
фирми сви су га ценили и поштовали а ословљавали са
“Чика-Бата”.

- Углавном, рекао је наш саговорник, када се подвуче
црта и сведу рачуни могао бих да будем задовољан са оним
шта сам постигао у животу, а највећа ми је радост Зоран, који
је у неку руку пошао мојим стопама и постао инжењер теле-
комуникације.

На сам крај нашег разговора поново смо се вратили
његовој великој пасији, филателији. Тако смо сазнали да се
за значајни јубилеј темишварских филателиста припрема
велико славље на којем ће учествовати како домаћи
филателисти тако и гости из Србије и Црне Горе, Мађарске,
Немачке, Италије, Француске и других земаља и да ће том
приликом бити организована велика међународна фила-
телистичка изложба под покровитељством премијера Адри-
јана Настасеа.

Напишите још и то - додао је на крају инж. Арађан -
да се међу темишварске филателисте убрајају и наши Срби
као што су адвокат Златоје Мирков, инж. Небојша Илијин,
интернационални шаховски мајстор, економиста Љубомир
Степанов као и санитетски инспектор Милан Илин,
пензионер Димитрије Пљоскар.
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У ЗНАКУ СТВАРАЛАЧКОГ НЕМИРА

Разговор са дипл. инж. ЂОКОМ ГЛИШЋЕМ,
дугогодишњим потпредседником Савеза Срба у

Румунији

Господине Глишићу, чи-
тав Ваш живот у знаку је
неког стваралачког немира, у
знаку сталне тежње ка вишем,
бољем, савршенијем. Какав
сте били као ђак, као пубер-
тетлија?

Ја сам рођен у Денти па
сам имао ту срећу да ми у
првим годинама школовања, а
то је по мишљењу педагога и
психолога, најважнији период у
развоју човечије личности,
учитељ буде наш врли про-

светни радник Јоца Поповић. Уз моје родитеље он је био тај
који ми је надахнуо љубав према ћирилици, према матерњем
језику и српском роду уопште. Био је то красан човек и
педагог, који је знао да се спусти на наш ниво и да нам
помогне да што боље схватимо оно што нам је предавао. И
касније у Српском одељењу познатог темишварског колеџа
“К.Ђ. Лога” имали смо веома спремне професоре који су нас
научили како треба да учимо и да имамо поверења у
сопствене снаге. А то је најважније за младог човека.

Иначе, у јесен 1945. године, пети разред гимназије учио
сам у Панчеву, где сам имао рођака који је био у партизанима
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и остао у матичној Србији, али сам као малолетни дечак
чезнуо за родитељима, родитељским домом и школским
друговима, тако да се нисам прилагодио и морао сам да се
вратим својима.

Иначе, након две године поново ћете боравити у
тадашњој Југославији, овога пута у сасвим другом
својству.

- У праву сте. У тим годинама, до тада невиђеног
полета и ентузијазма, ми смо сматрали да можемо планине
да померимо с места. Ношени тим заносом а у жељи да
помогнемо својој матичној земљи одазвали смо се позиву да
учествујемо у изградњи пруге Шамац-Сарајево. Ја сам био у
бригади заједно са још стотинак Срба из Румуније, која је
деловала у Какњу и чији је командир био Лазар Вемић. По
цео дан смо певали песме попут: “Америка и Енглеска, биће
земља пролетерска!” и “Наша бригада, словенско-румунска
ударна ће постати нек цео свет то зна”. И стварно наша
бригада је постала ударна, само што Америка и Енглеска
нису постале пролетерске већ обратно ми постајемо капита-
листи – да се мало и нашалимо. Иначе, гледајући ре-
троспективно на све то била је то добра лекција рада, акције
и прегалаштва и интернационализма. А ми Срби увек смо
били бољи интернационалисти него националисти иако нам
сада замерају супротно.

Ви сте као ђак и студент били и одличан спортиста,
поготово фудбалер. Чак сте се окитили и лаворовим
венцем шампиона Румуније?

- Да. Не само ја већ читаво одељење са српским
наставним језиком лицеја “К.Ђ. Лога” а касније и Српска
мешовита гимназија у Темишвару били су истински
расадници врсних спортских талената. Ми смо годинама
били баук за све темишварске гимназије и то у свим
спортовима. Иначе, ја сам као члан омладинске екипе чувене
темишварске “Рипензије” освојио 1948. године титулу шам-
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пиона Румуније, а са мном су у тиму били и моји екипни
другови Радојко Николин, Ђура Миксић и Драга Лазић. О
нама је тадашња штампа писала као о великим надама ру-
мунског фудбала. Исте године, када је “Рипензија” као профе-
сионални тим укинута, прешао сам у темишварску “Политех-
нику” у којој сам такође играо са пуно успеха. Да је којом сре-
ћом тада била развијена фудбалска берза као данас ко зна где
би ми био крај.

Кажите нам како је дошло до тога да студирате
рударство – шта је томе био одлучујући фактор?

Нисам ни помишљао да ћу икада постати инжењер
рударства. Моја је жеља била да студирам хемију и
септембра 1949. године пријавио сам се на пријемни испит
на факултету хемије. И на моју велику радост успео сам на
четвртом месту са оценом 8,70. Али та радост била је кратког
даха јер сам одбијен као политички неподобан. Можда зато
што сам био Србин, а након Резолуције Информбироа (1948)
било је тешко бити Србин. С друге, пак стране, можда и зато
што су моји родитељи били проглашени кулацима. И тада
пошто сам био члан “Политехнике” и пошто је декан
Рударског факултета био наш човек, правник Бора Поповић,
успели су да ме некако “прогурају” на овај факултет. Када сам
био у завршној IV години факултет је пресељен у Букурешт
тако да сам у главном граду завршио студије и добио дипло-
му инжењера рударства.

Током студија, зато што сам био одбијен на факултету
хемије – прорадио је, на моју срећу, тај познати српски инат
и ја сам био један од најбољих студената – радан, упоран,
доследан.

По завршетку студија 1953. године постављен сам за
инжењера у Петрошању и женим се својом школском
колегиницом Загорком Нешић, родом из В. Семиклуша, проф.
математике у Српској мешовитој гимназији.

Као млад стручњак постижем одличне резултате у раду
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поготово у геодезији и рударској топографији тако да ми је
1959. године понуђено место шефа службе рударске топогра-
фије у Штеју, где се експлоатисао уранијум. То је у оно време
била велика ствар. Превагнула је добра стручна спрема и
добри резултати у Долини Жиуа. У Штеју сам удостојен
“Орденом рада” а 1962. године када се у Букурешту оснива
ново Предузеће за истраживање ретких метала постајем члан
овог радног колектива. Ту остајем све до уласка у мировину,
25. децембра 1989. године.

Поменули сте више пута да сте се бавили геоде-
зијом и рударском топографијом. Будите љубазни па објас-
ните значење тих речи?

Геодезија је грана примењене математике која одређује
облике и површине великих делова земљине површине и
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облик земље као целине. То је земљомерство, тј. картогра-
фско приказивање површине земље и појединих делова. А
топографија је грана геодезије која се бави представљањем
делова земљине површине цртањем. Рударска топографија је
представљање делова земљине површине богате рудама и
подземним богатствима.

Као награду за изванредне резултате у раду а
поготово у истраживању обојених метала 1970. године
послати сте у Републику Чиле, како бисте помогли
тамошњим стручњацима...

Да, овгуста 1970. године заједно са супругом Загорком,
ћерком Славицом и сином Гораном слетили смо у Сантјаго
де Чиле, главни град ове занимљиве земље у андско-паци-
фичкој области Јужне Америке коју је 1520. године открио
португалски морепловац Магелан, у служби Шпаније,
приликом пловидне око земље (1519-1522). Ту смо се смес-
тили у велелепном стану од 240 квадрата у резиденцијалном
делу града и углавном носимо прелепе утиске из
двогодишњег боравка у тој средини, која је дала између
осталих и нобеловца Пабла Неруду, представника великог
песништва нашег века и великог борца друштвене правде чи-
тавог човечанства. Радио сам на истраживању обојених
метала у пустињи Атакама, највећој и најбезводнијој
пустињској области западне хемисфере, 800 км. северно од
Сантјага. Тих година у граду Копиапо отворен је рудник
бакра са топионицом, која је представљала основу чилеанске
металургије и поносим се тиме што сам и ја својим знањем
помогао развоју ове пријатељске земље. Једина негативна
страна мог боравка у Чилеу била је та што сам недељно од
Сантјага до радног места у Копиапоу путовао авионом (око
800 км) тако да сам због тих силних летова дуж обале Паци-
фика годинама избегавао да путујем авионом.

Ипак, након десет година поновног рада на старом
месту у Дирекцији за експлоатацију урана, ујесен 1982.
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године долази нови изазов – Јемен. Какве сте утиске
понели из ове земље?

У праву сте. Године 1982. поново ме службено шаљу,
овога пута без породице у Јемен. То је арапска република на
југу Арабије на обали Црвеног Мора, чији је главни град
Сана. Јемен је економски заостала земља чије је рудно благо
највећим делом неистражено. После Другог светског рата от-
кривена су богата налазишта нафте, каменог угља, гвоздене
руде, бакра, мангана и сумпора. Због своје плодности у
односу на осталу Арабију, Јемен је био још пре н.е. познат
под именом Срећна Арабија. Иначе, по мишљењу неких
историчара, легендарна античка краљевина “краљице од
Сабе” налазила се у Јемену.

Клима је у приморју тропска и пустињска а у
планинском делу умерена са мало падавина. И управо због
тога што нисам могао да се прилагодим тим климатским и
животним условима уопште морао сам да се вратим кући
након шестомесечног боравка и рада у овој земљи. Али и
поред свега тога и из Јемена сам понео најлепше утиске. А
када то кажем мислим у првом реду на велику и топлу душу
тамошњих људи и на њихов отворен и пријатељски однос
према Румунији и румунском народу. Иначе о мојим
утисцима и доживљајима из Чилеа и Јемена могу се на-
писати читави томови али због мањка простора зауставимо
се на овоме.

Не пре него што ћете нам рећи нешто више и о
Вашој посети Југославији – о којој сте нам причали
приликом припреме овог интервјуа.

Врло радо, јер је то једна од прелепих успомена у мом
животу. Реч је о званичној посети трочлане румунске
делегације у чијем су саставу били директори Дирекције за
ретке метале и Предузећа за експлоатацију урана у Оравици
и ја, као представник Дирекције за експлоатацију урана –
рудницима урана у Југославији. Та посета трајала је месец
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дана а обишли смо руднике урана у Горењу Вас код Шкофје
Локе у Словенији и налазишта руде урана на Злетовској реци
у околини Кратова, у Македонији. Ту у Злетовској реци
живот ми је изрежирао један узбудљив сусрет како само он
то може – састао сам свог школског друга из петог разреда
Панчевачке гимназије – Јовића, који је ту радио исто на
истраживању урана. Обојица смо били пресрећни и имали
смо пуно што-шта да кажемо један другом. Пошто смо у Сло-
венији били неколико дана наши пријатељи и домаћини
приредили су нам веома леп боравак. Између осталог, посе-
тили смо чувено Бледско и Бохињско језеро. Никада нећу
заборавити те природне лепоте Словеније.

Осим напорног али плодотворног рада у домену
рударства Ви сте годинама радили и као спортски
новинар. Како је дошло до тога.

Та велика љубав према спорту уопште, а посебно према
фудбалу потиче још из најраније младости. Већ смо истакли
да сам као члан младе поставе темишварске “Рипензије” био
шампион Румуније, а кокетирао сам и са другим спортовима.
Касније, када сам обесио копачке о клин то интересовање и
та љубав према спорту није згасла, већ се још више рас-
пламсала – почео сам да пишем спортске хронике, извештаје
и коментаре.

На почетку није ми било лако, али кад човек нешто
воли и ради са пуно воље, упорности и одушевљења мора
да успе. И ја сам успео. Постао сам дописник из Букурешта
београдског “Спорта” и загребачких “Спортских новина”, као
и стални сарадник румунског спортског листа “Спортул”. А
та сарадња трајала је десетак година. Дружио сам се и
сарађивао и са таквим титанима спортског новинарства
какви су били ненадмашни Радивој Марковић, па Владан
Стојаковић, Миша Васиљевић, Тома Хладни и др.

Такође, двадесет година био сам члан Дисциплинске
комисије фудбалског савеза Румуније, а неко време и
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потпредседник овог тела, као и делегат фудбалског савеза
Румуније на утакмицама I, II и III лиге. Иначе, могу рећи с
руком на срцу да су и сада моје мишљење и моја реч
поштовани и цењени у редовима фудбалских стручњака и
спортских новинара.

Једно посебно поглавље у Вашем животу је свакако
активност у оквиру Савеза Срба у Румунији?

Као Србин од срца сам поздравио иницијативу групе
српских интелектуалаца да већ 29. децембра 1989. године у
Темишвару оснују Демократски савез Срба у Румунији. Нешто
касније, 1993. године, на подстицај Славомира Гвоздено-
вића, нашег посланика у Румунском парламенту, и ми Срби
из Букурешта оснивамо своју организацију Савеза Срба за
чијег је председника изабрана моја маленкост, функцију коју
обављам и данас. Иначе, од 1995. године до овогодишње
мајске скупштине Савеза Срба у Румунији вршио сам и
дужност потпредседника, када ме је уз сагласност скупштине
заменила моја ћерка Славица Кармазан.

Сматрао сам и сматрам да Савез Срба представља
најбољи оквир за решавање горућих проблема специфичних
за наш живаљ у Румунији.
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ЦЕО РАДНИ ВЕК ЗА КАТЕДРОМ

Кад је неко скоро четири
деценије надахнуто, самопре-
горно и са пуно љубави и пе-
дагошког такта подучавао нај-
млађе уводећи их у тајне
Гутембергове галаксије, у чари
читања и писања и предано и
стваралачки отварао својим
ђацима нове видике, подстицао
им љубав према раду, знању и
свему оном што је лепо, узви-
шено и племенито, њега с пра-
вом можемо назвати народним
учитељем и заслужним после-
ником на благодатној њиви
просвете и културе.

А једна од таквих је и умировљена учитељица
ИРИНКА РОЦКОВ-СТАНКОВ из Великог Семиклуша. Цео
радни век г-ђа Иринка провела је за катедром, најпре у
нашем малом али жилавом и живописном селу Соки, а затим
у свом родном Великом Семиклушу. Била је добра и племе-
нита али строга и претенциозна, блиска и непосредна али
поносна и достојанствена. Другим речима била је онаква
каква и треба да буде истинска учитељица.

- Још у најранијем детињству, подстакнута својом учи-
тељицом Даринком Веселиновић, заволела сам учитељски
позив и сматрала да на овом свету нема ничег лепшег и
племенитијег од непосредног рада са децом. И била сам
најсрећнија када сам самопрегорним радом и учењем успела
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да тај свој велики сан претворим у стварност. Ту су, свакако,
велики допринос имали моји добри и брижни родитељи,
који су ме уз пуно одрицања послали на школовање. Зато ћу
им до краја живота остати дубоко захвална.

Ево и њеног краћег животописа. Рођена је 1936. године
у вредној и богољубивој сељачкој породици у Великом
Семиклушу. У родном граду учила је и основну школу а
учитељица јој је била већ поменута Даринка Веселиновић,
која је на њу оставила дубок утисак.

Године 1950. после завршетка седмогодишњег школо-
вања постала је ученица Српске педагошке школе у
Темишвару. Ту треба поменути да су њени родитељи, иако
обични сељаци, добро разумели поруку оног времена и уз
доста одрицања омогућили својим ћеркама даље школовање
у Темишвару и то у школама са српским наставним језиком.

- Ту сам имала срећу да за разредног старешину имам
дивног човека и просветног радника Војислава Ћирића, који
је био сомборски ђак и од нас тражио максимум. Иначе, по-
што нисам била стипендиста, због тога што моји родитељи
никако нису хтели у задругу, увек сам се трудила да будем ме-
ђу првима, како бих ту стипендију заслужила радом и
учењем.

Године 1954. завршава школовање са одличним успехом
и ступа на прво радно место у Српској основној школи у
Соки.

- Тих шест година проведених у овом селу никада нећу
заборавити. Сока је село вредних људи са великим срцем и
топлом душом. Они су ме оберучке примили у својој среди-
ни и ја сам се ту осећала као међу својима. Иако материјални
услови нису били на висини она душевна топлота све је то
надокнадила. Имала сам красне ученике које никада нећу
заборавити.

После шест година проведених у Соки – 1960. долази у
Велики Семиклуш, како би била са својим родитељима и ту
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ради у Основној школи бр. 1. све до уласка у заслужену ми-
ровину 1990. године.

Када смо је упитали шта је најважније за једног про-
светног радника она нам је одговорила:

- Да воли свој позив и своје ђаке и да им се дарује
свим својим бићем. Јер школа није само установа за обра-
зовање и васпитање младих већ је много више од тога. Она
је њихов други дом а учитељи су њихови други родитељи.

Али да се поново вратимо њеном животу. Године 1962.
ступа у брак са својим будућим животним сапутником, врлим
стручњаком и красним човеком, о којем смо својевремено
писали – г. Живојином Станковим, главним књиговођом та-
мошњег Државног пољопривредног предузећа. Круна њи-
ховог брака је ћерка Весна, апсолвент Електротехничког
факултета, одсек за рачунаре, која им је из свог брака са
младим економистом Ласлом Галамбошом, директором
Великосемиклушке подружнице банке БРД, поклонила нај-
већу радост живота – унуку Алису, одличну ученицу VI ра-
зреда, која већ сада, као права Банаћанка говори неколико
језика – матерњи српски, румунски, мађарски, немачки...
Сада госпођа Иринка све своје физичке и умне снаге
усмерава ка својој миљеници – најдражој унуци Алиси.

Да кажемо и то да су путовања једна од великих пасија
породице Станков. У својим млађим годинама г-ђа Иринка
је заједно са супругом Живојином посетила бивши Совјетски
Савез, Југославију, Бугарску, Мађарску, Аустрију, Италију, а
боравили су и у Канади и САД.

И на крају овог нашег написа г-ђа Иринка је хтела да
посебно истакнемо то да породица Станков редовно посећује
Српску православну цркву у Великом Семиклушу, да се
искрено радује успесима Савеза Срба у Румунији и српског
живља уопште и да редовно чита и веома цени наш
недељник, за који се изјаснила да је “истинско огледало
живота и рада Срба у Румунији”.
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30. УКРАС ШКОЛЕ И ЂАЧКОГ СВЕТА

Процес рађања и развоја
српског средњег школства у
Румунији после Првог светског
рата и поделе Баната 1919. го-
дине није био нимало лак, нити
праволинијски. Први иниција-
тор и оснивач Српске ниже
приватне гимназије био је
кетфељски прота Милан Нико-
лић, који је 1921. године ос-
новао приватну средњу школу
познату под називом “Четворо-
разредна српска нижа приватна
гимназија Милана Николића у
Кетфељу”.

“У то доба – писао је он – бејах свештеник и учитељ и
паде ми на памет да између основаца изаберем даровитију и
бољу децу и спремам их за полагање приватних испита на
средњим школама у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца,
па да их по завршетку четвртог разреда упутим у богословију
или препарандију, да би се колко-толко ублажио недостатак
у броју свештенства и учитељства, што за овдашње српство
беше животно питање. И хвала буди Господу идеја се
претвори у дело”.

Тринаест година касније,  тачније 1934/35. школске
године прекорачивши намерно, можда и споразумно одредбе
Конвенције о уређењу мањинских школа у Банату из 1933.
године, обе стране потписнице – Румунија и Југославија –
су истовремено основале по један разред у најугледнијим
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гимназијама у Темишвару и Вршцу у којима се настава свих
предмета спроводила на матерњем српском, односно
румунском језику. Овај смео и користан подухват је у почетку
прихваћен с толеранцијом, а после неколико година он је и
озваничен са обе стране. Тако је у Темишвару при угледном
лицеју “К.Ђ. Лога” рођено српско одељење ниже гимназије.
Иза тог значајног догађаја стајала је управа Православне
српске епархије темишварске која је руководила српским ве-
роисповедним основним школама у Румунији. Управа Епар-
хије а на основу Конвенције из 1933. године настојавала је,
а у томе и успела, да наставнички кадар Српске секције буде
претежно регрутован из редова просветних радника из
матичне земље. Тако су у периоду између 1935. и 1941.
године за катедрама Српског одељења лицеја “К.Ђ. Лога”
стајали угледни просветни радници и педагози као што су:
катихета Дејан Костић (потоњи владика банатски Висарион)
и Павле Марковић, проф. математике др Милан Јовановић-
Лаца, проф. природописа Мирјана Бугарски, проф. историје
и географије Богдан Чиплић, касније књижевник на гласу,
Стојан Милосављевић и Мило Вукчевић и не на крају красни
људи и педагози професори матерњег језика и књижевности
Светозар Марковић (касније декан Филолошког факултета у
Сарајеву) и ОЛГА ЂУРИЋ, својевремено мис Југославије
(1932. године) иначе, она је наше горе лист. Њен отац
Костадин Ђурић, родом из Великог Бечкерека, Петровграда
или касније Зрењанина радио је између 1910. и 1914. године
као свештеник у В. Сенпетру, па је она ту рођена 9.
септембра 1911. године. Тако да се Сенпетарци могу
похвалити да су српском роду дали, између осталог, и једну
мис Југославије.

А проф. Олга Ђурић је била оличење не само оне
спољне физичке већ и унутрашње душевне лепоте. О томе су
нам посведочиле њене бивше ученице, наше цењене
професорке Дана Станисав Сабо и Јелка Крстић. Оне су нам
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потврдиле да је она веома савесно обављала своју дужност
и као професорка и као професор-васпитач у интернату. Увек
је била са ђацима, помагала им, навикавала их лепом и
правилном понашању у свим приликама, преслишавала и
саветовала. Зато су је ђаци посебно ценили, волели и опо-
нашали – она је била украс наше школе, украс нашег ђачког
света.

Али, нажалост, дошао је тај несрећни април 1941.
Немачке хорде без објаве рата брзо су покориле и освојиле
Југославију. Темишварски професори пореклом из Југосла-
вије, па и Олга Ђурић, заједно са целом југословенском коло-
нијом из Румуније и југословенском амбасадом, бродом су се
искрцали у Египат. Ту је извесно време радила као спикер
Радио-Лондона, на српском језику. У тим околностима
упознала је сина генерала Душана Симовића, начелника ге-
нералштаба Војске Југославије који је у околностима
народног револта због приступа Југославије Тројном пакту
27. марта 1941. године оборио владу Цветковић-Мачек.
Касније се за њега и удала и изродила два сина. Након рата
са породицом вратила се у Београд али се увек радо сећала
Темишвара, где је провела неколико предивних година
младости.
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ВЕЛИКО ХВАЛА ЦЕЊЕНОМ ПРОТИ

Често не умемо да се оду-
жимо онима који су за нашу
српску заједницу и за наш род
учинили током живота нешто
значајно. Не умемо да им узвра-
тимо истом мером или пак по-
штовањем или обичним речима
благодарности. Овим прилогом
желели бисмо да макар ублажи-
мо ту нашу пословичну немар-
ност према једном дивном чо-
веку, Србину и посленику на
благодетној њиви свештенства
који је крајем протекле године

ступио у заслужену мировину. Реч је о протојереју
СТЕВАНУ РАјИЋУ, дугогодишњем старешини Текелијине
цркве Св. апостола Петра и Павла у Араду, главном уреднику
часописа “Гласник” Српске епархије темишварске и надах-
нутом православном свештенику који је пуно тога учинио на
унапређењу наше цркве и наше светосавске вере. Као
окружни протопрезвитер арадски (1990-1993) здушно је
водио бригу о свим парохијама и црквама на подручју
арадског протопрезвитерата.

Своје одушевљење племенитим позивом којем се
определио и телом и душом уносио је и исказивао кроз своје
дивне проповеди и осећајне стихове које је пре извесног
времена преточио у прекрасну књигу са симболичним
насловом “Са амвона”, пуну хришћанске поуке, љубави и
милосрђа, откривајући нам чудесну лепоту и неизмерну
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дубину вере нам православне.
Био је дугогодишњи сарадник “Билтена Српског право-

славног викаријата у Темишвару”, покретач и уредник гласи-
ла Окружног протопрезвитерата арадског “Бездински весник”
и часописа парохије арадске “Текелијино звоно” а Матица
српска из Новог Сада изабрала га је за свог члана-сарадника
и за члана Темишварског одбора.

Такође, коаутор је књиге “Три века Текелијине цркве”,
коју је објавио Савез Срба у Румунији 2002. године, поводом
прославе тристогодишњице ове наше древне светиње у граду
на Моришу.

Испуњен хуманим осећањима, љубављу, скрушеношћу и
хришћанском скромношћу отац Стеван Рајић у својим пропо-
ведима на Богослужењима, у својим писаним прилозима и
пригодним стиховима доноси Божју реч и вечне истине из
Светог писма, Јеванђеља и старих предања али и актуелне
верске и овоземаљске теме знајући да Блага вест мора одјек-
нути у срцима верника као неко ново добро, као Божје откро-
вење које покреће, оплемењује и испуњава душу радошћу.

- Наша светосавска црква увек ми је била нешто
најдрагоценије и најскупље на свету – каже он. У њој се
спасаваху дедови и прадедови наши, у њој ћемо се спасти и
ми, и сви који буду после нас долазили, ако је будемо чували,
пазили, љубили и слушали. А свој позив сам схватио као
пастир добри који живот свој полаже за овце (Јн 10,11).

Рођен је 1940. године у Иванди, у вредној, поштеној и
богољубивој сељачкој породици од оца Милете и матере
Катице. Основну школу учио је у родном селу а
седмогодишњу у суседном Српском Семартону, где му је
разредни старешина био диван човек и интелектуалац, иначе
правник Јоца Цоцин. После завршетка седмогодишње школе
1954. године доноси одлуку да упише Српску Богословију у
Темишвару упркос тмурним облацима који су се надвили над
нашом црквом и вером због надолазећег агресивног
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комунизма, који је отворено пропагирао атеизам. У том
историјском невремену та одлука била је прави подвиг. Али
љубав према хришћанству, науци о вери и свештеничком по-
зиву била је снажнија од свих препрека. Након завршетка Бо-
гословије и ступања у брак са  Душицом, рођена Писарев из
Ченеја, 1962. године бива рукоположен најпре за ђакона а
затим за јереја од стране Његовог Преосвештенства митро-
полита банатског Николаја (Корњануа).

Прва поверена му парохија била је доста тешка – у
поморишком селу Торњи, које је било подвргнуто процесу
денационализације и изискивало је велики труд и залагање.

Црква је била оронула, парохијски дом на петролејској
лампи, верници разочарани и повучени у себе. Отац Рајић
је добро засукао рукаве узео се у коштац са немогућим. У
својој првој проповеди обратио се верницима следећим
речима: “Дошао сам међу Вас да чувам и очувам чисту целу,
здраву, неповређену Свету православну веру, нашу
светосавску... да у Светим тајнама новозаветне Православне
цркве низводим на Вас благодат Духа Светога, која ће вас
утврђивати у вери, љубави и нади и у свакој другој
хришћанској врлини и добру...” У периоду између 1975-1979.
служио је у олтару Св. храма у Фенлаку. И ту се борио са
пуно тешкоћа а поготову када је снажно невреме срушило
торањ тамошње цркве. Од 1979. године па све до одласка у
мировину отац Стева је био старешина Текелијине цркве Св.
апостола Петра и Павла у Араду, с тим што је од септембра
1993. до априла 1994. с дозволом надлежних архијереја, био
привремено у Канади као капелан у резиденцији епископа
канадског Григорија (Ђокића).

Прота Стева је уистину био и остао дика Цркве и
похвала свештенству. Његово држање у цркви и ван ње међу
својим стадом увек је било примерно и у складу са оним
чувеним речима Ивана Мажуранића: “Добар пастир и што
каже ином / То сам својим потврђује чином!” Иначе, за
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предани рад у Божјем олтару одликован је правом ношења
црвеног појаса и насловом протонамесника 1980. и
рукопроизведен за протојереја 1990. године од епископа
шумадијског Саве (Вуковића), својевремено администратора
Епархије темишварске.

Сада када је у заслуженој мировини, прота Стева ће
моћи још и више времена да посвети својој красној
породици а поготову најдражим унуцима Анђелку и
Анђелији. Честитајући му најискреније, ми му од срца
кличемо: “На многаја љета цењени и поштовани оче Сте-
ване!”
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ЉУБИМ РУКЕ, ПОШТОВАНА
ПРОФЕСОРКО!

Сваке јесени када весели
кикот школског звона позове
ђаке да се врате у школске клу-
пе, у тврђаву знања и светлости,
у којој свако оставља прегршт
среће, ја се мислима враћам у
доба мог ђаковања, својим школ-
ским друговима, учитељима, на-
ставницима и професорима.
Утолико више ако су ти про-
фесори умни, добри и физички
и морално лепи као што је то
била наша цењена и поштована
професорка хемије ДАНА СТА-
НИСАВ САБО.

Она нам је са толико педа-
гошког такта и умећа, са толико жара и надахнућа говорила
о хемијским елементима, о процесима при спајању или једи-
њењу тих елемената или при њиховом разлучивању, о хеми-
јским формулама итд. да смо ми, њени ђаци, просто гутали
сваку њену реч, сваки гест и покрет, те нам се овај доста
тежак и сложен школски предмет чинио веома приступачном
и лаком наставном дисциплином. Као да чујем и сада њен
благи али убедљиви глас: “Хемија је део науке о природи која
се бави применама у материји и законима по којима се те
промене догађају...”. Сви смо је обожавали док су је други
сматрали за свој животни идеал па су и сами касније пошли
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њеним стопама и постали добри професори хемије, хемијски
инжењери, лаборанти итд.

А ево и њеног краћег животописа. Рођена је 1924.
године у породици имућних сељака у малом али
живописном селу Дежану, од оца Ђоке и матере Олимпије.

Основну школу и пети разред учила је у свом родном
селу а учитељ јој је био млади просветни радник Маринко
Ђуричин, потоњи прота вршачки и отац познате позоришне
уметнице Раде Ђуричин. Године 1936. на инсистирање оца
Ђоке, који је као обичан сељак разумео дух времена и значај
школе и књиге, постаје ученица Српског одељења познатог
темишварског колеџа “К.Ђ. Лога”. Била је прва кћи овог села
која је наставила средњу школу тј. пошла  “на школе”, како
су говорили наши стари. И на част својих брижних и
вредних родитеља и сељана била је једна од најбољих
ученица.

- Имали смо ту срећу да нас подучавају красни
професори који су били врсни стручњаци у педагози. А међу
њима посебно се истицала наша разредна – проф. српског
језика Олга Ђурић, која је била оличење идеалног педагога.
Она је својом појавом у кругу васпитаника блистала
примером смерности, побожности, уздржљивости и љубави.
Иначе, још као студенткиња била је мис Југославије. Али она
је још више зрачила неком унутрашњом, душевном лепотом.

Године 1940. пошто је оновремено у Темишвару
постојала само нижа гимназија са српским наставним
језиком, наставила је школовање у Вршцу. И за то је веома
заслужан њен отац Ђока који се у Београду изборио за све
потребне дозволе. Али у Вршцу остаје само годину дана
пошто је 27. марта 1941. године српски народ одбио Тројни
пакт и ускликнуо “Боље рат него пакт!” а већ 6. априла исте
године немачка солдатеска је без објаве рата, напала
Југославију. Она се само четири дана пре тога вратила у
родни Дежан. Исте године, пошто је успешно положила ис-
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пите из историје и румунског и немачког језика, постала је
ученица женске гимназије “Кармен Силва” у Темишвару.
Ујесен 1944. године, док је рат још беснео Европом, а након
успешног завршетка гимназије, уписује студије на Факултету
хемије клушког Универзитета, који је из познатих разлога био
премештен у граду на Бегеју.

- Одувек сам имала наклоност према егзактним наукама
па сам зато и одабрала хемију, иако су моји родитељи, а по-
готово мама, жарко желели да студирам медицину. Срећа што
им је ту велику жељу испунила моја млађа сестра Катарина,
која је постала лекар.

Као и у гимназијским клупама и на факултету, који је у
другој години враћен у Клуж, истиче се вредним радом и за-
лагањем и на основу тога одличним успехом у учењу. Зато,
када је завршила студије 1948. године директорка тек
основане Српске мешовите гимназије, цењена проф. Мирјана
Бугарски, долази у Клуж са намером да приволи младу
професорку хемије да прихвати катедру у Српској гимназији.
Она је оберучке прихватила изазов и схватила све то као
велику част и обавезу и ту остала читав свој радни век – 31.
годину. Расла је и развијала се заједно са нашом Гимназијом,
уграђивала себе у ум и душу својих ђака, прошла кроз све
степене стручног усавршавања, убирала трофеје са својим
ђацима на ђачким олимпијадама и конкурсима, преводила
уџбенике са румунског на српски и са српског на румунски,
радовала се успесима својих ђака и туговала са њима...
Другим речима, била је онаква каква и треба да буде једна
просветна радница.

- На врата на која сам ушла, на та сам и изашла, после
31. године. А иза мене остао је читав један живот!

И на крају да махом одшкринемо и прозор личног, жи-
вота наше саговорнице. Године 1946. када је била у II
години студија, сасвим случајно, у студентској мензи
упознала је свог будућег животног сапутника и брачног друга
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– тада младог студента медицине, Јанка Сабоа – сада др
примаријуса опште праксе. Њихов срећан и успешан брак,
који је прошао кроз своју сребрну и златну фазу и прославио
55. годишњицу, крунисан је ћерком јединицом Миром, која од
1984. године живи и ради у Немачкој, пошто је завршила
студије клавира на Конзерваторијуму у Букурешту и
стоматологију у Немачкој. Она им је подарила унуку Па-
трисију (15 година).
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ВЕЛИКО ХВАЛА, НАШЕМ ДОБРОТВОРУ!

Одувек су у нашем
народу били људи који су
често опште интересе
радо стављали изнад
сопствених, личних ин-
тереса и који су изгарали
попут свеће за српство,
православље и трајање
нашег имена на овим
просторима. Иначе, дух
задужбинарства, добро-
чинства и ктиторства,
који је у живот Срба
унео још Свети Сава
живи и дан данас. Речит
пример и доказ су нови
храм Васкрсења Господ-
њег у Решици, нова
кандила српског право-

славља у Дети и Улбечу, обновљено рухо древних манастира
Бездина на Моришу, Светог Ђурђа на Брзави и Златице у
дичној Пољадији као и ниска наших цркава, које
представљају најлепши украс наше бурне али поносне и
усправне прошлости и наше садашњости. Зато из дубине
душе благодаримо бројним знаним и незнаним прилож-
ницима и добротворима који су свестрано помагали и по-
мажу нашу цркву и школу, те две наше сестре близнакиње
које су најзаслужније за очување наше душе и нашег имена
кроз векове. А један од наших најдарежљивијих добротвора



Драга МИРJАНИЋ130

је, свакако, протојереј ТОМА СТОЈШИЋ, парох Српске
православне цркве “Зачеће Светог Јована Крститеља” у Па-
терсону, Њу Џерси, САД. Отац Тома је наше горе лист и у
његовим венама тече племенита клисурска крв. Један је од
наших интелектуалаца и служитеља Божјег олтара, који може
да буде поносан на своју прошлост и на своју садашњост.
Задојен снажним и истинским родољубљем у вредној,
поштеној и богољубивој занатлијској породици, са
исконским осећањем за истину и правду, он је још као
гимназијалац, а затим и као студент Филолошког факултета у
Букурешту (Одсек за српски језик и књижевност) – жртвујући
своју младост и каријеру одлучно рекао НЕ заговорницима
диктатуре једноумља, атеизма и белог терора. А то је у тим
“вуненим” временима било сматрано за неопростиву јерес и
тешким актом контрареволуције. Ухапшен је по већ познатим
клишеима стаљинистичких процеса, осуђен је на 15 година
присилног рада. Након суђења бачен је у злогласни затвор
Жилава, који је под земљом. У том свирепом подземном
свету – светла тачка и утеха био му је пријатељ и колега
Живко Велимировић (данас парох Саборне цркве Св. Саве у
Њујорку).

По изласку из заточеништва, пошто је и даље био
сматран за неподобну личност и потенцијалног непријатеља,
кривуља његове судбине ишла је следећим смером:
Југославија, као тадашњи симбол демократије међу
социјалистичким земљама, иако ни у њој тада није било
места за Србе из дијаспоре – избеглички логор у Трсту – по-
литички азил и специјални пасош Уједињених нација и
најзад – Њујорк. Ту завршава Теолошки факултет Светог
Тихона Задонског с оценом “Кум лауде”. На тој високој
богословској школи својевремено је предавао и један од
најумнијих Срба, Свети Владика Николај (Велимировић). За
свештеника оца Тому је рукоположио Владика Христофор
(сада Митрополит средњеамерички), који је  умногоме
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допринео помирењу са Мајком црквом.
Све у свему можемо слободно рећи да својим дослед-

ним и преданим радом на Господњој њиви и у друштву
уопште, отац Тома може да служи за пример. Иначе, у
периоду злочиначког насртаја белосветских моћника под
окриљем НАТО-пакта на слободољубиви српски народ отац
Тома се свесрдно залагао за тријумф истине и правде. Такође,
уз његов благослов тамошњи верници учествовали су на
митинзима и маршевима, а сакупили су и око 50.000 долара
у новцу и преко 300.000 долара у роби за Србију и српски
народ.

Често воли да се одазове зову и изазову родног краја,
да дође и да му се поклони и преда душом и телом.  И увек
када се врати остави део своје душе и део онога што је
трудом и знојем зарадио.  Тако је приложио значајну помоћ
за подизање Српског православног храма у Решици и то у
износу од 1.000 долара. Пре неку годину исту је своту прило-
жио за подизање храма у Дети. Врло велику новчану помоћ
пружио је за обнову манастира у Базјашу и Златици итд.
Никада не заборавља ни Српску гимназију, школу у којој је и
сам учио.

И пре неки дан – преко свог брата Мије, послао је
значајну суму за наше цркве, школе и друге установе. Овога
пута 2.500 долара наменио је: Српској цркви у Решици,
Српском храму у Краљевцу, Српској гимназији “Доситеј
Обрадовић”, будућем културно-духовном центру у Базјашу и
манастиру Златици.

Хвала му, и нека му Свевишњи подари дуг живот и
крепко здравље на добро Српске православне цркве и
васцелог српства.
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НОВАЦ ДОБАР СЛУГА АЛИ РЂАВ
ГОСПОДАР

Већ смо небројано пута, са
оправданим задовољством и
поносом, истицали да су се
многи наши људи својим
залагањем и самопрегорним
радом, својом беспрекорном
стручном спремом и инвентив-
ним духом, као и високим
карактерним и моралним одли-
кама наметнули средини у којој
живе и раде и постали веома
цењени и поштовани струч-
њаци и руководиоци значајних
привредних јединица или
других установа. Светао пример

у том погледу је и економиста ЈОВАН МАТИЋ, шеф
Администрације јавних финансија у Новој Молдави. Он је
један од оних стручњака који је добро “испекао свој занат” и
у својој шкакљивој активности са парама увек гледао да буде
савестан, поштен и добронамеран.

Иначе, ево шта је истакао један од античких филозофа:
“У раду са новцем никада не поступај олако јер се у
новчаним односима испољава карактер човека. Неке од
најлепших људских особина: племенитост, отменост,
правичност, несебичност, обазривост, у тесној су вези са
штедњом и правилном употребом новца”.

А живот је тако хтео да овог дивног човека, стручњака
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и друга упознам још у младим данима, када сам ја као нови-
нар сарађивао и промовисао активност чланова АКУД-а
“Младост” и позоришног студија “Талија” а Јоца, како смо га
сви од миља звали, био један од стубова студентске
културно-уметничке активности – првак позоришне групе и
један од најталентованијих њених чланова. Његов Кир-Јања,
могао је да се такмичи са најбољим глумачким остварењима
српских чак и професионалних позоришта.

- Вечно ћу носити у мислима и срцу те дивне године
студентског друговања и драговања, када смо глумили,
певали и играли и са нашим програмима гостовали скоро у
свим српским местима широм Баната. Такође, побрали смо
и пуно награда и признања на разним студентским смотрама
и такмичењима. Поменућу само Крајову 1974. године када је
наша колегиница Иванка Пантић освојила Прву награду за
женску улогу на националном плану. А иза свега тога стајао
је рад, стрпљење и умеће наше упућивачице – незаборавне
Сеје – проф. Вишеславе Ћирић, која је била душа и срце
“Талије”.

Ево и неколико биографских података нашег данашњег
госта. Рођен је у угледној учитељској породици, 1952. године
у Љупкови, од оца Жарка и матере Десанке. Они су га
научили да уз ћирилицу воли и азбуку родољубља, да
поштује и цени своје име и све што је наше. Ту у родној
Љупкови завршава и осмогодишњу школу а 1967. године
постаје гимназијалац у суседној Берзаски. Ту у завршној
години већ се определио да настави студије на економском
факултету. Жеља му се испунила 1972. године када постаје
студент Института економских наука у Темишвару. Већ на са-
мом почетку студија постаје члан позоришног студија Талија
у којем активише са пуно младалачког заноса и надахнућа све
до 1976. год, када са дипломом економисте ступа на прву
радну дужност у Државном пољопривредном предузећу у
Гатаји.
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- Растанак од мојих дотадашњих колега из Талије био
је веома узбудљив и тужан, јер сам знао да иза мене остаје
једна од најлепших периода  живота. Али време чини своје
и сви ми морамо да се подвргнемо неписаним законима
судбине.

Године 1978. одазивајући се зову и изазову завичаја
враћа се у родну Дунавску клисуру и постаје главни
књиговођа Виноградарског добра у Новој Молдави. Ту у новој
средини заснива и породицу 1981. године ступајући у брак
са својом будућом животном сапутницом Маријаном – иначе
књиговођом, са којом има ћерку Емину, студенткињу друге
године факултета психологије на Западном универзитету у
Темишвару и сина Миомира, ученика XII разреда Гимназије
у Новој Молдави.

Након децембарске револуције, 1990. године, једно
време ради у Пољопривредној банци у Решици а затим,
ујесен исте године постаје шеф Службе у Дирекцији јавних
финансија да би 2001. године постао шеф Администрације
јавних финансија у Новој Молдави, дужност коју са пуно
одговорности, такта и умећа обавља и данас.

У пријатном ћаскању са нашим гостом указали смо му
на занимљиву случајност да он као врсни извођач Кир-Јање
сада ради у финансијама. Уз осмех нам је одговорио: - Kада
радиш са новцем, поготово када су то јавне финансије, треба
да будеш веома пажљив и рационалан јер како гласи она
изрека: Новац је добар слуга али рђав господар. И увек тре-
ба да потрошиш мање него што си зарадио.

И на крају да истакнемо и то да је г. Матић достојан
син села и да је хиљадама нити везан за родну Љупкову, где
је члан месног црквеног одбора и активни члан Савеза Срба.
Такође, настављајући традицију својих родитеља он је
подигао леп виноград и воћњак који му пружају – како сам
каже – најбоље опуштање и активни одмор.

- Волети родитељски дом и завичај и чинити добро
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својим ближњима, онима из чије си средине поникао и
којима припадаш и телом и душом, прва је велика лекција
коју сам научио од својих родитеља, сеоских учитеља. Зато
скоро сваког викенда и о празницима волим да дођем у
родно село где се осећам као свој на своме. И срећан сам што
су наша клисурска села очувала своју виталност за разлику
од других средина где је све више празних кућа и за-
мандаљених врата и капија.



Драга МИРJАНИЋ136

ШТО ВИШЕ ТРАЖИШ, ВИШЕ ЋЕШ И
ПОСТИЋИ...

Велика је и непобитна истина да људи представљају
одлучујући фактор у свим доменима делатности па и у веома
значајном и осетљивом образовно-васпитном процесу. А када
то кажемо мислимо у првом реду на учитеље, наставнике и
професоре. Они су организатори и стубови наставе. Они
тумаче наставне садржаје, одређују обим градива, врше избор
наставних метода, испостављају односе са ђацима и моти-
вишу их за рад. Они су, дакле, ти који сеју и надгледају,
тимаре и усмеравају усеве како би та најплеменитија жетва
међу жетвама била на нивоу очекивања. А један од таквих
узорних посленика на благодатној њиви наставе који је
прерастао у истинску легенду нашег школства у Румунији је,
свакако, и умировљена професорка физике – ЈЕЛКА КРСТИЋ.

Она није само темељито стручно спремна и образована,
већ је читав свој радни век била пример смерности,
правичности и беспрекорне моралности. Она је знала да су
наглашена строгост, озбиљност и предострожност професора
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према ђацима главни предуслов успеха у овом тешком, али
лепом и племенитом позиву и да ђаци помно прате сваку
професорову реч, сваки његов гест, цео његов живот уопште,
како би их следили и опонашали, имајући у њима своје
идоле.

Из њене богате и садржајне биографије доносимо само
прегршт најрелевантнијих података.

Рођена је 1927. године у угледној учитељској породици
у Ченеју. Њен отац, Милан Мијатов, био је један од наших
познатих просветних радника, дугогодишњи директор
тамошње школе и истински народни трибун а мати Катица
домаћица. Основну школу учила је у родном селу а прва
учитељица била јој је Невена Рашајски, родом из матичне
Србије. После завршетка основне школе и петог разреда
1939. године постаје ђак Српског одељења познатог темиш-
варског колеџа “К.Ђ. Лога”. Када је завршила тзв. нижу
гимназију једно време учила је у елитној наставној установи
“Нотр Дам” а затим се поново враћа Српском одељењу
колеџа “К.Ђ. Лога”, где је успешно положила велику матуру
1947. године.

- Из тих гимназијских дана понела сам најлепше утиске.
Наша школа била је једна од најугледнијих наставних уста-
нова у којој је владала строга дисциплина и узаврела радна
и студиозна атмосфера. Имали смо красне професоре међу ко-
јима бих посебно истакла професора математике Милана Јо-
вановића-Лацу, проф. матерњег језика Тозу Марковића, а по-
готову Олгу Ђурић, која је становала са нама у интернату и
која нас је свако вече слишала како бисмо спремни одлазили
на часове. Била је веома добро припремљена а уз то и веома
шармантна, па смо је сви много ценили и волели...

По завршетку гимназије на мах јој се осмехнула срећа.
Заједно са бројним колегама међу којима су били: Михајло
Митрић, Коста Станисав, Миленко Милованов, Јован Богоса-
вљевић, Здравко Фенлачки  одлази на студије у Београд,
користећи стипендије које им је пружила тадашња Југо-
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славија. Али тај прелепи сан потрајао је само годину дана.
Након првог положеног испита из хемије, код доброг, старог
проф. Лозанића који је оценио чистом десетком, због оне
злогласне Резолуције Информбироа морала је да прекине
студије и да се врати у Румунију. Но није клонула духом.
Наставила је студије физике на Универзитету у Клужу. Није
јој било ни тешко јер је жарко волела оно што је студирала а
када човек нешто воли онда ништа није тешко, ништа
немогуће.

Године 1950. као млади апсолвент долази на катедру
физике Српске мешовите гимназије у Темишвару а напоредо
предаје и у Српској педагошкој школи. Иначе, имао сам и ту
срећу да ми г-ђа Крстић буде професор и с ризиком да будем
схваћен као нескроман истичем да сам увек из физике имао
одличне оцене. Највеће заслуге за то припадале су, свакако,
уваженој професорки која је умела да нам приђе, и да нас
научи да схватимо велике ствари.

После 19 година рада у Српској гимназији 1969. године
прелази у Педагошку гимназију где остаје све до заслуженог
одласка у мировину 1983. године. Читав радни век цењене
професорке – по њеним речима – био је у знаку начела:
“Што више тражимо и захтевамо од ђака више ћемо и
добити”. Ту њену строгост наследила је од оца Милана. Док
је била његов ђак увек је имала средњу оцену испод 9 – а
затим у гимназију и на факултету та се оцена увек
приближавала десетици – са благим осмехом каже нам она.

И на крају да бисмо заокружили профил наше данашње
саговорнице да кажемо и реч-две о њеном личном, приват-
ном животу. Године 1951. ступа у брак са својим будућим жи-
вотним сапутником унив. проф. др Бориславом Крстићем
Велимировим. Њихов срећни брак, који се већ од четири
године позлатио, крунисан је сином др. онкологом Душаном
и ћерком Десанком, инжењером информатике, као и најдра-
жим унукама Андом, која је завршила студије медицине и
Деспином студенткињом IV године правних наука.
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НА БРАНИКУ ЉУДСКОГ ЖИВОТА

Разговор са др примаријусом ИВАНОМ ПРОДАНОМ,
урологом

“Здравље није све, али све постаје ништа када
нема здравља!”

Господине Продан, најпре
да би Вас наши читаоци боље
упознали, кажите нам одакле
се вуку Ваши корени, где сте
рођени и где сте провели
детињство и рану младост?

Рођен сам у Кетфељу у
вредној и богољубивој сељачкој
породици. Ту сам похађао Срп-
ску основну школу а учитељица
нам је била Катица Росић.
Осмогодишњу школу учио сам
на румунском језику исто у род-
ном селу а имао сам ту срећу да
нам природне науке предаје

диван човек и професор Жива Плаз. Захваљујући њему ја сам
заволео овај предмет а поготову анатомију, што ми је касније
добро дошло приликом припремања за пријемни испит на
факултету. Средње образовање стекао сам у Гимназији бр. 10
у Темишвару – када сам све своје умне снаге усмерио ка
једном једином циљу – да након завршетка гимназије
постанем студент Медицине а затим и лекар.

Зашто сте изабрали баш овај животни позив, који
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није нимало лак, али је леп и племенит?
Баш зато сам се и определио за овај позив јер сматрам

да на овоме свету нема лепшег и захвалнијег посла. То је
нешто изузетно, када видиш да је неко у тешком стању и када
ти можеш да му помогнеш. Јер здравље је највеће богатство.
Неко је то тако лепо сажео у једну реченицу: “Здравље није
све, али све постаје ништа када нема здравља!”. Иначе, бити
теоретски и практички добро спреман у послу којим се
бавиш из љубави, неизмерна је срећа и тада ништа није
тешко нити немогуће.

Где сте студирали и стекли диплому лекара?
Пошто сам годину дана након завршетка гимназије

радио као бранкардер (носач болесника) у уролошкој клиници
Жупанијске болнице да бих ушао у атмосферу лекарске праксе
и пуно се припремао, ујесен 1977. године пријавио сам се
на пријемни испит на Медицинском институту у Темишвару.
И шта да вам кажем било је ужасно тешко: чак 8 кандидата
на једно место. И на моју велику срећу успео сам. А затим
све је ишло само од себе.

Шта бисте могли да нам кажете о темишварској
медицинској школи, која је промовисала град на Бегеју у
значајан здравствени центар Баната па и Румуније...

Па Темишвар је одувек био познат као значајан здравст-
вени центар са добро развијеном медицинском школом и у
том погледу стајао је раме уз раме са другим центрима као
што су Букурешт, Јаш, Клуж-Напока или Тргу Муреш. Након
децембарске револуције а поготову последњих година дошло
је до снажног развоја инфраструктуре и до квалитетног скока
у домену опште, кардиоваскуларне, дигестивне, грудне, пла-
стичне хирургије, трауматологије, урологије, итд. Сада се код
нас могу обавити и најтеже операције, као што су
трансплант срца, јетре, бубрега, кичмене мождине... А то
чине нове генерације хирурга које су имале прилику да се
усавршавају на познатим светским клиникама.
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Лепо је у том контексту констатовати да смо и ми
Срби имали удела у томе и да су многи наши
сународници били или су још и сада угледни лекари...

Свакако, у том погледу светао пример је стара темиш-
варска породица Стефановић, која је дала пет генерација
угледних лекара. Иначе, један од мојих идола био је познати
уролог Бранко Стефановић. Његов деда Александар-Брана
Стефановић, који је докторирао у Бечу и био човек високог
образовања и културе, један је од покретача оснивања
Уједињене омладине српске 1866. године у Новом Саду, а
1867. године на његову иницијативу основана је Српска
певачка дружина у Темишвару. То је што се тиче прошлости.

Тренутно по темишварским болницама и клиникама
ради десетак лекара из редова нашег живља.

Колико је мени познато Ви сте пар година радили
као лекар и у матичној Србији?

Да, у праву сте, радио сам у Медицинском центру у
Смедереву као лекар опште праксе, у Михајловцу и Добром
Долу. Ти красни људи, веома отворени и непосредни топло
су ме примили и ја сам се осећао као међу својима. Толико
сам се зближио са њима да су они из Доброг Дола чак хтели
да ми граде кућу само да бих остао код њих. Али после
четири године, ради специјализације, морао сам да се
вратим у Темишвар.

Ми лекари, ако хоћемо да држимо корак са најновијим
достигнућима у нашој струци морамо целог живота да учимо
и да се усавршавамо. Вратио сам се, дакле, у Темишвар ради
специјализације, која је у оно време  трајала три године, а
затим након петогодишњег стажа у својству лекара
специјалисте уследио је испит за доктора примаријуса.

Шта бисте могли, конкретније, да кажете о Вашој
ужој специјализацији, о урологији?

Урологија је грана медицине која испитује и проучава
болести бубрега и мокраћних органа и бави се њиховим
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лечењем. Бубрези имају значајну улогу јер из организма излу-
чују у виду урина (мокраће) вишак воде, кухињску со и друга
неорганска једињења, шкодљиве или отровне производе
метаболизма (уреју, мокраћну киселину...) и, што је врло
важно – многе лекове.

Рачуна се да кроз бубреге у току 24.00 сата, протекне
500 до 1.000 литара крви што је отприлике једна десетина
количине крви која за исто време протекне кроз срце, ако се
човек налази у стању потпуног телесног мировања.

Ако постоји неко патолошко стање у организму или у
бубрезима онда се у мокраћи могу наћи и друге супстанце
које се нормално не налазе (на пример гликоза, код
дијабетичара) а у случају обољења бубрега - беланчевине.
Код неких случајева бубрези не излучују у довољној мери
поједине састојке мокраће који се нагомилавају у крви и
изазивају тровање организна (на пример уремију). Ако јако
оштећени бубрези престану да луче мокраћу, јавља се анурија,
која може да доведе до смрти. Зато треба на време открити
и лечити сваку промену у раду бубрега и мокраћних органа,
јер данас постоје модерна и ефикасна средства за лечење.

Ви сте и хирург. Да ли знате приближно колико сте
хируршких интервенција урадили до сада у Вашој
лекарској пракси?

Не бих могао да вам кажем тачно, али када већ
настојавате мислим да их је било око 2.000 лакших или
тежих интервенција, и ми смо најсрећнији када видимо да
су те интервенције успеле и када се наши пацијенти
опорављени враћају својим породицама и својим кућама. Јер
ништа се на овом свету не може  поредити са човечијим
животом и здрављем.

А која Вам је од тих силних операција била најтежа?
За нас лекаре увек следећа операција, она која

предстоји, је и најтежа. Јер у питању је сам живот болесника
а као што рекох, људски живот се добија џабе али је
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највреднији и непоновљив.
Шта је по Вашем мишљењу најважније за једног

лекара?
Има пуно тога важног за активност једног лекара, а ја

бих рекао да наш успех зависи у првом реду од беспрекорне
теоретске и практичне спреме, од знања и искуства, од
топлог осмеха и љубазне речи, које код болесника имају моћ
оздрављења и смањују њихове патње. Лепа реч је пола
терапије а ја је користим не форме ради већ зато што је то у
мојој психичкој структури, што сам тако створен. Такође,
веома је важно и то да имаш пуно стрпљења и да никада не
губиш наду када је реч о твом пацијенту и оно медицинско
“NON NOCERE!” (Не учини ништа лоше).

Шта каже савремена медицина, како искористити
знања која су се гомилала хиљадама година – како
очувати добро здравље, продужити живот, победити рану
смрт?

Тајна је у равнотежи духа. Живети умерено на свим
плановима, без претеривања, без стреса. Иначе један од
мудраца је то лепо сажео само у неколико речи кад је рекао
да су наjбољи лекари на свету: др Дијета, др Весељак и др
Мир.

“Чисто ћу и побожно живети и извршавати своју
уметност... Своје прописе одредићу према својим снагама,
знању у корист болесника и штитићу га од свега што би
могло да му нашкоди или нанесе неправду”... каже се,
између осталог у чувеној Хипократовој заклетви. Шта
мислите да ли је она и сада још на снази као морални
кодекс лекарске праксе?

Ја мислим да јесте, да сваки свестан и савестан лекар
треба да има на уму те подстицајне речи бесмртног
Хипократа. А та заклетва треба да буде у савести сваког
лекара и здравственог радника а не да се намеће споља. Кад
се она силом намеће тада губи од ефикасности.
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Што се мене, лично, тиче ја сам увек много полагао
баш на ту морално-етичку страну лекарског позива и увек сам
према болесницима имао онај хумани људски прилаз. То бо-
лесници одмах осете и необично цене. Углавном, као што и
рекох, то је, поред беспрекорне теоретске и практичне
спреме, и најбитније за једног здравственог радника. Јер на
крају крајева зато сам и изабрао овај животни позив да бих
могао да помогнем људима, да бих стајао на бранику
здравља, тог највећег људског богатства.

Докторе, иако нисте нити гинеколог нити сексолог,
искористио бих прилику да нам кажете неколико речи,
поготову за наше младе читаоце, о сексуалности.

Па, шта бих могао да кажем. Сексуалност је врло важан
сегмент човечијег живота. Она утиче на његове мисли,
његове поступке, на његову самоувереност, истом жестином
као и на његово тело. Сексуалност нема само репродуктивну
функцију, јер постоји чак и онда када човек одлучи да нема
подмладак.

Праву процену шта сексуалност представља за некога
није увек лако донети. Да ли је она однос заљубљености,
љубави, игре, забаве или, пак, нешто свето што припада само
браку, често пута је веома тешко разликовати. У сваком
случају она није само физички додир већ најинтимнији
сусрет и блискост са вољеним бићем.

А када почети са сексуалним односима?
Свака одрасла, физички и психички зрела особа мора

сама донети одлуку када ће имати сексуалне односе. Постоје
особе које не пристају на сексуалне односе пре брака или пак,
оне особе које желе да, пре ступања у интимне односе,
позавршавају неке друге обавезе у животу, као што је на
пример школовање, или чекају праву љубав или неку дубљу
емотивну везу. Одлука, дакле, припада младима али не би
било лоше да се они пре него што учине тај корак посаветују
са старијима а поготову са гинекологом или сексологом. То
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не треба схватити као срамоту или стид већ као здравствену
просвећеност.

И на крају реците ми реч-две о томе како проводите
слободно време, да ли имате неку пасију, неки хоби?

Па већ сам истакао да слободног времена скоро и
немам. Пре подне сам у болници, после подне такође,
суботом опет у болници. Кад хоћеш да будеш савестан и у
корак са временом мораш  пуно да радиш и учиш. Ипак, могу
да кажем да сам окорели Звездаш и навијам за “плаве” иако
су нас у последње време доста пута разочарали. Али прави
навијачи треба да су са својим љубимцима и онда када је
најтеже.

Иначе, члан сам Савеза Срба у Румунији и са великим
симпатијама па и оправданим поносом пратим веома богату
и садржајну активност коју наш Савез спроводи међу нашим
живљем.
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ПРОСВЕТАР – УЗОР ЗА ЂАКЕ И
РОДИТЕЉЕ

„Просветни радник – учи-
тељ, наставник или професор,
треба да буде свестрано обра-
зована личност са високим
моралним и карактерним одли-
кама, како би својим животним
примером, својом беспрекорном
стручном спремом и цело-
купном активношћу био узор,
како за своје ђаке, тако и за
њихове родитеље. Јер, познато
је да ђаци, како на часовима
тако и иоле у животу, помно
прате сваку професорову реч,
сваки његов гест и покрет, да би
их следили и опонашали, имају-
ћи у њима своје путоказе и

идоле...“ – Овим надахнутим речима отпочела је с нама
разговор умировљена професорка КРИСТИНА МИРЈАНИЋ,
удовица нашег познатог просветног и културног радника,
проф. Ђоке Мирјанића, дугогодишњег школског инспектора и
директора Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ у
Темишвару. Иначе, за време његовог директорства гимназија
је и почашћена високим одличјем – Вуковом наградом.

Професорка Кристина је баш једна од тих и таквих
посленика на племенитој њиви нашег школства, која је током
читавог свог живота и рада за катедром горепоменуте речи
потврђивала делом. Доказ томе су запажени резултати које је
постигла у свим наставним јединицама у којима је радила и
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то како на образовно-васпитном тако и на културно-
уметничком плану.

Из њеног богатог и садржајног живота доносимо само
прегршт најглавнијих података.

Рођена је 1942. године у вредној и богољубивој сељач-
кој породици од оца Александра-Брацике и матере Кате, у
Српском Семартону. Основну школу учи у свом родном селу,
а прва учитељица била јој је Радмила Јовановић. И седмо-
годишњу школу наставља у Српском Семартону а 1956.
године постаје ученица Српске мешовите гимназије у
Темишвару.

Као и већина бивших ђака наше гимназије и она сматра
године проведене у клупама ове школе и у интернату
најлепшим периодом свог живота.

- Стварно, за сваког од нас школски су дани најлепши.
Није џабе велики Бранко Радичевић ускликнуо:

„Од колевке па до гроба
Најлепше је ђачко доба!“
Увек се радо сећам својих  колега са којима смо делили

радости заједничког живота  и дружења и својих
професора, који су нас свесрдно помагали и упућивали.
Посебно бих истакла нашу разредну старешину проф. Јелку
Крстић, која је била помало строга али увек правична и
добронамерна. Она ће ми, иначе, бити у неку руку, узор у
мом будућем професорском раду.

По завршетку гимназије 1960. када је требало да се
определи за факултетске студије између више опција,
одабрала је Филолошки факултет у Темишвару, одсек руског
и румунског језика и књижевности.

- Најпре сам помишљала да студирам хемију, па
матерњи језик и књижевност, али на инсистирање
родитеља, који су хтели да будем уз њих, определила сам се
за факултет у Темишвару. И нисам се преварила јер сам
заволела оно што сам студирала и касније предавала.

Године 1965. завршава студије и постаје професор
руског и румунског језика и књижевности у Седмогодишњој
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школи у родном селу – Српском Семартону, тамо где је пре
9 година и сама била ученица. То је за њу био велики изазов
јер је семартонска седмољетка била угледна школска
установа, где се пуно радило како у оквиру образовно-
васпитног процеса тако и на културно-уметничком плану. Ту
ће јој директор бити њен будући супруг проф. Ђока
Мирјанић, са којим ступа у брак 1967. године.

Године 1970. родио им се син Рада, сада дипломирани
инжењер машинства, а 1973. и ћерка Александра-Сања,
апсолвент Факултета педагогије, а која ради као учитељица
у Банатском колеџу у Темишвару. Имајући у виду да и син
Рада активише у оквиру Педагошке гимназије „Кармен Сил-
ва“, читава породица Мирјанић чврсто је везана за школу и
наставу.

И година 1976. веома је значајна за проф. Кристину.
Пошто је супруг проф. Ђока постављен за школског
инспектора и она долази у Темишвар и после конкурса по-
стаје члан наставничког колектива Гимназије бр. 8. где остаје
четрнаест година, све до 1990. Након децембарске револуције
поново даје конкурс да би постала професор у познатом
Банатском колеџу, а последње две године пре заслуженог
одласка у мировину радила је у Српској гимназији „Доситеј
Обрадовић“. Читав свој радни век провела је, дакле, за
катедром, оставивши иза себе тридесет генерација ђака, који
су  сад и сами професори, инжењери, часни људи...

Имајући стално на уму чињеницу да онај који учи друге
треба и сам да учи, током читаве своје просветарске
активности поклањала је посебну пажњу свом личном
стручном усавршавању, тако да је редовно и успешно
положила све испите за стицање степена стручности. Сада
када је у мировини уопште не мирује већ је разапета између
две своје велике љубави – најдражег унука Луке, којег чува
и подучава, док је његова мама у школи, и свог родног
Семартона где има кућу и огромну башту, која изискује много
рада и залагања. Тако је запоставила своју велику пасију –
гоблене, којима је у млађим данима окитила зидове стана.
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ВЕСЕЛО ЈЕ СРЦЕ СРБИНОВО

Шта рећи о вредном и
свестрано надареном посленику
на племенитом пољу наше кул-
туре и уметности, дугогодиш-
њем одгајивачу младих талената,
музичком учитељу, кореографу и
сакупљачу фолклора – ЂУРИЦИ
ГАЛЕТИНУ. За њега с правом
кажу да је жива легенда нашег
фолклора, наше милозвучне
народне песме, наших игара
наше естраде уопште. И не само
наших. Као истински банаћанин
поникао у многонационалном
Чанаду и васпитан у духу

националне толеранције и међусобног разумевања, он је дао
велики допринос промовисању и вредновању како српског
тако у румунског па и немачког и мађарског фолклора. А тај
његов стваралачки став проистиче из његове широке људске
и српске душе, а да му нико са стране силом није наметнуо,
што је велика ствар и може да служи за пример какав треба
да буде прави посленик на културно-уметничком пољу. Ина-
че цела његова породица у знаку је музике, у знаку лепог,
узвишеног и племенитог. Отац Обрад био је врстан сеоски
певач, играч и хармоникаш, супруга Наталија напоредо с
њим била је чланица Српског државног ансамбла народних
песама и игара. Син Дејан, један је од наших најбољих
хармоникаша, а као апсолвент Конзерваторијума ради као
музички секретар ансамбла “Банатул” и диригент народног
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оркестра ансамбла “Тимишул”, ћерка Дејанка као ђак учила је
виолину, а снаја Андреја, иначе ћерка чувене солисткиње
румунске народне музике и естрадне уметнице Николете
Војке, и сама је врсна певачица. И најдражи унуци кренули
су њиховим стопама. Тако је петнаестогодишња Божица
ученица уметничке гимназије, док је мезимац Божидар,
ученик IV разреда одличан ђак и свира на клавиру. Сам
његов живот, дакле, је садржајна хроника културно-
уметничке делатности српског живља у Румунији.

Рођен је у угледној сељачкој породици у Чанаду 1933.
године од оца Обрада и матере Јудите.

Као ђак основне школе имао је ту привилегију да му
учитељи буду наши врсни просветни радници, познати
сеоски учитељи Јоца Поповић и Илија Дишић и сами вредни
посленици на културно-уметничком пољу. Иначе, већ у
првом разреду почео је да свира на хармоници под
упутством чика-Саве Ђуричина, чији су ђаци били и други
наши врсни музичари као што су Милан Лукин-Чанадац,
Тома Ђурић, Живко Оберкнежевић, Милан Данилов... па се
тако и родила својеврсна чанадска музичка школа.

После завршетка седмогодишње наставе извесно време
био је ђак Српске агрономске школе у Темишвару, али
напушта даље школовање, да би на инсистирање, родитеља
сходно оној народној: Све, све, али занат! – изучио касапски
занат код Саве Тодића у Великом Семиклушу, код кога је и
радио пар година као новопечени месар.

Године 1951. тек што је постао пунолетан ступа у брак
са својом верном животном сапутницом – Наталијом (рођ.
Влашчић), такође из Чанада, која је због политичке
неподобности зато што су јој родитељи били сматрани
кулацима, морала да напусти гимназију.

У периоду између 1952-1955. године налази се на
одслужењу војног рока где у својој јединиц води војнички
дувачки оркестар и формацију забавне музике. Други један
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важан догађај у његовом животу је ступање у Српски
државни ансамбл народних песама и игара, заједно са
супругом Наталијом. Ту остаје све до 1961. године, када пре-
лази у Електромотор где ради као галванизер и напоредо
води творнички оркестар народне и забавне музике и
играчку групу. Исте године у Темишвару основан је
Омладински фолклорни ансамбл, чији је директор био проф.
Силвијус Микља и где г. Галетин ускоро постаје вођа ор-
кестра. Од тада почиње пуном паром да ради са омладином
и децом и кроз његове руке прошло је на стотине и стотине
младих талената – инструменталиста, вокалних солиста и
играча пошто је у међувремену завршио гимназију и школу
народне уметности.

Али о његовом животу и раду могли би се написати
читави томови зато, ево, телеграфски опис како је даље текла
његова богата и садржајна уметничка каријера:

Године 1962. ради као корепетитор и кореограф у Дому
пионира у Темишвару, где 1963. оснива Дечји народни
оркестар, који се прославио широм Баната и у којем су
почели своју музичку каријеру наши познати извођачи
народног мелоса Миленко Лукин-Млађи, Ника Брашован,
сестре Радојка и Јадранка Милованов и други.

Године 1977. постаје главни инструктор-методист у
Дому омладине у Темишвару, а 1983. године постављен је за
главног кореографа Културног центра тимишке жупаније.

Лета господњег 1985. постаје директор Клуба
темишварских грађевинаца, у ком својству остаје све до
заслуженог одласка у мировину 1990. године. За све то
време водио је и кружоке за младе хармоникаше, певаче и
играче, давао приватне часове, подучавао младе, сакупљао
фолклор. А посебно поглавље у његовој активности био је
рад са ученицима Српске гимназије.

- Хоћу да кажем да сам веома добро сарађивао са г. Са-
бљићем и директором Доситеја проф. Ђоком Мирјанићем.
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Они су ми обезбеђивали добре услове а ја сам се трудио да
наши ђаци буду на висини што потврђују бројне награде и
признања. А највећа награда је та што имамо красну децу и
омладину који су преузели штафету од нас старијих да би и
даље преносили славу наше српске народне песме и игре. А
то је најважније.

И на крају да истакнемо још и то да г. Ђурица сада као
пензионер води ансамбл “Јоргован” Пољопривредне гимна-
зије у Темишвару, оркестар “Датина” састављен од студената
Конзерваторијума и ученика Музичке школе и Дечји оркестар
темишварског Дома културе. И поред свега тога налази
времена и за своје велике пасије а то су – скулптура и
сакупљање старих музичких инструмената, народних ношњи
и лула. Иначе, опширније о нашем данашњем саговорнику
можете сазнати из књиге о његовом животу и раду, која ће
током ове године угледати светлост штампе.
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КО ЦРКВИ ДАЈЕ – БОГУ ПОЗАЈМЉУЈЕ

Током векова на овим богомблагословеним банатским
просторима здушно је гајена и брижно негована дубока
приврженост нашој прадедовској вери и светосављу. О томе
сведочи прелепа ниска наших древних светиња, храмова и
манастира од равног Бездина на Моришу, који је српском
православљу дао бројне архијереје па чак и једног
патријарха, па све до дичног Базјаша, за који се тврди да је
задужбина праоца Српске цркве и школе – Светог Саве.
Иначе, са својих преко педесет цркава и пет манастира, који
представљају најлепши украс наше бурне али усправне и по-
носне прошлости, Срби у Румунији су и сачували своје име,
своју културу у свој национални идентитет на овим
просторима.

А тај дух задужбинарства, доброчинства и ктиторства,
који је у живот Срба унео још Стефан Немања и други
родоначелници српске средњовековне државе живи и дан
данас. Он нам је и помогао да кроз бурна и тешка времена
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наше историје, те наше светиње сачувамо, одржимо и пре-
дамо новим поколењима, нашим следбеницима и следбени-
цима наших следбеника.

Иначе, прошлих дана, тачније на сам празник Светога
оца Николаја у Српском саборном храму у Темишвару-Граду,
који је био препун свечара и верника, евоциран је након
Свете славске литургије, један такав гест добре воље и
доброчинства. Освећена је капела (параклис) у унутрашњости
храма, која је остварена средствима које је обезбедио частан
верник и хришћанин-адвокат МИРЧЕТА СТОЈИЋ, поврат-
ник из Америке. И то није једини гест добре воље и добро-
чинства господина Стојића и његове верне сапутнице г-ђе
Олге, који су тога дана славили своју крсну славу. Захва-
љујући њима обновљен је олтар Саборне цркве а у призем-
љу зграде Српске црквене општине у Темишвару-Граду преу-
ређен је Српски клуб у којем се спроводи веома богата и
садржајна духовна и културно-уметничка активност. Довољно
је само да поменемо редовне недељне пробе чланова хора
Српског саборног храма, активност Српског шаховског клуба,
као и разне пригодне светковине и славља. Иначе, на мер-
мерној плочи која је постављена у једној просторији клуба
стоји записано: “Ова црквена сала изграђена је прилогом г.
Мирчете Стојића у помен својим родитељима свештенику
Добромиру и мајци Радојки. Захвални верници Парохије
Темишвар-Град, 2002. године”.

Такође када је требало да се преуреди дотрајало
степениште цркве и канцеларија месне парохије и у бројним
другим приликама г. Стојић је оберучке прихватао ини-
цијативе старешине Српског саборног храма протојереја
Мирослава Стојкова, који је пуно тога учинио за процват
своје парохије и обезбеђивао новчана средства, јер како сам
воли да каже – цркве су “Дом Божји” и сви ми морамо да
бринемо о том дому када бисмо подвукли црту и сабрали све
оно што је г. Мирчета Стојић урадио за Српску црквену
општину у Темишвару-Граду добили бисмо завидну цифру од
преко 300 милиона леја. Но то није толико важно, важан је
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сам гест нашег уваженог добротвора.
Захваљујући на драгоценом поклону и узвишеном чину

доброчинства, прота Мирослав Стојков је у надахнутој
беседи на Никољданској литургији истакао велику радост
што и у нашим данима добротворство и доброчинство живе
у срцима наших верника а што племенити гест г. Стојића то
и те како потврђује. Овај светао пример – истако је он –
треба да служи за узор свим верницима јер не треба да
заборавимо да онај ко цркви даје – Богу позајмљује!

На крају своје беседе прота Мирослав Стојков је
пожелео добротвору – г. Мирчети Стојићу и његовој верној
сапутници г-ђи Олги, дуг живот и крепко здравље а хор и
сви присутни сложно и громко су запевали традиционалну:
“На многаја љета!”.

И то није све, знајући од свога оца, покојног проте До-
бромира, који је учио Богословију у Сарајеву и годинама ра-
дио по нашим селима као свештеник и учитељ, да су српске
цркве и школе сестре близанке и главни стожери и чувари
нашег националног бића, нашег језика и нашег имена на
овим просторима г. Стојић је свесрдно помагао и нашој ре-
презентативној наставној јединици – Српској гимназији “До-
ситеј Обрадовић” у Темишвару. А то је учинио онда када је
та помоћ била најпотребнија – на самом почетку процеса
њеног осамостаљења. Иначе, за све то тадашњи директор
Доситеја проф. Ђока Мирјанић, уручио му је захвалницу.

И на крају овог написа да дамо реч и нашем уваженом
добротвору:

- Као свештеничко дете, васпитано у духу светосавља
и љубави према прадедовској вери сматрам да смо сви ми
дужни, да у границама својих могућности, помажемо при
чувању и одржавању наших светиња. Јер црква Божја своме
народу служи, па је и он дужан да о њој брине. Црква нас је
одржала – Њојзи Хвала!

Такође треба да чувамо и негујемо дивни задужби-
нарски дух нашег народа. Јер православље значи љубав и
хуманост а ја се трудим да будем добар православац.
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РАДОМ ДО АКАДЕМСКИХ ВИСИНА

„Скромност је једна здрава духовна клима која
одгаја и негује стварну величину...“

Владика Николај

Приликом недавне прија-
тељске посете унив. проф. др
Јонела Хајдука, председника
Румунске академије, Српској
академији наука и уметности у
Београду, сви су били одуше-
вљени беспрекорним српским
језиком његовог незваничног
преводиоца. А то одушевљење
је било и веће када су сазнавали
да је тај врсни и добро докумен-
товани преводилац у ствари
његова верна супруга, са којом
је у браку већ више од 40
година – цењена унив. проф. др

ЈОВАНКА МЕРГИЋ-ХАЈДУК, продекан Факултета науке за
заштиту средине на универзитету „Бабеш-Бојај“ у Клужу-
Напоки. Иначе, г. Јованка је наше горе лист. Рођена је 1941.
године у угледној сељачкој породици у Соки, од оца Ђоке,
који је био један од оних наших проницљивих и мудрих
сељака што су стално, за чарапом, носили заденуту новину
или понеку поучну књигу и матере Видосаве. Њу сам и сам
познавао и могу да кажем да је она била као и све наше
сељачке мајке – истинска царица дома, домаћинства и деце
и у својим најпознијим годинама примерно је одржавала
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кућу и домаћинство и бринула се да својим најдражима
узгаји понеког бравца за Божић и зимске празнике.

Из тог и таквог родитељског дома Јованка је, дакле,
понела у свет прагматичну мудрост, отвореност и моралност
нашег народа, његову издржљивост, радиност и веру у своје
и опште идеале. А што јој је помогло да кроз животну борбу
превазиђе све тешкоће и препреке и да оствари свој животни
сан.

Основну школу учила је у родном селу, а у тајне Гутем-
бергове галаксије и чаробни свет писања и читања увела је
њена прва учитељица Анђелка Лукин. После завршетка
седмогодишње школе у суседној Денти, у јесен 1954. године
долази у град на Бегеју и постаје ђак Српске мешовите
гимназије.

- За нашу Гимназију највише ме је везивала, а и сада
ме још везује, та атмосфера вечите и необуздане ђачке
младости, ђачко друговање и драговање. Били смо веома
блиски и под окриљем нашег разредног старешине проф.
Небојше Поповића, који је био врсни педагог и психолог,
сачињавали смо једну велику и здраву ђачку породицу. Та
атмосфера одржала се, ето, и до сада када славимо педесе-
тогодишњицу матурског испита.

Већ на самом почетку гимназијског школовања Јованка
се наметнула као лидер своје генерације а тако је и завршила
матурски испит - као одликаш међу одликашима. Посебно је
волела хемију и у професорки ове наставне дисциплине  -
Даници Сабо, имала је свог идола. Зато, када је требало да
се определи за даље студије није се двоумила. Изабрала је
факултет хемије у Клужу, иако су њени родитељи желели да
то буде Темишвар, јер је ближи Соки, пошто је њена старија
сестра Анђелија већ била студенткиња Србистике, на
Универзитету у Букурешту.

На пријемном испиту ујесен 1957. године имала је ту
срећу да усмену пробу да на матерњем српском језику.
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Испитивач јој је био, тада, ванредни проф. др Коста
Станисав (родом из Дежана) са киме ће касније дуго година
бити колега. Те године било је шесторо кандидата на једно
место али је она успела међу првима. И за време студија
истицала се самопрегорним радом и залагањем.

То је допринело да сваке године буде најбоља – шеф
промоције, како се то каже студентским речником. И када је
1962. године завршила студије одмах је промовисана за
асистента. Године 1971. одбранила је докторску дисертацију,
а 1994. постала је „пун професор“ на катедри аналитичке
хемије на универзитету „Бабеш Бојај“.

Године 2002. учествовала је у оснивању новог
факултета науке о заштити човечије средине, где сада ради
као продекан ове установе. Иначе, дани проф. Јованке
испуњени су постојаним радом на факултету, богатом
истраживачком делатношћу а аутор је и низа научних радова
објављених у земљи и иностранству. И могли бисмо још
пуно тога рећи о да тако кажемо „енциклопедијској лично-
сти“ наше љубазне саговорнице. Али да напоменемо још
само то да је свог супруга унив. проф. др Јонела Хајдука
упознала на факултету. Наиме, он јој је први пришао када је
била у I години. Свидело му се име – Јованка – и то што је
била као и он еминентна студенткиња.

Након четири године удварања 1963. ступили су у брак.
Свадба је одржана у Соки, а кумовао им је Бата Коста
Станисав и његова супруга, исто професори на катедри
хемије. Поносе се својим синовима – Сорином, који је
инжењер и ради у једној румунско-француској фирми у
Клужу и Адријаном који је докторирао у Америци и сада
ради заједно са супругом у Швајцарској. Имају три унука тако
да се генеолошко дрво Хајдукових шири и грана на њихову
велику радост и задовољство.
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РАДОМ И ВОЉОМ ДО УСПЕХА

Већ небројано пута иста-
кли смо и истичемо, и то је
непобитна чињеница да су
највеће благо сваког народа, па
и нашег српског живља у
Румунији, вредни, образовани и
добри људи, са високим мо-
ралним и карактерним одли-
кама, који достојно представљају
средину из које су поникли и
дају значајан допринос свеоп-
штем напретку друштва. А једна
од таквих је и млада лекарка и
универзитетски асистент КА-
МЕЛИЈИ ВИДИЦИ ГУРБАН.

Својим радом и залагањем и постојаним интересовањем за
све што је ново у струци она је успела да се наметне и да
стекне симпатије својих старијих колега и студената. Такође,
заједно са својим научним ментором унив, проф. др Дојном
Другарин спроводи плодоносну научно-истраживачку актив-
ност. Објавила је петнаестак научних радова, учествовала је
на бројним научним конгресима у земљи и иностранству и
успела је да синтетизује вештачке коштане ћелије тако
потребне за лечење остеопорозе. Уз то Камелија је свим
својим бићем окренута ка цркви и својој српској православ-
ној вери. Редовно посећује богослужења у српском
православном храму у Темишвару-Фабрици и једна је од
најактивнијих чланица тамошњег црквеног женског хора.

Када смо је упитали како се слажу наука и вера у Бога
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она нам је одговорила да су највећи научници били и
највећи верници и да наука стоји у савршеној хармонији са
вером.

Угледала је светлост дана 1970. године у Великом
Тополовцу у занатлијској породици од оца Константина
(чији је отац био Румун) и матере Вукице. Осмогодишњу
школу учила је у родном селу а 1985. постала је ђак ме-
дицинске средње школе у Темишвару.

- Одмалена сам размишљала и жарко желела да
постанем лекар. Сматрала сам да је то један од најлепших и
најплеменитијих позива. А то је била и  жеља мојих
родитеља јер је у нашој породици до мене било чак четири
лекара.

Зато након завршетка средње школе ујесен 1990.
пријавила се на пријемни испит и на њену велику срећу и
задовољство успела је и поред веома јаке конкуренције.

Прве године студија биле су веома напорне. Радила је
као медицинска сестра у одељењу за кардиологију
Жупанијске болнице и напоредо студирала. Али љубав
према медицини и пословична воља и истрајност учинили
су своје – успешно завршава студије 1996. године а 2000.
уписује резиденцијат у Букурешту. И пошто срећа прати
храбре и истрајне 2004. уписује докторат на тему
„Остеопороза код старијих особа“. Ментор јој је унив. проф.
др Дојна Другарин са Медицинског факултета у Темишвару.
Ове јесени она ће подржати своју докторску дисертацију.
Други значајан датум за њену професионалну каријеру је
2006. година када је промовисана за асистента на
медицинском факултету и то без разноразних веза и везица.
Једина њена веза била је беспрекорна стручна спрема и
високе моралне и карактерне одлике као и вера у Бога.

- Љубав према раду, истини и Богу наследила сам од
својих родитеља, а поготово од своје мајке Милеве и деда-
Ђорђа, који су из Краљевца и где сам провела безбрижно и
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срећно детињство.
И поред веома сложеног и напорног рада на стручном

плану, у лабораторији за онкологију Муниципијске болнице
у Темишвару и на катедри биохемије Медицинског факултета
Камелија има и неколико великих пасија: на првом месту је
лектира стручне литературе и белетристике, затим класична
и српска народна музика и хорско-црквено појање. Такође,
редовно посећује наше манастире а поготову манастир Св.
Ђурђа у Шенђурцу.

На крају нашег разговора др Камелија Видица Гурбан
нам је рекла. „Једва чекам да одбраним докторску дисерта-
цију како бих посетила одговарајуће здравствене установе у
матичној Србији – у Београду, Новом Саду и Крагујевцу са
којима Медицински институт у Темишвару одржава чврсте
везе“.

Што се тиче лабораторије у којој ради у Медицинској
болници, она нам је изјавила да је опремљена са нај-
савременијим апаратима из САД и Швајцарске тако да се у
њој могу обавити све анализе које су потребне за поста-
вљање најтачније дијагнозе,
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ОСТАВИТИ СВЕДОЧАНСТВА ДА СМО
ЖИВЕЛИ

На дан 18. јуна
навршило се 56 го-
дина од бараганске
голготе. Наиме, у
ноћи између 18. и
19. јуна далеке 1951.
године, баш на
велики хришћански
празник – Духови,
десио се Бараган,
једна од најболнијих
суза на образу
српског живља у Ру-
мунији. Као „класни
непријатељи и по-
литички неподобне

личности“ из пограничног појаса у дубини од 30 км. наспрам
Југославије, те кобне ноћи насилно је протерано са својих
вековних огњишта у румунски гулаг – Бараган преко 40.000
житеља разних националности од којих су 2.500 били Срби.
Гледајући процентуално то је и те како велика цифра.

И сам сам, као једанаестогодишњи дечак, био сведок те
велике трагедије у свом родном Српском Семартону и могу
да кажем да су се тада пред мојим очима и очима свих
наших сељана ређале драматичне сцене са тако великим
набојем трагике, људског бола и безнађа, које се могу срести
још само у класичним античким трагедијама. А један од
жртава тог белог терора био је и частан човек, занатлија и
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Србин – ДРАГУТИН ПОПОВИЋ, родом из Иванде.
- Као петогодишњи дечак нисам могао да схватим

праву трагику тог догађаја али за моје родитеље и мајку
Јозефину то је био гром из ведрог неба. Одједном смо
изгубили, или боље рећи било нам је отето, све оно што су
наши стари годинама стицали вредним радом и знојем. И
што је било најгоре, нико нам није објаснио зашто све то.
Због чега сам ја морао да изгубим пет година свог детињ-
ства, које сам провео у земуници и кућици од непечених
цигала, чувајући краве и радећи на пољима памука.

Никаквих комисија за заштиту права детета тада
није било или их комунистичке власти нису узимале у обзир.
Догодило се, не поновило се!

Каже се да нису сви животи биографије али његов
живот то и те како јесте. Драгутин Поповић је рођен 1946.
године у угледној и богатој сељачкој породици у Иванди, од
оца Богдана и матере Софије. Када му је било 5 година
заједно са родитељима прогнан је у Бараган где је и отпочео
основну школу и где му је детињство било у знаку беде,
немаштине и прераног кулучења на памучним пољима.
Године 1956. долази дугоочикивана слобода и повратак кући.
Али им ни тада није свануло. Породични дом им је тек
после неколико година враћен, а и даље су носили жиг
неподобних личности. Па ипак, завичај је завичај. Завршава
основну школу код учитеља Милушке и Златинке Исаков, а
седмогодишњу школу наставља при Српској мешовитој
гимназији у Темишвару.

- Тек ту, међу својим школским колегама, осетио сам
лепоту и чари детињства. Зато сам много желео да
наставим и гимназију али из метеријалних разлога и на
настојање родитеља определио сам се за професионалну
школу, како би што пре дошао до сопственог хлеба. Био је
то Школски центар Министарства лаке индустрије. Иза-
брао сам кожарски занат.

Године 1964. када му је било 18 година запошљава се у



Драга МИРJАНИЋ164

Румунској индустрији кожа и крзна у Темишвару. Ту се истиче
вредноћом, тачношћу и великом жељом за доказивањем, што
ће му помоћи да брзо напредује у својој струци. После неко-
лико година завршава техничку занатску школу у Букурешту
и постаје шеф секције, у ком својству остаје у истом
предузећу све до 1991. дакле читавих 27 година. Године
1991. пошто је Индустрија кожа и крзна доживела велику
кризу запошљава се у Дидактичко-истраживачком центру при
Агрономском институту у Темишвару, где остаје све до
заслуженог уласка у мировину.

И могли бисмо још пуно тога рећи о нашем данашњем
саговорнику – о његовој прекрасној породичној кући, о
цветној башти и воћњаку, о његовим пасијама и свако-
дневним преокупацијама али због скученог простора поме-
нимо оно што је најглавније. Лета господњег 1969. Драгутин
ступа у брак са Аном, трговачком радницом. Њихов срећан
брак донео им је пуно радости а највеће су син Љубомир и
ћерка Исидора. Љубомир је инжењер хемије и главни је
технолог у једном од најпознатијих винограда у свету. Реч је
о винарији „Стоуни Риџ“ крај водотока Нијагаре у Канади,
где се производи тзв. „ледено вино“ за које се грожђе бере
на минус осам степени. Љубомир је сматран за врхунског
светског стручњака и носилац је бројних награда. Исидора је
такође врхунски стручњак. Она је др хемијских наука и ради
као ванредни професор на Агрономском институту у
Темишвару. Аутор је и 5 стручних књига које су биле веома
добро примљене од стручне критике и студената.

Поноси се њима, а поготову најдражим унуцима
Андрејом и Николом, који су сада у центру њихових
преокупација и љубави. А како рече један од великана лепе
писане речи: „Будући да нам је закраћено дуго живети,
оставимо нешто да сведочи да смо живели“. Породица
Поповић може се дичити својим остварењима.
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МЛАДОСТ У ХОДУ ПО МУКАМА

Ево још једне животне суд-
бине, типичне за наш српски
живаљ из друге половине прош-
лог века, преко које је протут-
њало историјско невреме и бул-
дожер белог терора окрутног ко-
мунистичког режима, поготову
после познате Резолуције Ин-
формбироа 1948. године, када се
на миг “баћушке”  Стаљина,
хулило и пљувало на све што је
српско и када је цвет наше
младежи био хапшен и про-

гањан само зато што је припадао једном одважном и усправ-
ном роду, који је изнад свега ценио слободу, достојанство и
неотуђиво право да буде свој на своме. Реч је о часном
Србину, човеку и светосавцу г. НЕБОЈШИ БУГАРСКОМ,
умировљеном књиговођи из Темишвара-Мехале.

Његов ход по мукама отпочео је 1950. године у
подрумима злогласне секуритатее у Темишвару, а наставио се
у по злу познатом подземном затвору у Жилави крај
Букурешта а затим и румунском Голом Отоку – Поарта Алба
у Добруџи, чији су заточеници копали канал Дунав – Црно
Море, у веома тешким и за обичног човека незамисливим
условима.

- Био је то истински овоземаљски пакао осмишљен и
организован са циљем да уништи све оно што је људско и
хришћанско у нама, како би нас претворили у дресиране,
несвесне животиње које ће бити послушне комунистичком
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режиму – каже он. Али они нису знали да је човек онај
истински и прави, тврђи и јачи од камена. Поднели смо и
истрпели оно што ни камен не би могао поднети и остали
исти они који смо и били: пркосни, усправни и
достојанствени, који свакоме могу мирне душе и чисте саве-
сти погледати у очи.

Рођен је у угледној и побожној сељачкој породици у
Српском Семартону 1929. године од оца Данила и матере
Лепосаве (рођ. Стојшин) родом из Ченеја.

Лета господњег 1934, када му је било 5 година, долази
заједно са родитељима у Темишвар, где му је отац Данило
постављен за домара закладног дома Макри-Стојковић,
намењеног школовању српске сиромашне деце.

Основну школу учи у Темишвару-Граду а прва учитељи-
ца му је била, наша тада позната просветна радница Вида
Фенлачки.

После завршетка основне школе постаје ђак Српског
одељена угледног темишварског колеџа “К.Ђ. Лога” из ког се
периода најрадије сећа професора Косте Николића, који му је
био старешина и наставнице матерњег језика Олге Ђурић (која
је својевремено била мис Југославије и снаја генерала Недића).

Године 1948. када је основана Српска мешовита гимна-
зија из родољубивих побуда прелази у ову нашу репрезен-
тативну наставну установу. Али није дочекао да се радује
матури и матурском балу. Једног дана 1950. године за време
великог одмора ухапшен је и приведен у седиште безбедности
у Темишвару. Ту је одмах био подвргнут свакојаким физичким
и психичким притисцима, шиканирањима и мучењима, како
би признао оно што, у ствари, није радио – да је разносио и
делио летке са натписом: “Ми смо Титови, Тито је наш!”
Иначе, њему је један Србин-безбедаш дотурао пакет са
поменутим лецима, са циљем да га искуша и види како ће
да реагује, али је млади Небојша, сумњајући да је праћен
пошиљку бацио у ватру. Када су видели да у погледу летака
немају доказа тада су му наметнули оптужбу да је тобоже
пренео једно писмо г. Видосави Недић, која је такође била
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оптужена за велеиздају и титоизам.
И тако је без конкретних доказа и без кривице осуђен

на 5 година строгог затвора и лишен грађанских права. Из
Темишвара био је послат у Жилаву, крај Букурешта, а затим
у румунски Голи Оток – Поарта Алба, један од најцрњих и
најокрутнијих затвора у Румунији, где су  уз мизерну храну
и са рудиментарним оруђем свакодневно терани да ископају
десетине кубика земље.

- Једина светла тачка у том мраку и тој голготи била је
та што сам уз себе имао још тројицу добрих пријатеља –
Светомира Богданова, Воју Павловића и Живу Радомана. Са
њима сам братски делио и добро и зло а највише зло, јер о
добром се тамо није могло говорити.

Ни дугоочекивана слобода неће бити слобода у правом
смислу те речи, јер ће печат “неподобног лица” носити све
до децембарске револуције 1989. године. Свакога дана требао
је да се пријављује надлежним органима у Безбедност, а
имао је потешкоћа и при запошљавању и настављању
школовања. У Српској гимназији за њега није било места, па
чак ни у Српској Богословској школи тадашњи викар Стеван
Томић, није хтео да га прими. А велика му је жеља била да
постане свештеник. Ипак успева да заврши гимназију у
колеџу “К.Ђ. Лога” 1961. године и да се запосли најпре као
службеник а затим као књиговођа, у Темишварском трговинс-
ком предузећу на велико, где остаје све до уласка у мировину.

На Св. Саву 1960. године у Српској књижари “Наша књи-
га” у Темишвару, код чувеног чика Драге Пантина, упознаје
своју “суђеницу” – Радмилу (Бебу) Симоновић, са којом исте
године о храмовној слави у Мехали ступа у брак који је, ето,
у знаку љубави, слоге и разумевања трајао више од 40 година.

Напоменимо још и то да је 2006. године Савез Срба у
Румунији објавио део песама Небојше Бугарског, збирку “Вез
од миља”.
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ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ – МАЈСТОР –
РЕИКИА

Разговор са проф. ВЛАДОМ БЕРАРОМ мајстором
РЕИКИЈА

Владо, обично математика
представља прави баук за број-
не ученике. Ти си, међутим,
одабрао да студираш баш ову
тако сложену и изазовну науку.
Шта те је навело да се
посветиш баш позиву настав-
ника математике?

Све што се неком догоди у
животу није пука случајност,
већ је то огледало њега самог –
рекао је неки мудрац. Изгледа да
ми је то била одлика судбине. А
судбину сачињавају ДАРМА и
КАРМА, тј. добре и лоше

последице према хиндуским светим књигама и правим езоте-
ричким наукама.

Ја сам много волео свој професорски позив, јер
сматрам да је ова професија једна од најлепших и
најплеменитијих. Упражњавајући овај посао чиниш само
добро дело и то је космички капитал. И једино то је
космички капитал. Свима је добро позната она пословица –
Боље дати гладноме удицу него рибу. Рибу ће појести и
поново ће бити гладан, а са удицом ће се служити стално.

Шта мислиш да је најбитније за једног просветног
радника, за једног професора?
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О томе бисмо могли пуно тога рећи. Али да бисмо
били сажетији да поменемо само неколико најважнијих
императива. У првом реду сваки просветни радник треба да
буде пример за своје ђаке. Такође, треба да привуче ученике
да буду што активнији како на часовима тако и у животу
уопште, да им надахне поверење у сопствене снаге како ни
један проблем, било математички или животни, не би
сматрали за нерешив. Током предавања учионицом треба да
потече онај креативни флуид, који полази од професора
према ученику и обратно, од ученика према професору.

Који значај има сама стручна спрема наставника
или професора?

Па, разуме се да је то кључни предуслов за сваког
успешног просветара. Сваки професор треба да је исто-
времено и вечити ученик, тј. треба да стално буде у корак са
најновијим достигнућима и истраживањима у свом домену,
да будно прати развој технологије предавања, и да делује као
прави мајстор свог заната. Прави педагози увек су били и
идоли својих ђака.

Колико је мени познато након ступања у заслужену
мировину ти се окрећеш једном сасвим новом интере-
совању чија је природа помало супротна математици –
езотеризму?

У праву си. Будући да сам спознао законе који владају
у материјалном свету, а који не могу да објасне многе друге
појаве у животу – као на пример човечију судбину – почео
сам темељно да истражујем сву могућу литературу у погледу
трансцеденталности, тј. онога што је иза материјалног света.

И хоћу одмах да вам кажем да ме је и ту помогла мате-
матика, та апстрактна наука – да би успоставио ред међу пој-
мовима из тог домена.

То је веома опширан и свестран домен, а ја бих те за-
малио да се у овом прилогу односимо само на један делић
тих твојих преокупација и то на РЕИКИ. Шта се крије иза
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тог појма?
РЕИКИ је “СВЕТЛОСТ и ЉУБАВ”. То је интелигентна

енергија, јер открива и аутоматски отклања неравнотеже у
нашем организму. Та природна животна енергија у веома
сажетом облику кроз руке исцелитеља стиже до субјекта, или
боље рећи до органа у којем је енергетска тежа поремећена.
Делује на физичком, виталном, емоционалном, менталном и
каузалном нивоу. Хормонизује наше биће са окружењем.

Из љубави према људима РЕИКИ је дат као божански
дар а ревелацијом га је примио Јапанац Микао Усуј. Будући
да је на почетку практикован у јапанској средини, у терми-
нологији су укорењене јапанске речи.

Иначе, реч РЕИКИ се састоји из два дела: РЕИ, што
значи универзум, и Ки, који представља виталну енергију.

РЕИКИ је, дакле, уметност исцељивања, а исцељивати
значи чинити човека целим и срећним.

Ти си РЕИКИ-мајстор. Како си стигао до те титуле?
РЕИКИ се учи на семинарима које воде квалификовани

и стручно потковани инструктори (мајстори). Постоје више
степена обуке. На самим семинарима се обрађује историјат
и начин примене енергије. Накнадна обука је намењена
онима који су заинтересовани и то на одређеном степену. По-
што сам ја жарко желео да продрем у тајне ове уметности
исцељивања брзо сам напредовао и стекао титулу инструк-
тора или мајстора РЕИКИА. Иначе треба да будемо поносни
што је један од наших људи др Аурелијан Курин из Арада
сматран за једног од најшколованијих мајстора-РЕИКИА у
свету.

Како делује РЕИКИ на наш организам?
РЕИКИ омогућава да универзална енергија слободно

циркулише на свим нивоима како би се успоставила она
иделана енергетска равнотежа.

Нажалост наш начин живота води нас далеко од овог
идеала. Посао, стрес, страхови, лоше навике итд. доводе до
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блокаде, односно стагнације енергије или, пак, до преко-
мерне потрошње и расипања.

УСУЈ-РЕИКИ омогућава свакоме да поново оствари
повезивање са изворима универзалне енергије. Путем
РЕИКИА се успоставља енергетска  равнотежа која доводи
до: чишћења организма, ослобођења од стреса, ревитали-
зације нервног система, отклањања бола, побољшања цирку-
лације, јачања имунитета.

За РЕИКИ не постоје контраиндикације као за бројне
лекове. Може доћи до појачања симптома, али то је у ствари
знак да се успоставља интеракција између чисте РЕИКИ-
енергије и патолошке зоне.

РЕИКИ-енергија се употребљава за лечење људи и
животиња као и за неговање биљака и доступна је свакоме
ко то зажели без обзира на религијска или друга убеђења.

РЕИКИ не преноси никакве догме, не захтева посебан
начин исхране, никакав посебан верски однос. Наше је пра-
во, да као припадници одређене верске заједнице поштујемо
своја убеђења и традицију. Хармонија и толеранција је циљ
коме сви тежимо.

А да ли РЕИКИ-систем претпоставља и нека правила?
РЕИКИ има само неколико правила које је

препоручивао др Микао Усуј. А то су:
- Од данас немој страховати
- Немој се бринути
- Поштуј своје учитеље, родитеље и старије.
- Поштено зарађуј свој хлеб и буди добар према свима.
Заиста ово звучи крајње једноставно. Тако и јесте.

Једноставност је главна одлика ове технике. Јер признаћете
да и Сунце сваког дана обасјава све нас не постављајући
питање кога све огрејава, ко је мање а ко више добар.

РЕИКИ-техника има по неким мајсторима 3 степена.
Први степен обухвата приступање космичкој-универзалној
енегији, обуку и прихватање овог процеса.
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Други степен омогућава коришћење енергије на
менталном нивоу. Уче се симболи који помажу усмеравању
енергије кроз простор и време.

Трећи степен је подељен на више делова. Он омогућава
контакт са спиритуалним енергетским пољем за сопствени
развој и један је од услова да се посветимо ширењу
РЕИКИА.

Ко се све може бавити РЕИКИЕМ?
- РЕИКИ је доступан свакоме – ко то жели.



ЉУДИ и СУДБИНЕ 173

ВЕЛИКО СРЦЕ УМИРОВЉЕНОГ
ПУКОВНИКА

Мит о легендарним, изма-
штаним или стварним српским
јунацима Марку Краљевићу,
Милошу Обилићу, девет Југо-
вића, Стевану Синђелићу и
другима неустрашивим борцима
“за крст часни и слободу
златну” непрекидно траје од Ко-
совске битке 1389. и трајаће све
док је Срба. На њиховим узо-
рима продужава се вертикала
поноса, жртве и уздизања
српског рода. Зато за нас Србе
бити војник синоним је са бити
прожет патриотским духом и
дубоким осећањима поноса и
жртвовања на олтар домовине.
То је, свакако, имао на уму и
сада умировљени пуковник

румунске војске ДУШАН МАЛИ, када се као двадесето-
годишњи младић определио за нималу лаку али лепу и
племениту војничку каријеру.

- Па, може се и тако рећи. Иначе, у периоду после
Другог светског рата завладала је до тада невиђена атмосфера
свеопштег надахнућа и одушевљења. Ми Срби били смо на
страни победника, а и сами дали смо велики допринос тој
историјској победи и имали смо зашто да будемо срећни,
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поносни и да се надамо бољој будућности. Па и ја као
омладинац био сам не само посматрач и сведок тог нео-
писивог ентузијазма већ и непосредни учесник у њему. Тако
сам у лето 1947. године као деветнаестогодишњак постао
члан Румунске омладинске бригаде “Жарко Деспотовић-
Јакобински” која је учествовала на изградњи пруге Шамац-
Сарајево у Југославији. Тамо смо се истакли у раду и наша
бригада проглашена је ударном. При повратку, користећи
стечено искуство учествовао сам при сакупљању младих и
организовању Шесте омладинске бригаде под називом
“Темишвар”, која се у пролеће и лето 1948. године истакла на
радилишту пруге Бумбешт-Ливезењ. Одмах након повратка са
ове радне акције пун младалачког заноса решио сам да
упишем официрску школу у Букурешту. У оно време после
Резолуције Информбироа 1948. године то је за нас Србе био
прави подвиг, али ја сам то волео и на моју велику радост
био сам прихваћен и успео сам на пријемном испиту. И сада
када су прошле године и време прохујало попут вихора, мо-
гу да кажем да се нисам преварио и да сам имао веома лепу
и успешну каријеру.

Рођен је у часној српској породици 1928. године у
Великом Семиклушу. Ту у родном граду учи и основну школу
а учитељи су му били наши тадашњи врли педагози:
Видосава Видак, Иван Ракић, Деспот Деспотовић и Даринка
Веселиновић. После завршених пет разреда постаје ђак поз-
нате семиклушке гимназије “Принцип Карол” за 1940-1941.
школску годину. Али ту остаје само до 1942. године. Пошто
је беснео рат и тешко преболео прерану смрт своје мајке
морао је да напусти гимназију и да упише четворогодишњу
Професионалну школу и напоредо да изучава трговински
занат у великој трговачкој радњи “Колонијала”. У међувре-
мену, када су се стекли услови, ванредно полаже матурски
испит и стиче диплому “Велике матуре”.

Пошто је годину дана радио као трговац, у лето 1947.
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године одлази на изградњу пруге Шамац-Сарајево.
- Тамо сам имао дивне радне другове и пријатеље међу

којима су се истицали: Бора Коњић, Стеван Лепојев, Васа
Обрадов, Божидар Керпенишан, Велинка Божин, Верица
Јанковић, Маринко Рајкић, Радоје Марић и многи други из
наших села: Чанада, Великог Сенпетра, Сараволе, Семартона,
Дињаша, Дете итд.

У пролеће 1948. године уследило је учешће у изградњи
пруге Бумбешт-Ливезењ, а затим официрска школа у
Букурешту након које постоје поручник и запошљава се у
Министарству одбране у Дирекцији за борбену обуку.

После годину дана рада у Министарству одбране, у току
рутинског проверавања официрског кадра, надлежни су
сазнали да има рођену тетку у Америци, у држави Њу Џерси,
где се одселила још 1913. године, па је због тога одмах преко-
мандован најпре у град Свети Ђорђе, а затим у Фагарашу, где
је 1953. године унапређен у чин старијег поручника.

Године 1952. ступа у брак са, како сам каже, прелепом
деветнаестогодишњом девојком – Азиљком Рокин, родом из
Наћфале, са којом живи и сада у великој слози и разумевању.
Пре четири године свечано су прославили своју златну свад-
бу, а круна њиховог брака је ћерка Зоја, доктор примаријус у
Жупанијској болници у Темишвару, којом се поносе.

Као старији поручник радио је у Гајешту (где им се и
родила ћерка Зоја), Темишвару и Сибиу. Ту похађа курс за
усавршавање официра вишег ранга тако да је 1962. године
унапређен у чин мајора.

Године 1968. постаје потпуковник а 1970. успешно
полаже пријемни испит на Војној академији у Букурешту, коју
завршава 1972. године. Завршивши Војну академију био је
именован за начелника штаба једне војне јединице у Себеш-
Алба а када су 1973. године основане Војне катедре при
Универзитетима и Институтима више наставе постављен је
на Војној катедри при Политехничком институту у
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Темишвару, тачније на одељењу за студенткиње Електротех-
ничког факултета, где остаје 15 година, све до заслуженог
уласка у мировину 1988. године.

У мировини је ушао са чином пуковника, пошто је 1980.
године успешно положио испит за стицање овог чина.

Сада, иако је већ 18 година у заслуженој мировини, не
мирује. Има пуно пасија а највећа му је да и на даље
проучава војну стратегију, историју и политичке науке. Пуно
га занима и научна фантастика а посебно феномен НЛО –
који по његовом мишљењу постоји и треба га третирати
озбиљно и са много одговорности. Пошто му је ћерка била
на постдипломским студијама у Београду много је читао
“Вечерње новости” и “Илустровану политику” а редовно
прати и “Нашу реч” и интернет. Другим речима, пуковник
Душан Мали је истински савремени човек добро обавештен
о свему што се збива у свету, а када је реч о војним
питањима може се слободно рећи да је права жива енцикло-
педија. Свака му част!
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РОЂЕНА САМ СА ПЕСМОМ У ДУШИ

Неко је рекао да је много
лакше оплести венац ловорике
него наћи достојну главу која ће
тај венац понети. Овога пута тај
венац ловорике и наше зах-
валности намењен је једној
дивној госпођи нашег фолклора,
узорној супрузи и мајци – МИ-
ЛЕНИ ЂУРКОВИЋ ЛУКИН.
У својству дугогодишње члани-
це Српског државног ансамбла
народних песама и игара и
фолклорне групе “Коло” у
оквиру ансамбла “Банатул”, она
је била изасланик и пропагатор

нашег фолклора, наше милозвучне народне песме, наших
прелепих игара, наше естраде, другим речима наше отворене
и велике српске душе. Иначе, цела њена породица у знаку је
музике, у знаку лепог, узвишеног и племенитог. Њен супруг,
Милан Лукин Чанадац, жива је легенда нашег музичког
живота – апсолвент је Конзерваторијума у Клужу, члан
темишварске филхармоније, вођа ансамбла “Темишварски
тамбураши”, врсни је солиста и инструменталиста и
дугогодишњи упућивач младих талената, а ћерка Емина, која
је завршила музичку гимназију “Јон Виду” у Темишвару и
студије виолине на Конзерваторијуму у Новом Саду, тренут-
но ради као концерт-мајстор у филхармонији у Кептауну, у
Јужној Африци.

- Песма и игра су за мене дар од Бога. Од кад знам за
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себе волела сам да певам и играм. И што сам више расла,
расла је и моја љубав и наклоност према песми и игри, да
би достигли врхунац онда када сам постала члан Српског
ансамбла. Зато, када би ме упитали ко ме је научио да певам
и играм, ја сам им одговарала: “Па ја сам се и родила са
песмом и игром у души!” Иначе, сви Клисурци су велики
весељаци и врсни играчи.

Угледала је светлост дана 1936. године у Старој
Молдави, у патријархалној сељачкој породици у којој су се
строго поштовали стари обичаји и народна традиција, од оца
Живе и матере Емилије. Основну школу учила је у родном
селу а учитељи су јој били Милан Мирков и Милан
Јовановић. И седмогодишњу школу похађала је у Старој
Молдави и све је изгледало да ће јој живот тећи истим током
као и живот толиких њених вршњакиња. После завршетка
школе запослила се као библиотекарка у месној сеоској
библиотеци и активно је учествовала у раду тамошњег
културно-уметничког друштва, које је било познато и веома
цењено у читавој Дунавској клисури, па и шире. А она као
љупка и раздрагана швигарица убрзо се и показала као једна
од најблиставијих звезда тамошњих уметника-аматера.
Певала је соло и у дуету са својом “кумачом” Маром
Нешковић и играла како то само Клисурке знају и умеју. И
чудо се догодило. Године 1954. у главном граду Румуније –
Букурешту, одржан је Светски фестивал омладине на којем су
културно-уметничка друштва СКДУР-а, Дињаша и Старе
Молдаве имали ту част да представљају српску младеж из
Румуније. То ће у неку руку бити преломни догађај у њеном
животу, одскочна даска за њену даљу уметничку каријеру.

- Светски фестивал омладине представљао је за мене
велику радост и изазов. Први пут сам видела Букурешт и
срела се са омладином из целог света. Пошто наши из
матичне Србије тада нису били присутни, ми смо некако
представљали и њих нашим песмама, игром, ношњом. А
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имали смо изванредан успех. Сваки наш наступ пропраћен
је бурним аплаузом. Људи су нам прилазили, честитали,
даровали цвећем и запиткивали: “Ко смо и одакле смо”. А ми
смо били у нашој прелепој народној ношњи из Старе
Молдаве. Носиле смо: вунене србијанске сукње, преборњачу
кецељу, плећак са чипком, кожушче и црвене чарапе и нати-
каче. На глави смо носиле капе са ћулама везеним од сребра
и злата. Успомену на те дане вечно ћу носити у срцу.

При повратку са фестивала дошла је и друга велика
радост. Конкурс за приступ новооснованом Српском
државном ансамблу народних песама и игара. Ту су поново
дошли до изражаја њен  нативни таленат, надареност и
велика жеља да се афирмише. И успех није изостао, 1.
новембра 1954. године долази у Темишвар, као пуноправни
члан Ансамбла.

- Сећам се као да је јуче било, са железничке станице
отишла сам право код Шаце Недељковића, кога сам упознала
на фестивалу, а он ме је одвео у зграду Мађарског позоришта,
где је тада било седиште Ансамбла. Ту су ме топло примили
моје нове колеге и директор Ансамбла Милан Јовановић, мој
некадашњи учитељ.

Од тога дана, па све до заслуженог уласка у пензију,
њен живот је био у знаку песме, игре и естраде. Била је
солисткиња, члан вокалне групе, ненадмашна играчица.
Изводила је српске игре, румунске, руске, мађарске, ромске,
немачке... уследила су незаборавна гостовања по свим нашим
селима широм Баната, по главним индустријским и
културним центрима целе Румуније па и у матичној Србији.
Свуда аплаузи, цвеће, одушевљење.

Није је обесхрабрио ни гнусни гест укидања Српског
државног ансамбла од стране Чаушесковог националистичког
режима 1970. године. Исте године конкурсом постаје члан
ансамбла “Банатул” а само неколико месеци касније заједно
са колегиницама Дорином Јефтић, Зоранком Јанкуловић и
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Јеленом Стефановић и са нашим врсним посленицима на
пољу фолклора и народне музике Радивојем Поповим
Ђалетом, Станиславом Белином и Лазом Благојевим,
оснивају Српску секцију овог Ансамбла. Из тог периода носи
у срцу незаборавне доживљаје са турнеје по Монголији,
Кореји и Кини, где су били примљени као најдражи и на-
јискренији пријатељи и доживели велике почасти...

Красна уметничка каријера, коју је г-ђа Милена
крунисала једним сјајним гестом – учешћем у женском хору
који су при Српској православној цркви у Темишвару-
Фабрици основали њен супруг Милан Лукин и проф. Вида
Данилов, садашњи хоровођа.
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ПРАВДА ЈЕ РЕЛАТИВНА...

Ко у Темишвару, па
и шире у Банату не
познаје врлог човека и
правника ЗЛАТОЈУ
МИРКОВА, “адвокату
Злату”, како сви воле да га
ословљавају?! И стварно
иза његовог имена крију
се читави појмови једног
веома успешног и пло-
дотворног људског живо-
та, предани професионал-
ни и пасионирани рад у
струци којој се посветио
читавим својим бићем, као
и у другим видовима
човечије активности, на
друштвеном и спортском
плану на пример. За њега
с правом можемо да каже-
мо и да је жива енцикло-
педија српства у Румунији

и не само јер скоро пола века ради као адвокат у Темиш-
варској адвокатској комори, имајући иза себе на хиљаде и
хиљаде парница и борећи се за тријумф истине и правде, а
осим тога увек је налазио времена и за друге делатности.
Један је од оснивача Румунског кинолошког савеза, тринаест
година часно је обављао дужност председника Шаховске
комисије тимишке жупаније, већ шездесет година страсан је
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филателиста и колекционар старих писама и разгледница и
члан разних форума колекционара на жупанијском и
државном плану. Уз то, велики је родољуб знајући као
правник да је родољубље морални фундамент једног народа.
“Бити патриота значи бити честит, чисте савести и живе ин-
телигенције” – рекао је велики румунски правник и филозоф
В. Конта.

- Још у гимназијским клупама маштао сам да постанем
правник. А то је била и жеља мојих родитеља, који су били
поносни чак и на помисао да ће ме једног дана видети у
адвокатској сутани. Иначе и наш српски род је одувек
величао истину и правду. Познате су заветне речи мајке
Јевросиме, која је саветовала свога сина Краљевића Марка:

“Ни по баби, ни по стричевима,
Већ по правди Бога истинога!”
Такође, Душанов Законик, представља један од

најбољих правних аката у целој Европи онога времена и
јасно говори о високом степену правне образованости
тадашње Србије. Већ тада је судство било одвојено од вла-
сти. Тиме се ми Срби можемо поносити.

Рођен је 1929. године у поштеној и вредној сељачкој
породици у Немету, од оца Александра и матере Викторије.

Основну школу учио је у родном селу а имао је ту срећу
да за учитеље има двојицу врсних педагога – Милана Црепу-
љића (из матичне Србије) и истинску легенду нашег школ-
ства Војислава Веселиновића. После завршетка седмољетке
1944. године постаје ђак Српског одељења темишварског
лицеја “К.Ђ. Лога”, а након реформе румунског школства
1951. године завршава Средњу електротехничку школу у
Темишвару.

Као млади апсолвент гимназије, по тадашњим закони-
ма, морао је на трогодишњу праксу у непосредној производ-
њи. А пошто је завршио електротехничку школу послат је на
радилиште прве румунске термоцентрале у Дојчешту.
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Упоран, вредан и амбициозан убрзо постаје шеф
секције и напоредо уписује студије (без похађања) на
Институту за руски језик и књижевност “Максим Горки” у
Букурешту.

Али после трогодишњих студија и рада на електрифи-
кацији Баната, враћа се својој првој великој љубави –
правним наукама. Године 1954. у веома јакој конкуренцији
(чак 30 кандидата на једно место) успева на пријемном
испиту и постаје студент Правног факултета у Клужу.

- Било је то за мене остварење најсмелијих снова. Ја
скромно сељачко дете нашао сам се међу инструисаним и
углађењим синовима и кћеркама из високог друштва. А и
сами професори били су врсни стручњаци и педагози који су
завршили студије у Сорбони, Оксфорду, Бечу и другим
познатим универзитетским центрима. Довољно је само да
поменем проф. др Стегаројуа, познатог румунског филозофа
Д.Д. Рошку, унив. проф. др Драгана и други. Имао сам и ту
срећу да у универзитетској библиотеци лично упознам и да
се спријатељим са славним песником Лучијаном Благом, који
ми је много говорио о свом великом пријатељу Јовану
Дучићу.

Године 1957. успешно завршава студије и постаје члан
Темишварске адвокатске коморе, где ради и сада, већ пуних
48 година.

- И дан-данас радим са пуно воље и надахнућа, иако
сам недавно испунио 76. година. Иначе од посебног је
значаја да човек воли оно што ради имајући у виду да
најдужи део свог века проводи радећи. А борити се за
правду леп је и племенит посао иако се каже да је све на
овом свету релативно, па и сама правда.

Ту у Темишвару упознаје своју будућу животну сапутни-
цу Олгу (рођ. Рошка), лекарку опште праксе и предавача на
институту медицине, са којом 1957. године ступа у брак. Са
њоме има ћерку Александру, која је завршила студије меди-
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цине у Темишвару и петогодишњу специјализацију у познатој
Очној клиници у Новом Саду. Она сада ради у приватном
Оптичком центру “Тања”. Други изданак њиховог срећног
брака је син Никола, апсолвент факултета физике, који је сво-
јевремено био јуниорски шампион Румуније у шаху у својој
категорији а сада води приватну штампарију “Графомаркет”.
Највећа радост сада већ деда-Злате је унук Виктор, који је
пошао стопама своје баке и маме и студира медицину у
чувеном Хајделбергу. Виктор је одликаш, лидер своје генера-
ције, већ ради као асистент и одлично говори неколико јези-
ка: енглески, немачки, француски, румунски, руски и српски.
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НИШТА БЕЗ ВЕЛИКОГ ТРУДА...

Иза имена и презимена
нашег следећег саговорника
стоји један успешан и
плодотворан људски живот,
самопрегоран и пасиониран
стручни рад у корист друштва и
рода свог из ког је поникао и
којем припада и телом и душом.
Реч је о надахнутом и свестрано
обдареном посленику на
племенитој њиви културе и
уметности, умировљеном учите-
љу ЛАЗИ ПОМОРИШЦУ. Јер
кад кажеш – Лаза, помислиш на
популарног и талентованог
уметника и аниматора наше
естраде, на стотине и стотине

његових наступа са разним формацијама и друштвима на
фолклорним конкурсима и смотрама широм Румуније, на
храмовним и крсним славама, свадбама и народним
весељима по свим нашим местима, на гостовањима у
бројним земљама Европе...

Кад кажеш – Лаза, помислиш на вредног сакупљача
српског и румунског народног стваралаштва, дугогодишњег
сарадника Института фолклора у Букурешту, аутора садржајне
монографије “Хорови и инструменталне формације Темишва-
ра”, која је угледала светлост штампе 1975. године...

Кад кажеш – Лаза, помислиш на врлог диригента на-
родног оркестра ансамбла “Тимишул”, на умешног и савесног
уметничког вођу КУД-а “Зора”, на аниматора, упућивача и
активног члана бројних наших, и не само наших инстру-



Драга МИРJАНИЋ186

менталних формација и састава...
Кад кажеш – Лаза, помислиш на свестраног

интелектуалца који “шурује” и са сликарством, повртарством,
воћарством, шахом и другим видовима људске делатности, на
продуховљеног добричину и  весељака увек спремног за
шалу, песму и весеље.

- Све што је људско и намењено човеку није ми страно,
каже он. Али увек сам сматрао и сматрам да живот људима
не даје ништа без великог труда. То је гесло у чијем сам знаку
деловао читавог живота и сматрам да сада када је дошло
време да подвучем црту, могу да будем задовољан оним што
сам постигао. Али више волим да о томе говоре други...

Рођен је 1936. године у Малом Бечкереку. Отац Лаза
био је механичар а мати Олга домаћица. Основну школу учио
је у родном месту код учитеља Милана Црепуљића, родом из
матичне Србије. Он му је надахнуо љубав према ликовној
уметности јер је волео да сваку лекцију илуструје разним
цртежима и планшама. Када му је било девет година почео
је да свира хармонику. Професор му је био месни музичар
Јегер, некадашњи вођа војног оркестра у Варшави. Прихватио
се хармонике да би тако испунио жељу свог деде Баве, који
је и сам, певао и свирао хармонику док му није једнога дана
баба-Кека бацила у пећ, пошто је запостављао рад у кући и
ратарске послове.

У јесен 1950. године постаје ђак Српске педагошке
школе. Из тог периода носи прелепе успомене на ђачка
друговања и драговања, на успешна посела и приредбе на
којима је и сам учествовао као већ увежбани хармоникаш на
чијем су репертоару били готово сви тадашњи популарни
шлагери.

Тада почиње и његово, да тако кажемо, музичко дру-
жење са другом живом легендом наше естраде – Лазом
Кнежевићем.

После завршетка школе и одслужења војног рока 1959.
године постављен је за учитеља у Шагу, али већ 1961. године
долази у Темишвар, као методиста Рејонског дома културе. У
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том својству подстиче културну активност по нашим селима
а круна његовог залагања је Здружени тамбурашки оркестар
састављен од 28 чланова (из Дињаша, Парца, Српског Се-
мартона, Рудне, Немета и Темишвара). Они су пратили со-
листе: Наду Дабић, Лазу Кнежевића, Лазу Благојева, Миленка
Лукина, сестре Перинац и на завршној фази Националног
фестивала фолклора у Букурешту 1964. године заузели друго
место (у ствари жири им је доделио највише одлике али су
се тада умешали партијски душебрижници и због тога што су
били Срби морали су да се задовоље другом наградом).

Године 1961. заједно са Лазом Кнежевићем, Свето-
заром Јездимиром и Ником Воденичарем оснива онај чувени
квартет који ће годинама бити појам за српски мелос у
Румунији. Четири године између 1969-1973. активише у
оквиру Ридер-квинтета, који је основан при темишварској
филхармонији и са којим је гостовао по скоро свим немачким
насељима широм Баната. Такође са још неколико врсних
музичара преко двадесет пута био је у Француској, где су
њихови наступи увек били крунисани завидним успехом.
Али његова музичка каријера је читав један мали свет о
којем бисмо могли писати стотине и стотине страница. Због
недостатка простора зауставимо се овде уз напомену да је г.
Лаза, иако боемска душа, поклањао посебну пажњу породич-
ном животу. Волео је, поштовао и ценио своју супругу Дојну,
професорку физичког васпитања а пошто је она пре пар го-
дина преминула сву своју љубав је усмерио ка ћерки Све-
тлани и сину Богдану, а поготову ка најдражем унуку Богдану.

Од када је у мировини (1996. године) повукао се у ро-
дитељски дом у Малом Бечкереку, где се бави сликарством,
повртарством и воћарством али налази времена и за
подучавање младих талената у оквиру Кружока гитаре и
оргуља као и шаховске школе при тамошњој осмољетки. Уз
то редован је и веома активан члан Темишварских там-
бураша, којим управља неуморни Милан Лукин Чанадац а
наступа и са познатим друштвом “Лале са Мориша” Томе
Ђурића. Свака му част!
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ЧУВАР КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

У плејади наших врлих
посленика на племенитој њиви
културе и уметности, једно од
посебних места припада,
свакако, и цењеном професору
музике, хоровођи и музикологу
СЛОБОДАНУ-БАТИ ПАСКУ-
ЛОВИЋУ. Он је син нашег поз-
натог свештеника Војина Паску-
ловића, у задњим годинама
живота архимандрита Венја-
мина, и своје детињство и рану
младост провео је на селу –
Малом Бечкереку, Старој Мол-
дави, Белобрешки, Арад-Гају и

Варјашу, где је његов отац службовао и где је имао прилике
да се на самом извору изближе упозна са народним животом
и стваралаштвом. Иначе, кад у мислима прођемо кроз
историју нашег српског живља у Румунији видећемо да су
бројни свештенички синови и кћери предњачили у ношењу
бакље нашег културно-уметничког живота. Довољно је само
да поменемо познату темишварску оперску диву Гогицу
Сележановић, ћерку проте Светислава Сележановића, па
оперског певача Душана Бугарина, који сада живи у Сарајеву,
сина наћфалског свештеника Љубомира Бугарина, нанад-
машну звезду нашег фолклора Делију Бебић, ћерку семар-
тонског проте Николе Бебића, па професора, књижевника и
културног посленика Небојшу Поповића, сина бечкеречког
свештеника Добромира Поповића и многе друге свеш-
теничке потомке који својим животом и радом дају велики
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допринос напретку и процвату нашег живља.
Но, вратимо се нашем данашњем саговорнику, проф.

Слободану Бати Паскуловићу. Рођен је, дакле, 1937. године у
угледној свештеничкој породици у Малом Бечкереку, од оца
Војина и матере Катице, Каје. Основну школу учио је у
Арад-Гају, где је његов отац био премештен са службом, а
учитељица му је била тада наша позната просветна радница
Невенка Попјан.

После завршетка седмогодишње школе, коју је учио на
румунском језику, пошто је у Арад-Гају радила само
четворогодишња школа на српском језику, 1950. године
постаје ђак Средње музичке школе у Темишвару, где се
истиче вредноћом и талентом. Али то ће, ипак, бити
недовољно да буде примљен на Конзерваторијуму у
Букурешту, где је у два наврата полагао пријемни 1955. и
1956. године. Оба пута је успео али без места! То је у она
“вунена” комунистичка времена био изговор надлежних за
оне талентоване и добро припремљене кандидате, али који
су са политичке тачке гледишта били сматрани за
“неподобне”. Слободан је као поповски син био, дакле, трн
у оку комунистичким активистима и идеолошким
чистунцима. Но, као и сви истински Срби био је упоран и
пркосан и није се предавао. Након одслужења војног рока и
привременог рада у својству културно-уметничког упућивача
при Дому културе у Старој Молдави, године 1959. поново се
пријављује на пријемни испит, овога пута на Конзерва-
торијуму у Клужу и на његову велику радост његов труд и
залагање уродили су плодом, но ни сада без перипетија, иако
је на пријемном оцењен чистом десетком.

- Студије на клушком Конзерваторијуму биле су за мене
истински празник. Музика ми је била у крви, а када човек
нешто воли свим срцем онда му се ништа не чини тешким
и неостварљивим. Зато ми се и чинило да је студентски
живот прохујао попут вихора – каже он.

Године 1965. завршава студије и бива запослен у Дому
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народног стваралаштва у Орадеи. Главно његово задужење
било је да усмерава активност аматерских хорова на читавом
подручју са посебним акцентом на рад, у целој земљи
познатог хора из Бутења, са којим је остварио значајне успехе
на бројним такмичењима и смотрама широм Румуније.

После дванаест година плодне и садржајне активности
у Орадеи – 1977. долази у град на Моришу, где ради као
професор певања у арадској школи народног стваралаштва, а
напоредо и као вођа народног оркестра при Арадској
Филхармонији. У том својству и као културни активиста
арадске жупаније посебан акценат ставља на свестрану
сарадњу са разним културно-уметничким друштвима из
матичне Србије. И није се задовољио само тиме. Оне несрећ-
не 1999. године, за време срамног и ничим оправданог
бомбардовања српских градова од стране западних моћника,
заједно са Славомиром Гвозденовићем, Симом Жарковим и
другим активистима Савеза Срба дао је велики допринос
организовању великог народног митинга анти-НАТО у
Араду који је имао снажан одјек у читавом окружењу.

Сада као пензионер највећи део времена проводи
заједно са супругом Корнелијом, која је по занимању лекар,
у породичној кући у Павлишу, где добровољно администрира
заосталу имовину манастира Бездина (око 1,5 ха винограда).

- Иначе, и моја супруга као и моја мати Каја, родом су
из Павлиша, а мој ујак био је обрат манастира Бездина,
Арсеније (Путић). Од мог деде и баке с материне стране
наследили смо кућу и 1 ха винограда тако да имамо пуне
руке посла иако смо у мировини. Срећа што нам много
помаже син Слободан, који је студирао топометрију и који
нам је највећа залога, потпора и радост. Он наставља лозу
породице Паскуловић и ми се поносимо тиме.

Када смо га замолили да нам наброји неколико својих
најомиљенијих пасија он нам је на прво место истакао
музику – свирање на клавиру, а затим виноградарство и
баштованство, као сваки прави и истински домаћин.
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ЖИВОТ ЉУДИМА НЕ ДАЈЕ НИШТА БЕЗ
ВЕЛИКОГ ТРУДА

Разговор са г-ђицом ЕМИНОМ
ЛУКИН,концертмајстором Филхармоније у Кептауну у

Јужно-Афричкој Републици

Имајући у виду да већ
више од двадесет година
живите и радите далеко од
завичаја, било би пожељно да
се на почетку нашег разговора
сами представите нашим чи-
таоцима...

Врло радо. Зовем се Емина
Лукин и професионални сам
виолиниста. Сада радим као
концертмајстор у филхармонији
у Кептауну у далекој Јужно-
Афричкој Републици. Имам
двојно држављанство – румунс-

ко и јужноафричко и добро се осећам у овој богатој,
занимљивој и егзотичној земљи која је под великим
утицајем британског и америчког капитала.

Као и сви млади и ја волим да се дружим са својим
вршњацима, да сањам и маштам и да путујем, како би што
боље упознала свет. А у томе ми много помаже то што
прилично добро говорим чак пет језика: матерњи српски,
румунски, енглески, француски и италијански.

Мислим да је излишно да Вас и питам како је
дошло до тога да се определите за овај животни позив,
пошто потичете из једне од наших, да тако кажемо,
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најмузикалнијих породица.
У праву сте. Мој отац је Милан Лукин-Чанадац, наш

познати професионални музичар, који је деценијама свирао
контрабас у темишварској филхармонији, водио Темишварске
тамбураше, изводио српску народну музику, подучавао
младе и био нека врста живе легенде нашег фолклора и наше
естраде. А моја мајка Милена, родом из Дунавске клисуре,
била је врсна играчица и солисткиња Српског државног
ансамбла народних песама и игара. Поникла у тој средини
и ја сам од када знам за себе играла, свирала и певала...

Што би се рекло: “Младице се корена држе”?!
Да, народ је то добро смислио. Ја сам наследила гене

својих родитеља и као још нејако дете заволела сам музику.
Најпре сам жарко желела да свирам харфу. Сматрала сам да
је то најлепши и некако најтајанственији музички
инструмент. Али није ми се дало. Имала сам мале и дебеле
прстиће па сам морала да одустанем. Прешла сам затим на
виолину и потајно маштала да постанем балерина. Али, када
је тата то сазнао одлучно се успротивио. Рекао ми  је љутито:
“Доста ми је и једна балерина у кући, а како ћу изаћи на крај
са две!” Но, шалу на страну, могу рећи да су ми родитељи
били веома фер, да су ми испуњавали сваку жељу и били ми
прави пријатељи. Никада ме нису форсирали већ оставили
ме да сама одаберем свој пут у живот. Као девојчица
упражњавала сам и пливање и могла сам да постанем
спортиста, али када је дошло време да се определим
изабрала сам виолину. Волела сам и клавир, који такође
свирам, привлачила ме је и гитара али победила је краљица
инструмената – виолина. Могу слободно да кажем да је цео
мој живот у знаку музике.

Иначе, и Ваше име има, да тако кажемо, музичку
конотацију?!

У праву сте. Добила сам име по познатој песми
“Емина”, компонованој на стиховима српског песника Алексе
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Шантића. То је била омиљена песма мог тате и он је увек
радо певао на разним славама и народним весељима. Хтео
је да њену сензибилност, лепоту и драж пренесе и на мене
и ја му на томе од свег срца захваљујем.

И како је даље текао ваш животни пут?
После основне школе 1974. године постала сам ученик

Уметничке гимназије “Јон Виду” у Темишвару, коју сам
завршила 1982. године. Могу да кажем да је ту владала веома
озбиљна и студиозна атмосфера и да смо имали красне и
добро припремљене професоре, тако да смо током
осмогодишњег школовања стекли солидна теоретска и
практична знања, што ми је много помогло у свом даљем
раду и студијама.

Можемо слободно да кажемо да је пресудна година
за Вас била 1984.

Да, могли бисмо да тако кажемо. Те године сам због
немогућности даљих студија а и због свеопште атмосфере код
нас решила да срећу потражим на другу страну. Шансу ми је
пружила матична Србија. Постала сам члан Оперског
оркестра Српског народног позоришта и филхармоније у Но-
вом Саду. У том периоду две године радила сам и као
музички уредник у емисији на румунском језику РТ-Нови
Сад. У том својству пуно смо снимали са народним,
забавним и џез оркестрима а оно што је најважније завршила
сам студије на Музичкој академији у Новом Саду, у класи
професора Дејана Михајловића.

Како сте стигли у Јужноафричку Републику?
Период проведен у Српској Атини један је од нај-

лепших у мом животу. Ту сам се професионално остварила,
завршила студије и осећала се као код куће, као међу својима.
Али дошао је тај несрећни рат и распад Југославије, а са
њиме и велика инфлација, сиромаштво и несигурност. Зато
сам 1994. године заједно са најбољом пријатељицом
Виолетом Миљковић, послала аудио касету са мојим
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снимцима у Кептаун, у Јужној Африци, где су тамошњи
оркестри – Оперски и Симфонијски тражили професионалне
музичаре. И на нашу срећу наш покушај је крунисан успехом.
За само неколико дана послали су нам уговор и авионску
карту и ми смо кренули на пут на релацији: Будимпешта-
Минхен-Јоханесбург-Кептаун. Ту сам се брзо снашла и добро
уклопила у активност оркестра али нажалост после шест
година, баш након повратка са веома успешне турнеје на
Канарским Острвима, сазнали смо да су оба поменута
оркестра банкротирала, и да им се активност угасила због
тога што држава више није хтела да их финансира.

Значи да је и у другим срединам култура у другом
плану. А како сте се у тим приликама снашли?

Човек треба да је спреман за све. Тезгарили смо и
сналазили се како смо знали и умели. А 2001. године
основан је нов приватни оркестар.

Поново сам учествовала на конкурсу и успела да
изборим позицију концертмајстора.

То је оркестар састављен од 50 чланова у којем има
доста Енглеза, Руса, Немаца, Ираца, Шкота и ето ја сам
једина Српкиња и то из Румуније. Сви су врсни профе-
сионалци, стручно-добро потковани. Свирамо углавном
симфонијску, оперску и балетску музику, али и друге радове
музике. Наш репертоар није устаљен већ се сваке седмице
мења, а мењају се и диригенти и солисти, што је веома
добро и занимљиво. Много путујемо по разним турнејама у
земљи и иностранству а пуно наступамо и пред домаћом пу-
бликом у Кептауну. Пропутовали смо целу Африку, Енглеску,
Италију, Немачку, Јужну Америку, Канарска Острва и многе
друге земље.

Како протиче један Ваш радни дан?
Могу да кажем да радимо “од јутра до сутра”. Добро се

заради али богме и озбиљно радимо. Мој радни дан почиње
у 9.00 сати ујутру и траје све до 23.00 часа увече. Сваког
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дана имамо по 6 сати пробе, два пута недељно концерте или
представе и никада не знаш када ћеш имати неки слободан
викенд или слободан дан. Темпо је жесток али ми волимо
оно што радимо и није нам тешко. Волимо изазове, да смо
стално у акцији и да се суочавамо са нечим новим.

Од две године радим на добровољној основи и у свом
слободном времену, са малом децом. Подучавамо и
усмеравамо младе таленте из редова црначког становништва.
Могу да кажем да су они веома надарени и пуни елана и да
ће многи од њих постати једног дана врсни интерпретатори
и музичари уопште.

Кажите нам нешто више о земљи у којој живите и
граду у којем радите.

Јужноафричка Република налази се на крајњем југу
афричког континента и до 1961. године била је доминион
Велике Британије. Простире се на преко 1.220.000 км2 и има
око 20 милиона становника (Банту-Црнаца), највише Зу-
лукафра (преко 12 милиона) или око 68%, затим Енглеза,
Бура, и других Европљана (3,5 милиона), Мелеза, Индуса и
досељеника из Азије. Земља је подељена на четири региона
– Кепланд, Натал, Орање и Трансвал, а главни град је
Преторија, док је највећа метпропола Јоханезбург. По економ-
ској структури Јужноафричка Република је пољопривредна и
индустријско-рударска земља. Овде се налази највећи рудник
дијаманата у свету. Од језика најглавнији је енглески, тзв.
“африканс” (холандски односно бурски) и банту (црначки).
Град у којем живим и радим – Кептаун има преко 800.000
становника, од којих 300.000 белаца.

Како проводите слободно време, са киме се дру-
жите?!

Као и свуда у свету и у Кептауну живе Срби. Има нас
око три стотине и стотину Румуна. Иначе, моја најбоља
пријатељица је Весна Ђуровић, родом из Кикинде. Она је по
занимању професор географије али ради као менаџер у
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једном од три српска ресторана. Ту се ми окупљамо када
славимо Божић, Ускрс и друге велике верске празнике или
пак рођендане, свадбе и слично. А такође недељом и о
празницима посећујемо грчку цркву заједно са Румунима,
Русима и другим православцима.

И на крају шта бисте имали да поручите младима и
Србима уопште, у Румунији?

Па у првом реду хтела бих да их најсрдачније
поздравим и да им пожелим све најлепше. Нека увек имају
на уму чињеницу да живот људима не даје ништа велико и
значајно без великог труда и залагања. Иначе, необично сам
срећна што су млади при Савезу Срба у Румунији и свесни
тога и што спроводе веома богату и садржајну културно-
уметничку активност настављајући тако оно што су наши
родитељи започели. У том смислу посебно бих истакла
АКУД “Младост” чији извођачки домети досежу највишу
професионалност.
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УГЛЕД СЕ СТИЧЕ РАДОМ, УЧЕЊЕМ И
ПОШТЕЊЕМ

Боравећи у велелепној и
надалеко познатој Бањи Хер-
кулес у подножју планине
Домоглед, из радозналости
запитали смо групу обичних,
старијих људи из суседства куће
у којој смо становали, да ли,
случајно, познају јединог човека
којег смо знали у овом одма-
ралишту на обали брзе и хладне
Черне, иначе, нашег давнашњег
знанца и пријатеља. И на наше
велико изненађење и радост
они су нам дали позитиван
одговор. Рекли су нам:

- Како да не знамо нашег директора и градског
одборника, који се толико брине за добробит нашег града?!

Реч је била, свакако, о човеку и стручњаку великог срца
који свуда око себе зрачи плодотворношћу и добротом –
дипломираном економисти и правнику РАДОМИРУ
СТОЈКОВИЋУ, дугогодишњем директору туристичког
предузећа “S.C. SIND-ROMÂNIA”.

- Наше предузеће наследник је бивших хотела синди-
ката и једна је од најјачих туристичких фирми у земљи.
Располажемо са 1.350 кревета у прекрасним хотелима “До-
моглед” и “Дачија” и у протеклом периоду године остварили
смо профит у вредности од преко 30 милијарди леја. Имајући
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у виду садашњи стадијум развоја румунског туризма то је,
свакако, велики успех – каже он.

Иначе, током оног несрећног рата у бившој Југославији
у више наврата у Бањи Херкулес боравила су деца из рата
захваћених крајева. И како деца тако и њихови наставници и
пратиоци, били су до суза ганути топлим пријемом и
родитељском бригом и пријемчивошћу која им је указана на
сваком кораку. Иза свега тога стајала је личност генералног
директора Радомира Стојковића. Та хуманост, доброта и
пријемчивост у случају г. Стојковића нису израз потреба
струке и звања већ неприкосновени део његове сложене
личности и његовог карактера.

Угледао је светлост дана 1949. године у Златици (Поља-
дија) у вредној сељачкој породици, која је радом и знојем
стекла лепо домаћинство и тако замерила комунистичкој
власти. Када му је било две године заједно са родитељима,
који су били сматрани кулацима, а тиме и народним
непријатељима, доживљава све грозоте Барагана. Тај први
сусрет са животним тешкоћама у најранијој младости можда
је и највише допринео развоју и распламсавању најлепших
људских врлина и одлика, које красе његову личност и његов
карактер.

Основну школу започиње у родној Златици, где му је
прва учитељица била Нада Рајкић, чији лик још и сада носи
у срцу. Затим се сели у Оршаву где наставља општу школу и
гимназију, коју завршава 1967. године одличним успехом.

Из тог периода потиче и његова велика љубав према
шаху, коју му је надахнуо његов деда Славко Адам, иначе
страсни шахиста. Као гимназијалац учествује у завршници
државног првенства у шаху, будући један од најмлађих учес-
ника у овом значајном такмичењу.

Године 1967. уписује Економски факултет у Темишвару
и тако постаје члан прволигашког шаховског клуба “Меди-
цина”. Када је био у трећој години студија осваја мајсторску
титулу и учествује на бројним турнирима.
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Али богата шаховска активност срећно се преплитала са
озбиљним професионалним радом и учењем и 1971. године
Радомир успешно завршава студије и запошљава се као
економиста у Трговинској дирекцији у Турн-Северину. Ту
остаје све од 1975. године, када постаје шеф одељења за
туризам у познатој Бањи Херкулес. Надасве савестан, поштен
и предузимљив брзо се успиње спиралом  стручности и
компетенције и постаје најпре економски (1990/1993) а затим
и генерални директор у којем својству ради и сада.

- Наклоност према туризму родила се у мени у
студентским данима, када сам радио као водич туристичких
група из Југославије. Иначе у сваком човеку тиња љубав и
склоност ка путовању, ка откривању нечег новог,
недоживљеног, јер како је рекао велики румунски историчар
и филозоф Николаје Јорга: “Путовати значи живети!”

Та преданост и љубав према струци и раду стаје у
основи тако лепих резултата које ово предузеће постиже и то
у првом реду захваљујући њеном менаџеру г. Стојковићу.

Иначе, наш данашњи гост рубрике Варошани има и
красну породицу. Његов верни брачни друг Елисабета доктор
је економије и ради као шеф одељења за план у већ
поменутом туристичком предузећу а син Дејан, такође је
завршио економски факултет и радио је у трговинској служби
предузећа УМТ а сада заједно са оцем гради приватни
аутосервис у Темишвару.

И г. Стојковић и његова супруга Елисабета предају
екомомију на Универзитету у Крајови и поносни су на своје
велико остварење – приватни хотел са 3 звездице “Елит” у
Бањи Херкулес.

На крају овог нашег сусрета г. Радомир Стојковић нам
је изјавио: “Поносим се тиме што сам Србин и у свим
приликама то и истичем, јер ми Срби свима можемо отво-
рено и поштено да погледамо у очи! А што се тиче угледа
он се стиче радом, учењем и поштењем”.
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БЛАГО ДОБРОМ ЧИНУ И СВЕТЛОМ
ОБРАЗУ

Прошлих дана имао сам
красну прилику да после дугог
низа година сретнем пријатеља
и блиског сарадника из младих
дана, из периода када сам водио
подредакцију нашег листа у
Српској гимназији и када сам
тесно сарађивао са тадашњим
члановима АКУД-а “Младост” и
свим осталим друштвима срп-
ске омладине у граду на Бегеју и
широм Баната. Реч је о нека-
дашњем раздраганом теленто-
ваном и увек насмејаном ђаку и
студенту, а сада дивном човеку,
Србину и стручњаку, на чијим

плећима леже значајне друштвене одговорности и обавезе –
дипломираном инжењеру машинства ЂОКИ СТОЈАНОВИ-
ЋУ, главном инжењеру Термоелектране - Кривина, крај Ани-
не. Он је један од оних људи који чине част нашем живљу
како својим стручним и професионалним односом према ра-
ду, тако и својим високим моралним и карактерним одлика-
ма, својим беспрекорним људским односом према ближњима
и средини у којој живи и ради. Вредноћа, упорност и
савршена стручна спрема учинили су да на лествици своје
професионалне активности  догура до директора једне
значајне привредне јединице, где је 1985. године дошао као
стажиста, док је с друге стране својим активним ставом
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према окружењу и хуманим односом према ближњима стекао
поверење својих суграђана и био изабран за градског
саветника у Оравици, где већ низ година живи са својом
породицом.

Ево и краћег животописа данашњег госта наше рубрике,
који сведочи о његовој веома снажној и сложеној личности
као и сталној жељи и настојању ка усавршавању и
самоостварењу.

Рођен је 1959. године у живописном клисурском селу
Радимни у угледној занатлијској породици. Отац Станко био
је веома поштован и тражен мајстор-зидар у читавој
околини, а мати Деса врсна домаћица.

Основну школу учио је у родном селу а прва учитељица
била је исто кћи “дичне Радимне” Божана Петровић. Када је
требало да пође у осми разред родитељи су га послали у град
на Бегеју, па је тако 1973. године постао ђак Српске основне
школе, а годину дана касније и Српске гимназије у
Темишвару.

- Сусрет са Српском гимназијим, школским друговима
и нашим професорима доживео сам као нешто најлепше што
се могло десити у животу – каже он. Ту смо могли да учимо
и да се развијамо на свом милозвучном матерњем језику, да
негујемо свој фолклор, своје прелепе народне песме и игре,
своје обичаје, другим речима да будемо своји међу својима.
Никада нећу заборавити наша раздрагана ђачка друговања и
драговања, као и активно учешће у научном, културно-
уметничком и спортском животу наше школе. Када то кажем
мислим на подредакцију листа “Банатске новине” у нашој
гимназији, на тада чувени фолклорни ансамбл “Извор” којим
је руководио Ђурица Галетин, а који је изводио народне игре
свих националности, као и на прву рок-групу у нашој
гимназији “Пети точак” чији сам члан био заједно са Дуком
Поповићем, Стевом Лазићем и Младеном Урошевићем.

Године 1978. с успехом полаже велику матуру и одлази
на одслужење војног рока, а у јесен 1980. године постаје
студент Машинског факултета Политехничког института у
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Темишвару. И за време студија веома активно учествује у
културно-уметничком животу српске младежи. Низ година
био је члан тамбурашког оркестра КУД-а “Зора” и играчке
групе АКУД-а “Младост”. Са овим друштвима гостовао је по
скоро свим нашим местима широм Баната а учествовао је и
на разним националним такмичењима и смотрама.

После петогодишњих студија 1985. године са дипломом
инжењера машинства ступа на прво радно мести у тада
чувеној Термоелектрани Кривина, која је требало да користи
као гориво малокалоричне шкриљце. Термоелектрана у
Кривини била је тада уникат у земљи и највише партијско и
државно руководство са Чаушескуом на челу сматрали су је
великим успехом домаће технологије. Али накнадно се
установило да је она велики промашај и да су грдна
финансијска средства бачена у ветар. Иначе инж. Ђока
Стојановић, је сада главни представник новог власника овог
гиганта и његово је задужење да термоцентрала буде
демонтирана и што рационалније искоришћена и уновчена.

Још за време студентских дана загледао се у лепу
Данијелу студенткињу Економских наука, са којом 1986. ступа
у брак а годину дана касније родила им се ћерка Гордана.

Она је сада гимназијалка и представља за своје
родитеље највећу радост, наду и залогу.

И на крају да кажемо још и то да је инж. Стојановић
права добричина тј. човек који поштује норме доброг и који
оним што чини доприноси моралном усавршавању
међународних односа. То је и допринело да буде изабран за
градског одборника у Оравици, дужност коју обавља часно и
савесно.

- Увек сам био оптимиста и човек позитивне енергије
– каже он. Мило ми је када видим да се људи добро слажу и
када је друштво у реду. Јер како каже народна мудрост:
“Благо добром чину и светлом образу”. А из човечије
доброте извиру и друге племените одлике као што су:
саосећање, самилост, добронамерност итд. А што може бити
лепше и узвишеније од тога?!
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ДОКТОРАТ О ВАМПИРИМА

Чудни су, непредвидиви и
замршени путеви судбине, па
чак ни најнеобузданија и
најсмелија човечија машта није
у стању да предвиди све оно
што доноси сутрашњи дан, а
камоли месеци, године,
деценије... сам човечји живот.

Исти је случај и са нашом
данашњом саговорницом, мла-
дом професорком енглеског је-
зика која је пар година радила
као наставник у Српској  гим-
назији “Доситеј Обрадовић” у
Темишвару, а коју су ти исти
замршени путеви судбине од-

вели у Шпанију и то на далека али прелепа и романтична
Канарска острва у Атлантском океану. Реч је о младој док-
торанткињи на Универзитету у Лас Палмасу – проф.
МИЛЕНИ ИЛИЈИН, ћерки нашег познатог шаховског
интермајстора инж. Небојше Илијина.

Рођена је 1974. године у Темишвару, где је похађала
нашу репрезентативну наставну установу – Српску гимназију
“Доситеј Обрадовић”. После успешно положеног матурског
испита, 1993. године уписује студије Српског и енглеског
језика на Западном Универзитету у Темишвару, а напоредо
ради факултативно и шпански. И, зачудо, баш та
факултативна преокупација доказаће се судбоносном. Након
завршетка студија, једно време ради као професор шпанског
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језика у реномираној темишварској гимназији “Жан Луис
Калдерон” (1998), а затим као професор енглеског у Српској
гимназији “Доситеј Обрадовић” (1999/2001). И одједном
десио се тај судбоносни прелом, та велика животна авентура,
а рекли бисмо квалитативни скок у њеном животу. Десила се
Шпанија, Канарска острва, постдипломске студије и жарка
жеља да докторира на Универзитету у Лас Палмасу.

- Па, до свега тога дошло је некако случајно. Али не
треба заборавити да иза сваког случаја стоји неминовност.
Пошто сам са директорком имала проблема око моје катедре
енглеског језика разљућена и стресирана решила сам да
предузмем нешто значајно за моју даљу каријеру. Прорадио
је онај познати српски инат и помислила сам: “Показаћу ја
вама шта могу и шта сам у стању!” Одлучила сам да
наставим постдипломске студије и зато сам се обратила
писмом Универзитету у Лас Палмасу. Послала сам свој “cur-
riculum vitae”, потврду о школовању са средњом оценом – 9,36
и друга документа и на моју велику срећу изашли су у сусрет
мојој жељи. Већ ујесен исте године постала сам стипендиста
постдипломских студија у Лас Палмасу. Била сам пресрећна
јер сам одувек обожавала шпански језик и шпанску културу
јер сам имала пуно пријатеља из Шпаније још када сам
играла шах и када сам их сретала на разним шаховским
турнирима.

- Како су Вас Српкињу из Румуније примили у своје
окриље тамошњи професори, колеге и тамошње друштво
уопште?

- Хоћу да кажем да су тамошњи људи веома гостопри-
мљиви, добронамерни и пријатељски расположени. Од њих
сам научила велику лекцију толеранције, братског суживота
и безусловног пријатељства. Зато је и време тако брзо
прошло, пролетело попут вихора, нисам ни осетила када су
прошле три године. Иначе, тамо сам срела и мог животног
сапутника и брачног друга, Кандида Алфонса Мартела,
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студента завршне године електронике, а имам и пуно
пријатеља. Тако да сам сада постала права Шпањолка али са
српским именом и презименом јер у Шпанији супруге не
преузимају презимена својих мужева.

- Што сада радите на далеким Канарима?
- Пошто сам завршила постдипломске студије сада се

припремам да одбраним докторску дисертацију на тему:
“Развој мотива вампира из балканског фолклора у енглеској
књижевности”. Можда ће се многима ова тема чинити
чудном али факат је тај да се први вампири помињу у
Србији и то још далеке 1725. године, па чак и реч вампир је
српског порекла. Иначе, унив. проф. Ана Радин из Београда
написала је есеј како је реч ВАМПИР из српског ушла у
европске језике. Такође, пишем кратке приче и преводим са
српског на шпански. Иначе, добро владам српским, румунс-
ким, енглеским, шпанским, италијанским и грчким, а поло-
вично немачким и француским језиком.

- И на крају реците нам нешто више о Вашој новој
постојбини...

- Па, Канарска острва су група острва вулканског порек-
ла у Атлантском океану, близу северозападне афричке обале,
површине преко 7.200 квадратних километара. Главни градо-
ви су Лас Палмас (226.000 становника) на острву Гранд Ка-
нарија и Санта Круз де Тенерифе (150.000 становника) на ос-
трву Тенерифе. Оба града су пристаништа за саобраћај изме-
ђу Европе, Јужне Америке и Африке. На Канарима влада
блага, уједначена клима и веома је развијен туризам. Увек је
пуно цвећа и зеленила, а производе се у великим
количинама банане, рано поврће и јужно воће, вино и дуван.

Ето како је рођена ова душевна осовина Темишвар-Лас
Палмас и још једном је потврђено да је наш велики свет у
ствари тако, тако мали – као једно велико село, кад су у пи-
тању људи и њихово велико и племенито срце.
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ЗЛАТНА КРУНА ЗА ИНТЕРМАЈСТОРА

Да имамо добру, лепу и изнад свег надарену и
талентовану децу и омладину посведочио је и недавни
изванредни подвиг једног нашег омладинца и то не у уским
оквирима нашег града и Баната, већ шире на националном
плану, у надметању са најбољима међу најбољима. Реч је о
изванредном успеху свежег инжењера електронике и телеко-
муникација АЛИНА МИЛЕТА БЕРЕСКУА, који је на недав-
ном националном шампионату Румуније у шаху у Брашову
освојио титулу шампиона. А није било нимало лако јер је
конкуренција била веома јака – учествовало је 32 поклоника
ове древне игре из свих крајева наше земље, међу којима су
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били 2 велемајстора, петнаестак интермајстора и исто
толико мајстора жељних и крајње мотивисаних да се
докопају златне шаховске круне.

Примењен је убитачан систем елиминације, играле су
се по две партије (са црним и белим фигурама) а победник
је ишао даље. И у тој бескомпромисној борби у којој су на
моменте искакале варнице ума и шаховске вештине, најбољи
је био наш Миле, који је у полуфиналу победио – Владимира
Данилова (из Јаша) са 1½/ ½ и коначно у финалу Алберта
Вајду, са истим резултатом. Надмоћно је победио и његова
победа није никако била угрожена. Игра му се одликовала
уобичајеном темељитошћу, добро одмереном стратегијом,
свежином и духовитошћу.

- Мој шаховски идол јесте Карпов чији стил каракте-
рише велика дубина и богатство идеја и невероватан дар за
стратегију – каже он – такође обожавам и Фишера, Аљехина,
Капабланку, Петросјана, Таља, Крамника и друге велике
корифеје шаховског царства. Њихове партије су непресушни
извори знања за сваког младог шахисту.

Но најновији успех нашег младог шампиона није пао с
неба, већ је резултат великог нативног талента и дуготрајне
савесне и темељне припреме, јер како је истакао чувени
Лорд Бајрон: “Живот је исувише кратак да би се шах спо-
знао!”

Алин Миле Береску рођен је 1980. године у Темишвару,
од оца Павела и матере Мирјане (Арађанин) родом из Рудне.
И када му је било 3 године почео је да покреће фигуре и да
игра шах са својим оцем и старијим братом. У седмој години
већ је побеђивао своје прве учитеље па су његови родитељи
схватили да је реч о необичном шаховском дару, те су га зато
узели за руку и одвели у шаховску школу, код првог тренера
Лиџије Жикман, а затим када му је било 11 година и код још
познатијег Корнелија Пашкалауа.

И резултати нису изостали. Већ 1989. године, тј. када му
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је било 9 година, постаје јуниорски првак Румуније, и тај
успех поновио је и 1990, 1993, 1998. и 1999. године. Дакле,
Миле је и петоструки јуниорски шампион Румуније. И то
није све. Напоредо са успесима на домаћем плану уследили
су и они на међународној шаховској сцени. Године 1990. на
Светском јуниорском првенству у САД заузима титулу
вицешампиона света, а 1991. у Варшави осваја III место.
Најлепше успомене понео је и из Црне Горе где је 1998.
године у Сутом Мору на Светском екипном првенству за ју-
ниоре са репрезентацијом Румуније освојио I место. Иначе,
1998. године, када је имао 18 година, постао је интернацио-
нални мајстор у шаху и сада након тријумфа на шампионату
Румуније има ело – 2.424.

- Шах је мој живот и не бих могао да живим без шаха.
Зато сам срећан што након успешног завршетка студија на
Факултету електронике и телекомуникација на
Политехничком универзитету у Темишвару, могу много више
времена да посветим овој мојој великој пасији. Хтео бих да
постанем велемајстор и зато свакодневно радим по 4-5 часо-
ва. Свим снагама припремам се за предстојеће Европско пр-
венство које ће се одржати наредне године.

Када смо га упитали шта је најлепше у шаху он нам је
одговорио: - Велика могућност комбинација. Покушајте да за-
мислите следећу бројку: јединицу иза које стоје поређано
20.000 нула. Експерти тврде да је толико партија могуће оди-
грати у шаху, а да се ни једна партија не понови. То је фан-
тастично, зар не?!

И на крају пожелимо младом шампиону нове и нове
успехе подсећајући га да стално има на уму ону народну му-
дрост која гласи: “Прегаоцу Бог даје махове!”
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НЕ ЗАБОРАВИТИ ОДАКЛЕ СИ ПОШАО...

На недавном свечаном и
до суза узбудљивом састанку
апсолвената Српске мешовите
гимназије промоције 1957.
године, равно после пола века,
срео сам и пуно својих
школских па и факултетских
колега међу којима и вредну и
надарену просветну радницу –
проф. СМИЉАНУ РАДОВАН-
ГЕНЕА, родом из Рудне.

Њу су чудни и замршени
путеви судбине одвели далеко
од родног краја и Темишвара па

је зато била, некако, изолована од српског живља, својих
најближих и дотадашњих пријатеља. Али често баш они који
су на ивицама свог национа (географски гледано) баш они
знају да буду и највећи родољуби. Снагом неке огромне цен-
трифугалне силе они су везани за своје корене, чувају своје
име, свој милозвучни матерњи језик, своје песме и игре,
народне и верске обичаје и све што је наше. А Смиљана не
само да је сачувала свој језик са лепим и књижевно чистим
рудњанским наречјем, већ је и свог супруга, иначе врсног
стручњака у домену термоенергетике, и своју децу, сина
Ангела и ћерку Флорину научила српски. Свака јој част! Јер
како је рекао велики и енигматични Кафка: “Језик је дах
отаџбине, дах твог народа”.

Из њеног богатог и садржајног животописа доносимо
само неколико најрелевантнијих података.
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Родила се 1940. године у вредној и поштеној сељачкој
породици у Рудни, од оца Љубишка и матере Стане.
Основну школу учила је у родном селу а учитељица јој је
била месна протиница Думитра Бугарин. И седмогодишњу
школу завршава у Рудни, а из тог се периода најрадије сећа
свог старешине Јована Чолаковића, директорке школе
Радинке Станков и проф. математике Златинке Лалић, сестре
нашег песника Славољуба Лалића. Они су и највише утицали
на Смиљану да се определи за позив просветног радника.
Први корак ка остварењу тог узвишеног циља био је упис у
Српску мешовиту гимназију у Темишвару чији је ђак постала
1954. године.

- Никада нећу заборавити лепе и срећне дане проведене
у клупама наше гимназије. Пошто сам волела школу и књигу
ту је за мене сваки дан био истински празник. Били смо
своји међу својима, а млади пуни енергије и најлепших снова.
Уз то, наш старешина проф. Небојша Поповић стављао је
посебан акценат и на културно-уметничку активност тако
да је наше слободно време било у знаку песме, игре и доброг
расположења.

Године 1957. завршава гимназију (била је то прва
генерација која је полагала матурски испит) и исте године у
јесен постаје студент Филолошког факултета у Букурешту,
одсек за српски и румунски језик и књижевност. У последњој
години студија упознала је свог будућег животног сапутника
Константина Генеа, студента завршне године термоенер-
гетике на букурешкој Политехници, са којим марта 1962.
године ступа у брак, који, ето, већ траје пуних 45. година. За
пет година, дакле, прославиће златну свадбу. Па, нека им је
са срећом!

Као цењени стручњак у свом домену њен муж је вршио
одговорне дужности на привредно-друштвеном пољу – био
је директор познатих термоелектрана „Ровинар“ и „Турчењ“,
које се убрајају међу највеће у Румунији, а Смиљана је
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највећи део свог радног века (33 године) провела као профе-
сор румунског и руског језика у Енергетском школском цен-
тру и Енергетском лицеју у Крајови.

Две године, тачније 1978/1980. заједно са мужем и
децом борави у Алжиру, где је инж. Генеа радио на изградњи
и пуштању у погон једне велике термоцентрале и где су им
деца похађала француску школу. У том периоду када је у
Румунији пасош био најлепши сан они су посетили
Француску, Немачку и Италију и дивили се лепотама Париза,
Венеције и других градова.

И када је већ било речи о њиховој деци да кажемо и то
да им је син Ангел инжењер и да ради у приватној фирми
„Пирели“ у Крајови, а ћерка Флорина је завршила
информатику и запослена је као аналитичар-програмер у
Француској. Пре пет година удала се за Француза али је
свадба одржана овде у Румунији код њених родитеља. На
свадбеном весељу били су и њихови рођаци из Рудне који су
дали тон тако да се пуно играло и певало српски на велику
радост свих присутних.

Смиљана је претплаћена на „Нашу реч“, која јој је и нај-
омиљенија лектира и одржава чврсте везе са својима из
Рудне јер како каже: “Никада не треба да заборавиш одакле
си пошао, јер је праг родне куће највећа планина”.
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У СЛУЖБИ БОГИЊЕ ЕУТЕРПЕ...

У плејади наших врлих му-
зичких талената и већ афирми-
саних професионалних уметни-
ка, који часно и предано служе
богињи Еутерпи, једној од девет
муза - муза заштитница свирања
- заслужно место припада,
свакако, и надареном трубачу
СРБОЉУБУ МАТИЋУ, ду-
гогодишњем члану оркестра Ру-
мунске Опере у Темишвару. По-
чео је да се бави музиком из
велике љубави и наклоности
према њој још од малих ногу

најпре натежући по цео дан хармонику коју су му за десети
рођендан купили његови добри и брижни родитељи, затим
свирањем и певањем у сеоском културно-уметничком
друштву у Ченеју, да би касније свој музички израз пронашао
на сасвим другом крају “музичког стабла”, у озбиљној симфо-
нијској и оперској музици, пошто је стекао високо музичко
образовање на музичком Конзерваторијуму у Букурешту.

- Хтео бих одмах на почетку да истакнем то да сам се
као музичар одњихао и израстао у колевци Српског народног
мелоса. Ту љубав према песми надахнули су ми моји родите-
љи и дедови. А када кажем то мислим на оне праве изворне
народне песме које представљају живу народну мисао, које те
подстичу, надахњују, узносе. Оне буде најузвишенија осећања,
народни понос.

У другом реду морам да подвучем да се поносим тиме
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што сам члан једног тако угледног уметничког колектива као
што је то оркестар Румунске опере у Темишвару јер не треба
заборавити да град на Бегеју има веома богату музичку
традицију. Ево само неколико примера који речито говоре о
томе. Године 1796. само две године након премијерне пред-
ставе у Бечу, у Темишвару се изводи Моцартова “Чаробна
фрула”. Исто тако поуздано се зна да је 1831. године
изведена Даницетијева опера “Љубавни напитак”, затим
1841. Белинијева “Норма”, 1849. Бетовенов “Фиделио” итд.
Сем оперских представа на темишварским сценама приређују
концерте и такви музички великани као што су: Франц Лист,
Јохан Штраус, Пабло Сарасате, Јоханес Брамс, Бруно Валтер
и други.

Ево и краћег осврта на сам живот нашег саговорника.
Рођен је 1951. године у угледној сељачкој породици у Ченеју.
Отац Миладин и мати Пијада нису жалили труда како би
свом јединцу обезбедили срећно и безбрижно детињство и
највиши ступањ образовања и школовања.

Првих шест разреда учи у месној седмогодишној школи
а затим прелази у Музичку гимназију у Темишвару, пошто су
му већ у трећем разреду родитељи купили хармонику па је
он под упутством професора Мирослава Иванова показивао
посебну надареност, истанчан слух и велики смисао за ову
грану уметности.

После завршетка гимназије 1971. године уписује студије
на конзерваторијуму “Чипријан Порумбеску” у Букурешту, из
ког се периода најрадије сећа свог професора трубе великог
уметника и племенитог човека – Јона Вадуве.

- Као и за све људе и за мене године проведене у
гимназији и музичкој академији представљају најлепши
период мог живота који ћу вечно носити у срцу. На часовима
и курсевима стицали смо садржајна и солидна теоретска и
практична знања а о викендима и за време распуста
спроводили смо богату културно-уметничку делатност.
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У Ченеју је тада био директор Дома културе Игњатије
Попов, надахнути просветни и културни радник, па смо
заједно са Иваном Пантићем и другим ентузијастима
основали веома успешно културно-уметничко друштво са
којим смо наступали у месту и на гостовањима по скоро
свим српским селима у Банату. А увек смо били драги гости
и на храмовним славама, свадбама, крштењима и другим
народним слављима. Никада Ченеј није имао тако богату и
садржајну културно-уметничку активност као тада.

После завршетка студија 1975. године са дипломом
академски образованог музичара постаје члан оркестра
филхармоније у Сату Маре. И зачудо, ни тамо на крајњем
северу Румуније није био једини Србин. Дочекао га је
пресрећан и отворена срца Душан Пејић, родом из Малог
Бечкерека, који је годинама био члан тамошње филхармоније.

Година 1979. била је значајна за нашег саговорника
зато што је тада ступио у брак са својом будућом животном
сапутницом инж. агрономије Родиком, а круна њиховог брака
и љубави је седамнаестогодишња Александра, ученица
једанаестог разреда познатог темишварског колеџа “К.Ђ.
Лога”, њихова највећа нада и залог.

После пет година “странствовања” у Сату Маре, 1980.
долази у Темишвар и постаје члан оркестра Румунске опере,
где ради и данас са пуно љубави и надахнућа.

- Кажем вам и још једном подвлачим да сам срећан што
радим у овако угледној уметничкој установи. И када би не-
ким чудом опет требало да бирам животни позив поново бих
изабрао ово исто – музику, у оквиру ње трубу. То волим и то
ми је за срце срасло. А донело ми је пуно задовољстава. Са
нашим оркестром и уметничким колективом обишли смо
читаву Европу, и не само. Боравили смо у Португалији,
Шпанији, Холандији, Белгији, Немачкој, Аустрији, Италији,
Катару, Југославији; у Зрењанину смо чак имали и сталну
уметничку сезону – тако да смо гостовали у овом граду сва-
ка два месеца. А за нас уметнике “путовати значи живети!”
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СРЕЋНА САМ ШТО САМ СРПКИЊА

Живот жене данас није
само њен дом, породица и
домаћинство, јер савремена
жена активно суделује у свим
облицима привредног, друшт-
веног, културно-уметничког, па и
политичког живота. Жена до-
маћица, жена супруга и мајка,
жена друштвена радница или
пак жена уметник својом ће
способношћу, уметношћу и
знањем одредити како ће бити
њено царство. Наша следећа
саговорница у знаку је народних
игара. Реч је о нашој Маји
Плисецкој, врлој посленици на
благодатној њиви српског фол-
клора, дугогодишњој чланици
Српског државног ансамбла
народних песама и игара, као и
ансамбла “Банатул” - ДОРИНИ
(СТАНКОВ) ЈЕФТИЋ.

- Хтела бих да нагласим да
сам веома срећна што сам се

родила Српкиња и што ми је Бог дао таленат да негујем и
пропагирам наше прелепе народне игре, наше песме, наш
српски језик, нашу отворену и широку српску душу – каже
она. И пошто веома добро познајем свој темперамент, свој
карактер, своју природу уопште, сматрам да сам за то баш и
рођена и да други посао не би могла и умела да урадим на
истом нивоу. Имала сам и то задовољство да током читаве
каријере увек будем на врху, увек међу првима.
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Када то кажем мислим на безброј солистичких улога
како српских, тако и румунских, руских, грузијских, па и
циганских игара. А уз то била сам и водитељица програма и
у неку руку миљеница публике. Сећам се да када бисмо
стигли у неко село или град, редовни посетиоци наших
програма би запиткивали: Да ли је дошла и наша Дорина?!
То је за мене била највећа награда и сатисфакција.

Ево и краћег животописа наше данашње гошће. Рођена
је 1938. године у Српској Пожежени, у угледној свештеничкој
породици, од оца Душана, родом из Великог Семиклуша и
матере Наде из Луговета. Они су јој и надахнули љубав
према свом српском роду и светосављу. Али идилична прича
њеног детињства засенчена је најпре 1946. године одласком
заувек њеног оца у матичну Србију, а затим 1951. године,
када сва родбина са материне стране бива насилно
протерана у злогласни румунски гулаг – Бараган. Она и мати
су избегле ту трагедију пошто су се тога дана налазиле у
Темишвару. Зато су бригу око њеног даљег школовања
преузели ујак и ујна.

Основну, седмогодишњу и средњу професионалну
(текстилну) школу завршила је у Темишвару. И када је после
завршетка школовања 1945. године требало да се запосли као
лаборанткиња догодило се чудо. Сасвим случајно сазнала је
на једној журци да Српски државни ансамбл расписује
конкурс за играчице и решила је да опроба срећу. И на
аудицији, после бледог почетка због велике треме, када је
заиграла Маџарац заједно са будућом колегиницом и
пријатељицом Миленом Ђурковић (сада Лукин) заблистала
је пуним сјајем и задивила је стручну комисију на челу са
познатим кореографом Јонелом Маркуом и директором
ансамбла Миланом Јовановићем. Од тога дана па све до
1988. године када је испунила пола века, њен живот је био
у знаку игре, у знаку естраде. Но, то није било случајно.

Дорина је одрасла у кући са клавиром и била је веома
надарена девојчица.

- Радује ме то што смо током 16 година са Српским
ансамблом убирали широм Румуније, па и на међународном
плану, велике успехе. Свуда смо били топло примани и свуда
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је наш програм одушевљавао стотине и стотине гледалаца.
Иако нам није увек било лако трудили смо се да будемо на
висини, свесни да преносимо славу наше народне песме,
наших игара, нашег ведрог српског духа.

Али 1970. године дошао је гром из ведрог неба.
Декретом Чаушескуовог националистичког режима Српски
ансамбл је укинут.

- Ту грозну вест сазнали смо после наше последње
приредбе у Бањи Херкулес. Зауставили смо аутобус насред
пута и почели смо да играмо, плачемо и певамо, али кроз
сузе. Нисмо могли да схватимо коме је то засметала наша
песма и игра, када нас је публика толико ценила и волела...
А да жал буде и већа констатовали смо и то да је једино наш
Српски ансамбл био распуштен.

Али њен чврст карактер и немирни стваралачки дух
нису устукли пред тешкоћама. Исте године постаје члан
румунског ансамбла “Банатул” а 1971. године заједно са
колегиницама Миленом Лукин, Зоранком Јанкуловић и
Јеленом Степановић, као и са нашим познатим посленицима
на пољу народне музике Радивојем Поповићем Ђалетом,
Станиславом Белином и Лазом Благојевим оснива Српску
секцију овог Ансамбла. Из тог периода носи најлепшу
успомену из далеке Кине (1972. године) када јој је лично чес-
титао и предао букет цвећа тадашњи министар спољних
послова ове најмногољудније земље света.

Ту ће провести свој радни век све до уласка у заслужену
мировину 1988. године али ће у њеном срцу вечно остати
успомена на Српски државни ансамбл народних песама и
игара. Иначе и њен приватни породични живот везан је за
ову институцију. Њен муж – Стеван Јефтић, апсолвент
Филолошког факултета у Букурешту, био је директор ансамбла
и делио са њом све оно што је било лепо и племенито али
и мање лепо у животу једне породице естрадних уметника.

- Користим ову  прилику да захвалим мужу на стр-
пљењу што смо очували наш брак и сада уживамо у нашој
кући и домаћинству и имамо лепу и безбрижну старост.
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ЧОВЕК С ГОСПОДСКОМ ДУШОМ...

Права је и непобитна
истина да су највеће благо
једног народа и једне средине
мудри, добри, свестрано обра-
зовани и богомблагословени
људи, украшени најлепшим
врлинама овог света, увек
спремни да подметну раме када
је у питању опште добро и да
помогну својим ближњима. А
један од таквих је и дипломи-
рани економиста и правник
УРОШ СТОЈШИН, умировље-
ни заменик директора Тимишке

жупанијске дирекције за рад и социјалну заштиту.
С руком на срцу могу да устврдим да у мојој дугого-

дишњој новинарској каријери, можда нисам срео таквог са-
вршеног господина, са господском душом и карактером,
човека испуњеног дубоким смирењем, кроткошћу и послуш-
ношћу пред људима и Богом. Зато су га и његови ближњи,
верници храма Св. Георгија изабрали за председника Српске
црквене општине у Темишвару-Фабрици дужност коју он
часно и са пуно успеха и лепих остварења обавља већ
десетак година. Иначе, његов свеопшти став према цркви и
вери у потпуности потврђује мисао владике Николаја (Ве-
лимировића) која гласи: “Најбоља наука стоји у савршеној
хармонији са најбољом вером!”

И сам његов животни пут сведочи о једној снажној лич-
ности која је увек тежила ка вишем, бољем и савршенијем.
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Угледао је светлост дана 25. марта 1935. године у
вредној и богољубивој сељачкој породици у Сараволи, од
оца Николе и матере Драгиње, која се бавила и кројачким
занатом.

Основну школу учи у родном селу под окриљем доброг
сеоског уче Љубише Петковића, који је био родом из матичне
Србије. У четвртом и петом разреду учитељица му је била
госпођа Јулка Драгић, кћи Сараволе.

Године 1946. напушта родни крај и одлази у Крајову,
код своје тетке, где постаје ђак тамошњег чувеног колеџа
“Браћа Бузешти”, али само за две године. Након реформе
румунског школства 1948. године у Темишвару се оснива
Српска мешовита гимназија што га наводи да се врати свом
матерњем језику и да настави школовање у овој нашој
репрезентативној наставној установи. Из тих раздраганих
школских дана, када се осећао као свој међу својима,
најрадије се сећа своје разредне проф. Дане Сабо, као и про-
фесора Јелке и Борислава Крстића, Лазе Адамова, Ђуре
Петровића, директорке Мирјане Бугарски и свих својих
драгих школских колега.

После успешно положене велике матуре 1953. године
једну школску годину ради као учитељ у Чанаду, а затим
одлази на одслужење војног рока. Пошто је био Србин и
имао стрица и ујака у Америци, две и по године провео је у
радној униформи на радилиштима Решице и Чудановице.

У јесен 1957. године постаје студент факултета
економских наука у Букурешту. Жарка му је жеља била да
студира Спољну трговину али због већ поменуте политичке
неподобности морао је да се задовољи оним што му је
омогућено. Током петогодишњих студија истицао се као
марљив и амбициозан студент, жељан да своју личност
оплемени са што више знања и радних навика. По окончању
студија 1962. године запошљава се као економист у
Потрошачкој кооперацији у Темишвару а после две године
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постаје шеф Планског уреда Међужупанијског ки-
нематографског предузећа.

Уследила је затим осмогодишња активност у фабрици
детерџената, где такође обавља дужност шефа планског уреда,
а 1984. године постаје главни инспектор за продуктивност и
нормирање рада Тимишке жупанијске дирекције за рад и
запошљавање. И баш ту долази до изражаја она његова
исконска тежња ка вишем, бољем и савршенијем те уписује
ванредне студије на Правном факултету у Клужу, одсек Право
рада. Та наклоност према сталном личном усавршавању и
добри резултати у раду учинили су своје – изабран је за
заменика директора Жупанијске дирекције рада – функција
коју је са пуно одговорности и умећа обављао до заслуженог
уласка у мировину 1994. године.

Сада г. Урош сву своју радну енергију посвећује Српској
црквеној општини у Темишвару-Фабрици, чији је
председник и која се последњих година може похвалити
изванредним резултатима, будући једна од најактивнијих и
најуспешнијих у темишварској епархији.

Односећи се на његов лични, породични живот да
истакнемо то да је г. Стојшин већ 42. године у срећном браку
са својом животном сапутницом Даром (Росић) а да је плод
њихове љубави ћерка Биљана. Она је након завршетка студија
стоматологије на Медицинском институту у Темишвару била
на специјализацији у Будимпешти и Немачкој а затим докто-
рирала у својој струци. Сада живи и ради у Немачкој, али је
хиљадама нити везана за своје најмилије.
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КОЛИКО ДАШ ТОЛИКО ЋЕШ И ДОБИТИ

Разговор са др ветеринаром примаријусом ЦВЕТКОМ
МИЛЕНКОВИЋЕМ

Г. Миленковићу, колико
ја знам сви ваши Клисурци од
Сикевице, Берзаске, Козле и
Горње, где је подручје вашег
стручног рада, па до Љупкове
и родне Радимне, веома вас
поштују и цене, ословљавајући
вас оним блиским и присним
“чика докторе”. Која је тајна
велике популарности и угледа
који уживате међу људима?

Знате шта, моја је девиза
да је живот сувише кратак да би
био проћердан у ништавне ства-

ри. Зато сам одувек сматрао да су рад и залагање највећа
тајна успеха. Да би био популаран и вољен треба у првом
реду да си добро “стручно поткован”. Људи када виде да
имају за посла са добрим стручњаком, мајстором свог заната,
који може да им помогне када је год то потребно, поштују га
и цене. Зато сам гледао да стално будем укорак са најновијим
достигнућима у својој струци и ето догурао сам до звања
примаријуса. У другом реду с људима је тако: колико даш
толико ћеш и добити. А ја увек гледам да дам нешто више,
да не бих остао дужан. Никада и никоме. За свакога имам
лепу реч, добронамерни савет, пријатељску руку и осмех, па
и парче хлеба и чашу воде или вина ако затреба.

Ви дајете доста и у другим доменима делатности.
Имате красно домаћинство, дуго година били сте потпред-
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седник ССР, секретар спортског друштва у Љупкови,
члан Издавачког савета нашег листа и свуда где то
затреба. Доказ је и лепо признање – Лауреат сте Видов-
данске повеље.

Волим да сам увек у жижи збивања, увек тамо где је
најпотребније. Јер како се каже: “Тајна успеха није у томе да
човек ради оно што воли, него да воли оно што ради”. Ја се
трудим да будем од користи мојим земљацима и све што ра-
дим радим са вољом и пасијом. А када је реч о нашем
Савезу поносим се тиме што сам један од његових чланова-
оснивача, наравно у средини у којој живим и радим. Од
самог почетка веровао сам и верујем у Савез Срба, као што
верујем у Бога. Јер да бисмо постигли нешто треба да будемо
организовани и сложни, увек спремни да жртвујемо
сопствене интересе, ради општег добра, ради интереса срп-
ства у Румунији. Јер како рече један од најмудријих Срба –
владика Николај (Велимировић): “Дај Боже да се Срби сло-
же, обоже и умноже”. Кад смо ми овдашњи Срби у питању
са слогом стојимо доста добро, све више и више се враћамо
мајци цркви, која нас је одржала кроз векове, само што се
тиче умножавања ту имамо још пуно да порадимо, јер све
нас је мање и мање. Ако се тај тренд настави за извесно
време “остаће само звона са цркава и гробови да сведоче да
су ту некада били Срби православне вере”.

На последњим изборима нисте били изабрани у ру-
ководству Савеза Срба. Како сте доживели тај тренутак?

Иако сам као што вам рекох, хиљадама нити везан за
Савез Срба мој неизбор на последњим бирањима доживео
сам као манифестовање закона демократије. По том закону
нико не треба да остане вечно у функцији и нико није
незамењив. Народ је тај који бира ко ће да га води и
представља. А ми треба да поштујемо вољу нашег живља.
Зато на никога нисам љут нити завидан. Ко зна можда ће ми
првом приликом моји суграђани поново указати поверење.
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Ви сте један од оних људи који су читавим својим
бићем везани за родну Клисуру и људе из чије сте средине
поникли. Шта је то што вас за њих веже?

Живот је велики дар од Бога а истинска срећа је волети
родитељски дом и завичај и чинити добро својим ближњи-
ма, онима из чије си средине поникао и којима припадаш и
телом и душом. А ту љубав према родној груди наследио сам
од мојих старих, од мог деде Димитрија Мите Миленковића,
који је рођен баш на дан смрти Вука Стефановића Караџића
1864. године. Он је био веома промућурен и мудар човек па
је дуго времена био кнез Радимне. У његовом породичном
дому били су заједно три сина, три снаје и 10 унучета. Кућа
пуна као око - како се оно каже. И свима је направио кућу и
доделио по 4,5 ха земље иако код нас у Клисури има мало
земље и сваки педаљ оранице је веома вредан.

У својству др ветеринара ви сте можда најмеро-
давнији да нам кажете нешто више о развоју сточарства
на подручју Дунавске клисуре.

Као што сам и назначио Дунавска клисура располаже са
мало ораће земље, зато је овде сточарство једна од водећих
пољопривредних грана. За развој сточарства постоје и при-
родни услови, јер су за испашу стоке коришћени пашњаци и
планинске ливаде. Стока се гаји првенствено за задовоља-
вање сопствених потреба, као и за продају на сточним
пијацама или сеоским вашарима. Пре су гајени волови који
су коришћени за вучу, а сада претежно краве, овце, козе, као
и свиње за домаћу потрошњу.

Будите конкретнији па нам реците приближан број
домаћих животиња на подручју које опслужује ваш
приватни ветеринарски кабинет.

Мој ветеринарски кабинет обухвата следећа насеља:
Берзаску, Љупкову, Сикевицу, Горњу, Гарник, Нову и Стару
Молдаву и Коронини. По најновијем попису располажемо са
око 4.000 грла рогате стоке од којих 2.000 крава музара,
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такође имамо око 1.000 коња, 4.000 свиња, 10.000 оваца,
50.000 живине и 1.000 кошница пчела. За мене је важно то
да увек темељно и на време обавим превентиву тако да не
памтим да је на овом подручју завладала озбиљнија
епидемија. У том послу помажу ми петорица ветеринарских
техничара и увек успевамо да на време прискочимо у помоћ
сељацима када год је то потребно.

Можемо, дакле, рећи да је у последње време дошло до
развоја сточарства, да је све више сеоских домаћинстава која
се баве гајењем стоке али још није то оно право. Без помоћи
државе нема оног правог модерног сточарства. Држава је та
која треба да кредитира изградњу модерних фарми где ће се
примењивати најновије технологије одгоја стоке, јер ћемо
само тако моћи да будемо конкурентни на европском и
светском тржишту.

Колико ја знам ви сте и веома богољубиви и да тако
кажем црквен човек...

Верујем у Бога и поштујем нашу Српску православну
цркву, која нас кроз векове чува, штити и брани. Можемо
слободно рећи – црква нас је одржала њојзи хвала!

Она нас подсећа на вечне вредности живота, на вечне
истине које се не могу ни изменити ни заменити. Зато сам
током година гледао да будем уз њу и са њом. Године 1990.
био сам заједно са супругом Дојном, професорком
математике, славски кум у Берзаски и том приликом
поклонио цркви палилеј који је вредео као седам мојих
плата. Пре две године, 14. маја, на Марковдан био сам
славски кум у мом родном селу Радимни, а ове године сам
заједно са супругом Дојном, која је била дугогодишњи
директор осмогодишње школе “Коча Анђелковић” у Љупкови,
преузео славску ружу за наредну славу – Спасовдан 2004.
године. Такође, редовно славим своју крсну славу – Петковачу
– јер сматрам да је свечарство предивна особина, нашег
српског народа. Крсна слава или светац је најзначајнији и
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најсвечанији дан у свакој српској кући. А ми треба да чувамо
и негујемо све оно што је наше. Ове године прославили смо
нашу крсну славу код ћерке Загорке у Араду и имали смо ту
срећу да нам гост буде тамошњи прота Стеван Рајић,
старешина Текелијине цркве у Араду.

И на крају која би била ваша порука читаоцима
нашег листа и свим Србима?

Хтео бих да кажем свим Србима да немамо ништа
битније од нашег матерњег језика, наших прелепих обичаја,
наших песама и пре свега наше светосавске вере. То нити
нам неко може одузети, нити ми можемо заборавити. Ко то
учини сам ће се исписати из српског рода. А да све то
одржимо и очувамо ништа нам не треба бити тешко. Ми
припадници старије генерације увек морамо тако да радимо
како бисмо онима што долазе за нама у било ком тренутку
могли чисте савести погледати у очи.

А не могу да закључим а да још једном не поновим
речи владике Николаја (Велимировића). Дај Боже да се Срби
сложе, обоже и умноже.
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СА ПЕСМОМ И ИГРОМ У СРЦУ

Често се, нама најдраго-
ценије ствари, па и људи налазе
далеко од очију наших, негде у
осами иза вела скромности и
сопственог породичног мира,
иако заслужују сву нашу пажњу
и поклоњење. То је случај и са
красном госпођом нашег
фолклора, а поготову наших
народних игара, иначе узорном
супругом и мајком ЛЕНКОМ
ГРУБАЧКИ ПЕТРАШКУ.

У својству дугогодишње
чланице Српског државног
ансамбла народних песама и

игара она је заједно са својим колегама и колегиницама била
сјајан изасланик и пропагатор нашег фолклора, нашег
милозвучног народног мелоса, наших прелепих народних
игара, другим речима нашег племенитог и отвореног српског
духа. Иначе, Српски државни ансамбл је за нашу саговорницу
био од пресудног животног значаја јер је и свог будућег
супруга Мирчу упознала на “даскама које живот значе” пошто
је и сам био члан играчке групе Ансамбла градске
Скупштине а касније и Српског ансамбла.

- Још из најранијег детињства заволела сам наш
фолклор јер сам рођена у Српском Семартону, селу где је
гајен и негован истински култ према српској песми и игри и
где су живели и активисали наши врсни извођачи народног
мелоса као што су: Смиља Пасуљски, Нада Дабић, Делија
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Бебић, Сеја Весић, Ката Грубачки, Милан Пасуљски и др.
Такође у Семартону је активисао и врсни тамбурашки
оркестар који је основао прота М. Сележановић а којим је
руководио Када Мишковић. Иначе, када би се недељом и
празницима на сеоским игранкама повело коло у њему је било
чак педесетак девојака и момака... Ето, из такве сам
средине ја дошла да се пријавим на пријемни конкурс у
Ансамбл.

Зато није ни зачудо што је ова талентована, љупка и
раздрагана швигарица очарала комисију и оберучке била
примљена и прихваћена како од стране стручњака тако и
будућих колега. Постала је, дакле, члан Ансамбла и њен
живот био је од тог тренутка у знаку народне песме и игре,
у знаку естраде.

Угледала је светлост дана 1940. године у угледној
интелектуалној породици у Српском Семартону од оца
Душана и матере Марије. Основну школу учила је у родном
селу а учитељ јој је био познати семартонски просветни
радник Александар Савић. Када је испунила једанаест
година, 1951. године, долази са матером у Темишвар и
постаје ђак Мешовите класичне гимназије. Ту завршава седам
разреда а затим уписује Српску агрономску школу у Великом
Семиклушу.

- Из тог периода сећам се нашег красног професора и
врлог интелектуалца Давида Јездића. Он је био права жива
енциклопедија и био је истински празник присуствовати на
његовим часовима и предавањима.

Но ту не остаје дуго, њена нежна природа, раздраганост
и љупкост нису били у складу са потражњама и приори-
тетима агрономске школе. Зато у мају 1956. године на
инсистирање наше академске музичарке Гогице Сележановић
даје аудицију за пријем у Српски државни ансамбл народних
песама и игара и на њену велику радост и упркос изузетно
јакој конкуренцији успева. Од тог пролећног дана 1956. па
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све до 1968. године њен живот је био у знаку песме, игре и
естраде. Била је ненадмашна солисткиња играчке трупе и са
невиђеном лакоћом, спонтаношћу и елеганцијом изводила је
како српске, тако и румунске, немачке, мађарске и ромске
народне игре.

- Највише и најрадије се сећам наших гостовања по
градовима и индустријским и културним центрима широм
Румуније а поготову по нашим селима. И свуда смо били
примани са пуно љубави и одушевљења. Са посебним уз-
буђењем долазили смо у Семартон. Тада ми је дрхтало срце
од узбуђења јер сам хтела да будемо на висини и да се
прикажемо у најлепшем светлу. Иначе и сада волим своје
родно село. Иако живим у граду ја сам ћерка села. Волим
село, њиве, наша гробља где почивају најдражи – деда
Милош и баба Вида који су ме отхранили и били све најбоље
што сам имала у животу.

Као и све њене колеге па и читав српски живаљ из
Баната, са болним срцем и тугом примила је гнусну вест о
укидању Српског државног ансамбла од стране Чаушескуовог
националистичког режима 1970. године.

И на крају да кажемо реч-две
о њеном личном, приватном жи-
воту. Као што смо већ напоменули
ступила је у брак са својим колегом
по струци исто играчем Мирчом, са
којим има сина Мирчу Андреја,
инж. грађевинарства. А он им је
подарио највећу радост живота,
унуку Андреју Елену, која има пет
година и сада је у центру пажње
читаве породице.
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НЕМА ОВОЗЕМАЉСКОГ РАЈА БЕЗ
ЗАВИЧАЈА

интервју са дипл. инжењером машинства ЗЛАТОМ
МАРИЋЕМ из Њу Џерсија (САД)

Злато, најпре бих Вас
замолио да се укратко предста-
вите нашим читаоцима, како
би Вас боље упознали.

Па, ето, покушаћу да будем
што краћи и сажетији. Ја сам
Злата Марић и рођен сам пре 50
година у Великом Сенпетру у
сељачкој породици од оца Ђуре
и матере Кристине. Основну
школу учио сам у родном селу, а
прва учитељица ми је била
Зорица Бајински. После
завршетка осмогодишње школе
наставио сам Спортску гим-
назију у Темишвару јер сам по
мишљењу стручњака имао дара
за атлетику. Обожавао сам трке

на средње и дуге стазе. Касније сам се посветио рукомету.
После матуре, када је требало да се определим за даље
студије, изабрао сам Машински факултет на темишварској
Политехници. За време студија био сан члан АКУД-а
„Младост“. Свирао сам хармонику уз Владислава Палинкаша,
а у оркестру су још били Сава Стојанов (брач) и Светомир
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Петков (бас). Године 1982. постајем инжењер машинства и
најпре сам радио у истуреном одељењу Електромотора у
Варјашу, а затим 1984, у матичном предузећу у Темишвару и
то у Пројектантском одељењу.

Године 1987. заједно са супругом Кармен, која је
завршила Факултет информатике – решили смо да се
определимо за слободу и да напустимо „свестрано-развијено
социјалистичко друштво“ и Чаушескуову „златну епоху“.

Шта Вас је навело на овај тако важан, рекли бисмо,
судбоносни гест?

То су у сваком случају били разлози не материјалне већ
духовне и моралне природе. Нисмо више могли да поднесемо
Чаушескуову диктатуру безумља, мрака и лажи. Сматрали смо
да постоје места на овој земаљској кугли где човек може
слободно да дише и да на глас исказује своје мисли, да
поштено ради и да буде плаћен по учинку свога рада, где не
мора да сатима стоји на реду да би добио парче хлеба, да
луња по мраку и да дрхти од хладноће како би држава
уштедила енергију. Знали смо да је то веома значајна и тешка
одлука. Да није нимало лако да напустиш све оно што ти је
доскора било у сржи живота – добре старе родитеље,
најближу родбину, стан, посао и пријатеље. Али, ипак, смо
се одлучили за овај судбоносни корак, или, ко зна, можда је
тако хтела судбина. Јер негде сам прочитао да је Бог на свету
обележио пут којим сваки човек треба да иде. Треба само
прочитати оно што је Он за сваког од нас записао.

И како сте остварили ту вашу намеру?
Сада када гледамо ретроспективно то је ишло доста

лако. Али тада је било пуно, пуно узбуђења, страха и
неизвесности. Јула месеца 1987. године били смо у посети
рођацима у тадашњој Југославији. И када смо се одлучили
пријавили смо се у Сабирни центар за избеглице који је
радио у мотелу „1.000 ружа“ у Београду. И на нашу велику
радост ту смо били веома лепо примљени. А могло је бити
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и другачије. Да су нас вратили чекао би нас затвор, губљење
грађанских права, шиканирања и притисци сваке врсте. На
сву срећу то се није десило и ми смо децембра 1987. године
са два кофера стигли у метрополу Њујорк. Спонзор нам је
била Лутеранска црква, и ми смо били репартизирани у
држави Ајова.

И како је био први сусрет са новом средином у
„обећаној земљи“?

Искрено да Вам кажем да су први утисци били
деприментни. Дочекао нас је један свет бескрајан, непознат,
туђ и равнодушан. Никога нисмо познавали, енглески језик
смо површно знали, радили смо све и свашта али не у
струци за коју смо се припремали на факултету. Чак смо
почели да се кајемо што смо учинили тај корак. Али како то
често бива у животу, онда када човек мисли да су му се све
лађе потопиле, тек онда почиње права срећа. Баш на Светог
Саву 1988. године дошли смо код својих рођака у Њу Џерси
(држава Пенсилванија). Ту смо у Српској цркви посвећеној
Св. Великомученику Георгију срели пуно људи из наших
крајева, а и сам свештеник отац Живко Велимировић био је
наше горе лист. Ту смо и остали до дана данашњег.

Да ли сте нашли и одговарајуће запослење?
Да, ја сам већ 21. фебруара исте године нашао

запослење у својој струци – у Фабрици за израду матрица
намењених индустрији пластичних маса, а супруга је
запослена у Рачунарском уреду месног Универзитета. Ту, ето,
радимо већ двадесет година. Та стабилност и приврженост
се у Америци много цени. Тако да сам догурао до звања
пословође пројектантске службе. Иначе, посао, рад су на
Западу веома важни. Када си запослен отварају ти се многа
врата. Можеш да узмеш кредит да подигнеш или купиш кућу
или стан и да постанеш свој на своме. Тако смо урадили и
ми и стали на своје ноге.

И да ли можете да кажете да сте срећни?
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У неку руку да. И ја и моја супруга Кармен можемо да
кажемо да смо професионално успели, већ двадесет година
радимо у својој струци и наш рад и залагање добро су
награђени. Имамо своју кућу, а како се каже „своја кућица –
своја слободица“. Године 1995. родила нам се и ћерка Мери-
Кристи, Мишел или Мила, како јој тепамо. Она је одлична
ученица V разреда, лидер своје генерације. Уз то је и веома
талентована. Бави се уметничким клизањем и већ је освојила
тридесетак медаља на разним такмичењима широм САД.
Тренирају је чак 3 тренера, од којих и једна бивша
шампионка Америке. Уз то члан је и Српске фолклорне
дружине „Дукати Шумадије“ при Црквено-школској општини
„Свети Ђорђе“ у Њу Џерсију. Тако да можемо да устврдимо
да смо срећна породица иако се каже: да нема овоземаљског
раја без родног завичаја.

Завичај Вам, дакле, много недостаје...
Свакако. Бити далеко од матице и завичаја велика је

несрећа. Зато ми то гледамо да ублажимо и надокнадимо
великим родољубљем. Покушавамо да очувамо језик, веру,
име, као и наше старе верске и народне обичаје, наше
прелепе песме и игре, и све што је наше.

У том погледу најзначајнију улогу има наша Српска
православна црква. Ту се сваке недеље и о празницима
окупљамо на богослужење а често остајемо и до вечери уз
добра српска јела и пиће. Добро се испричамо, измењамо
вести из завичаја, веселимо се уз нашу музику и игре –
имамо пуно пријатеља из наших крајева као што су: Чедомир
и Рајка Рајић и Среда и Зорка Комлошан из Кетфеља, Ади и
Вероника Дину из Сараволе, Драгутин и Јелена Стојковић и
Срђан Савић из Темишвара, па онда наши пријатељи из
матичне Србије. Веома су нам блиски и драги наши
свештеници отац Живко Велимировић и прота Тома Стојшић,
родом из Дунавске клисуре.

Да ли повремено долазите својим најдражима у завичај?
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Како да не. Ту се најбоље осећамо, напунимо своје
батерије и враћамо се са новим снагама. Чак и ћерка Мила,
која је рођена у Америци, много воли да дође код деда-Ђуре
у Сенпетар и остале родбине у Темишвару. Пре него што смо
овога лета дошли бројала је сваки дан и сваки сат кад ћемо
кренути.

Иначе имамо свој стан у Темишвару, који је увек
спреман да нас прими – а када смо у Америци сваке недеље
обавезно говоримо преко телефона са нашим најдражима –
оцем Ђуром и сестрама Мицом и Добринком и њиховим
породицама.

И на крају реци нам реч, две о твојим пасијама и
посебним наклоностима?

У Америци рад је на првом плану. Било је периода када
сам радио два посла напоредо, тако да имам мало времена
за пасије. Па, ипак, када се нађе волим да идем у риболов
на океану. Такође понекад се прихватим хармонике и свирам
тако за своју душу. Волим и да радим у башти покрај куће, да

негујем и тимарим
воћке и винову лозу,
како би имао своје
вино. И не у последњем
реду могу да се пох-
валим да сам књиговођа
Културно-уметничког
друштва „Дукати
Шумадије“ за које сам
прошле године израдио
и одштампао Српски
православни календар
за 2007. годину.
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СА ДИЧНОМ ПОЉАДИЈОМ У ДУШИ

Незванични подаци говоре да једна трећина нашег
српског народа живи у расејању на скоро свим меридијанима
света – од Ванкувера на крајњем северу Канаде, до Новог
Зеланда, и од Сиднеја у Аустралији до сунчане Флориде.
Исти је случај и са нашим српским живљем у Румунији.
Иначе, ово је прича о једном нашем човеку, којег су замршени
путеви судбине однели далеко од родног краја али чија је
душа још росна од завичајног пашњака и срце болно од
чежње за дичном Пољадијом и родним Соколовцем.

Реч је о красном човеку, родољубу и интернационалцу,
умировљеном грађевинском раднику РАНКУ ЈАНКОВИЋУ,
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родом из Соколовца на обали Нере, а који већ више од пола
века живи у срећи и благостању у кокетном градићу Ново
Место, на обали бистре и плаховите Крке у Словенији.

Рођен је 1925. године у њему најдражем месту –
Соколовцу, у угледној занатлијској породици од родитеља
Владе и Загорке. Основну школу учио је у родном месту а
имао је ту срећу да му учитељ буде наш познати просветни
радник Војислав Ћирић.

Он му је и надахнуо љубав према књизи и матерњем
језику јер је волео да каже: “Ко изгуби своју матерњу реч, тај
изгуби и душу”

По завршетку седмогодишње школе, иако је волео књигу
и читање, није наставио даље школовање. Определио се за
пекарски занат и тако наставио породичну традицију, јер је
његов деда Манојло био врстан колар а отац Влада
израђивао је музичке инструменте – гитаре и тамбуре.

Пекарски занат је изучио у Старој Молдави и Оравици
али никада у животу неће му бити главна животна
преокупација. Био је романтична душа. Волео је поезију а и
сам је писао песме. Оне се не одликују неким високим
књижевно-естетским дометима али су непосредне, искрене –
писане срцем – о Нери, Дунаву и вољеној девојци.

Године 1947. као и сва тадашња напредна српска
омладина, пун надахнућа и младалачког полета, одлази на
изградњу пруге Шамац-Сарајево. Пошто је био ударник у
раду постављен је за команданта чете у бригади на чијем је
челу био Темишварац Лаза Вемић. По повратку у Соколовац
укључује се у културно-уметнички живот села али ускоро
доживљава велико разочарење – злогласну Резолуцију
Информбироа, јуна 1948. године. Она је означила почетак до
тада невиђене кампање против Југославије па и против
српског мањинског живља у Румунији.

То га је навело да донесе пресудну одлуку о напуштању
земље и родног Соколовца 1950. године. У веома тешким
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условима по живот успео је да пребегне у Југославију, земљу
коју је волео и у којој је сматрао да ће моћи да оствари своје
младалачке снове.

У Београду се запошљава у грађевинском предузећу
„Пионир“ где се стручно оспособљава. Пошто је „Пионир“
имао своје радне јединице широм Југославије тако је и
стигао до Новог Места у Словенији.

Ту ће радити читавих 35 година, до заслуженог уласка
у мировину. У Новом Месту, који ће постати његов други
завичај. Ранко је пронашао и своју другу, лепшу половину –
стаситу и љупку Словенку – Терезију (Реску) са којом има
сина Марка и ћерку Љиљану. А они су им подарили највећу
радост – два унука и две унуке. Лоза Јанковића дакле пру-
жила се из Соколовца чак до прелепих крајева Словеније,
где се грана и бокори. Ту у Новом Месту чика-Ранко је са
својом супругом подигао и прелепу кућу, која је обрасла
цвећем и зеленилом и у којој би сваки пожелео да живи.

И на крају да подвучемо и то да чика-Ранко има
неколико великих пасија. На првом месту је, свакако,
апликативна уметност у камену и мермеру тј. израда деко-
ративних плоча. По тим плочама је познат у читавом
окружењу. Такође много времена проводи у башти где гаји
поврће и цвеће. А уз цвеће иде и музика. Очаран је српском,
словеначком и румунском народном музиком. Посебно воли
романсе у извођењу познате румунске естрадне уметнице –
Јоане Раду.

А нај... нај... љубав резервисао је за своју Пољадију и
свој родни Соколовац. Иако је далеко од завичаја он помно
прати све што се у њему дешава и радује се сваком успеху
својих Соколовчана. Најмање једном недељно телефонски
ступа у везу са својом сестричином, осамдесетогодишњом
Лепосавом Јовановић, која му натанане и исцрпно исприча
све што га занима везано за родни крај и његове људе.
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КО УМЕ БОЉЕ – ОНОГА ЈЕ ПОЉЕ...

Текле су уобича-
јене црквене свечано-
сти и обреди поводом
прославе Св. Велико-
мученика Георгија
Победоносца у Српском
св. храму у Темишвару-
Фабрици, откривајући
свим верницима при-
сутним на храмовној
слави, чудесну лепоту и
неизмерну дубину вере
нам православне. У
цркви је врило као у
кошници и не бисмо
обичним речима могли
да искажемо сву радост,
блаженство и срећу
присутних верника.
Иначе, храмовне славе и
јесу српски празници,

најјаче и најјасније обележје српске народности, јер: “Где се
слава слави – ту Србин живи!” – вели наша српска посло-
вица. Када је после освећења кољива и пререзања славског
колача месни парох протојереј др Бранислав Станковић
уздигао славску ружу, њу је оберучке прихватио а тиме и
кумство славе за наредну годину частан Србин и верник
инж. СЛАВОЉУБ РАЈКОВ са својом супругом Мартом.

- Одлучио сам се за овај узвишени чин у знак пошто-



Драга МИРJАНИЋ238

вања према мојим родитељима, према мом покојном оцу,
који је био врстан појац и један од стубова нашег светог
храма у Денти и мојој мајци Ђурђевки, која, дакле, на
Ђурђевдан слави свој имендан – каже он. Иначе, црква је та,
која нас је одржала и њој сви ми треба да будемо захвални.
Њој и нашим прецима који су свој домаћи и верски живот
украсили дивним обичајима пуним духовног садржаја и
узвишене лепоте. На нама је да те обичаје сачувамо и
пренесемо на нашу омладину.

Ко је у ствари наш данашњи гост рубрике “Варошани”,
који тако лепо говори о цркви и нашој светосавској вери?

То је, као што поменусмо инж. Славољуб Рајков,
стручњак за технологију прераде нафте и гасова, сада
власник фирме за продају половног намештаја у Темишвару.

Рођен је 1953. године у богољубивој сељачкој породици
у Денти, од оца Милована и матере Ђурђевке. Основну и
седмогодишњу школу учио је у родном селу а из тог периода
најрадије се сећа своје добре и брижне учитељице Видосаве
Милутиновић Ђулвезан и директора школе проф. Јована
Андрејића.

Године 1968. постаје ученик Гимназије у Дети, за коју
га такође везују лепе успомене и незаборавни доживљаји.
Жарка жеља његових родитеља била је да им син постане
свештеник али то се није испунило имајући у виду тадашњу
агресивну и безобзирну атеистичку политику комунистичких
власти. Зато се, по окончању гимназије, Славољуб као
љубитељ хемије определио за факултет технологије прераде
нафте и гасова у Букурешту, који је након годину дана
премештен у познати центар румунске нафтне индустрије –
Плојешт. Године 1977. успешно завршава студије и као
новопечени инжењер запошљава се у познатом темишвар-
ском хемијском предузећу “Солвентул”. Ту је најпре радио у
сектору инвестиција а затим у погону за производњу
полиестера ниског притиска.
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- Увек сам се трудио да не разочарам људе са којима
сам радио и имао на уму речи мог старог оца који ми је
рекао: “Сине не заборави – КО УМЕ БОЉЕ – ОНОГА ЈЕ
ПОЉЕ!”

Четири године након завршетка студија ступа у брак са
Мартом Аврамов, родом из Фенлака, са којом ће ускоро
прославити 25. годишњицу срећног брака.

У хемијском комбинату “Солвентул” остаје све до 1991.
године када оснива приватну фирму за продају половног
намештаја која ради у самом центру Темишвара, на Тргу
Трајан, непосредно поред српске цркве.

Саставни део његове веома сложене и активне лич-
ности су и три његове велике љубави и пасије, а то су:
радио-аматеризам, лов и одгој расних паса.

Као што и поменусмо на првом месту је радио. Загри-
жен је радио-аматер и његов позивни знак је “Y02LAM”.

- Без ове пасије живот би ми био веома прозаичан и
скучен. Овако ја одржавам везу са пријатељима, знанцима
или пак, мени сасвим страним људима, из целог света. Од
Америке па све до Аустралије. Зато имам огромну антену –
висине 15 м са елементима који достижу 11,3 м.

На другом месту је одгој расних паса. По дворишту
лепе и простране породичне куће Рајкових шетају се три
велелепна кавкаска овчара, који су на бројним изложбама
паса освојили вредносне па и највеће награде.

Уз расне псе иде, свакако, и лов. Но, иако је члан
ловачког друштва тимишке жупаније већ од десетак година,
ретко одлази у лов због мањка времена. Јер како сам каже
што човек више стари све мање има времена за пасије и
мање важне ствари.
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