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Славомир ГВОЗДEНОВИЋ

ГАВРИЛО ПРИНЦИП СРБИМА,
НА ВИДОВДАН

Оче наш, који јеси
и који ћеш бити,

док је ове земље
и овога века,
пуцањ треба
добро припремити;
да слободан бљесне :

кажипрсте, чекај.

Нека после
срце ми избију,
сужњу ових гора

и крвавих река!
моје око

гледа у Србију,
докле будим метак

заспалога века.

Какав Беч ли,
какав царски метар,

овај метак казан
смоле прочишћује

док расеца
црног кола ветар.
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У Србији овај пуцањ
има да се чује!

И када ми буду
заклатили бисту,

на мој народ кад се
Европа раздере,

ја ћу миран, оче,
почиват у чисту.

У име синова
и васкрсле вере.

(Темишвар - манастир Златица,
о Видовдану 2014.
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СРБИ, ГАВРИЛУ ПРИНЦИПУ
О ВИДОВДАНУ 2014.

Кроз овај огањ гледа Европа,
Подсећа ватру преко планина.
Гаврани, браћо, испод његових стопа!
Порука стуже са облака: од Сина.

Нек прсне и нек буде:
Јелени, вукови,  змајеви,  петли.
На страшном суду нек  нам се чуде:
Откуд из ове таме светли!?

Ал,  руко,  наш  дрхтави прсте,
Нишчи, тамни и смерни,
Светлим се метком камен и дрво крсте.

Лутају Срби, тужни и неизмерни.

Славомир Гвозденовић



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.10



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 11



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.12



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 13



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.14



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 15



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.16



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 17



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.18



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 19



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.20



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 21



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.22



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 23



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.24



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 25



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.26



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 27



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.28



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 29



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.30



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 31



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.32



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 33



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.34

Свети Сава
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Стеван БУГАРСКИ
Љубомир СТЕПАНОВ

НАШИ УЗ ВУКА

Запамтило се да су Срби Војвођани били углавном непријемчиви
за Вука и његов покрет. Дакако, с разлогом. Јер док у Србији Вуковог
времена „осим попова и калуђења једва би у хиљаду душа могао наћи
једног човјека који зна помало читати“, Срби у Аустрији имали су
(какав-такав) организовани школски систем још од 1777. године,
уживали су црквену аутономију којом су се бранили од унијаћења и
однарођавања, читали су књиге, истина не на Вуковом језику, а можда
им тада још и није било до тога да тачно утврде који је то и какав
њихов језик, најглавније им је  било
да га у односу на католичко
туђинско царство у којем су живели
прогласе за симбол своје при-
падности славенству; били су
развили беседништво и наследили
књижевност која се није могла
(нити се сада може) запоставити:
Душанов Законик, биографије и
хагиографије, световне стихове и
приповетке, путописе, летописе,
родослове, похвале... У нестабилној
равнотежи у туђини, они су већ и
због горког искуства били крајње
подозриви, и сваки позив да се
нешто мења схватали  су, ако не
горе, а оно као могућу опасност за

ГОДИШЊИЦЕ
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своје целокупно устројство, до којег су мучно дошли и с већом га муком
одржавали.

Да ли су њихови разлози и страховања били потпуно оправдани
и непремостиви – није наше да судимо.

Истина, овде није био развијен револиционарни дух као код Вука
и око Вука, али су сигурно погрешили и они који су их касније олако
назвали назадњацима.

Уосталом, није ли одавде пре Вука покренута тежња да се пише
народним језиком? То је предложио још Орфелин, а образложио и
применио Доситеј. И неки који су (неоправдано, или не сасвим
оправдано) остали познати као озлоглашени Вукови противници,
својим делима су доказали одлично познавање народног језика, па и
народних умотворина: такав је био Сава Текелија. И од митрополита
Стратимировића је остало писмо из 1806. године, где захтева од рођака
којем се обраћао: „Пиши ти мени сербски, просто, чисто... Мисли, пиши
и говори твојим језиком гди год можеш“.

Али у општој навали – ко ће на кога – и противвуковци, и вуковци
изрекли су једни на друге много тешких увреда и оптужби, толиких и
таквих, да се нужно стиче мучан утисак како су се на пољу језика
изукрштале и сукобиле много сложеније побуде.

Као и свакад у току борбе, завађене стране нису имале ни воље,
ни времена, ни потребе, сврх свега ни интереса да правилно вреднују
ставове противника. Нису то учинили ни вуковци, особито не у трену
када су славно однели победу. Али као што обично бива, како је време
пролазило, они су се све више приклањали и другој страни и црпили
духовно благо којега она није била лишена.

Због тога сматрамо да нам је дужност да укажемо на толике наше
сународнике који су идејно и материјално били Вуку на махове
незаменљива подршка, па ипак се касније преко тога олако прелазило.

Овим скромним написима повезаним Вуковим трагом у нашим
крајевима као једином нити одајемо пошту (и) нашем Вуку поводом
стопедесетогодишњице његовог упокојења.

Приликом сакупљања и проверавања података дошли смо у
положај не само да допуњујемо, него и да исправљамо неке радове који
су код нас објављени (дотична места нисмо посебно истакли, јер се
упоредним читањем могу лако уочити), али и до сазнања да је ово
почетак обимног посла којег би се тек ваљало озбиљно латити.
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Доситеј Обрадовић (Чаково, око
1740-Београд, 1811). Сасвим различи-
ти животни путеви довели су двојицу
наших великана – Вука и Доситеја –
у устаничку Карађорђеву Србију. Вук
је као младић постао писар код
хајдучког харамбаше Ђорђа Ћурчије,
затим код војводе Јакова Ненадовића,
па у београдском Совјету; образовани
и већ чувени Доситеј, тада у зрелим
годинама, најпре је био устанички
тајни сарадник у Аустрији, а затим је,
отприлике када и Вук, прешао у Бео-
град, где је постао совјетник, дирек-
тор свих српских школа, те попечи-
тељ духовних дјела и народнаго
просвјешченија.

Њихов историјски сусрет збио се 31. августа 1808. године
приликом отварања београдске Велике школе: Вук је био у ђачкој клупи,
а Доситеј је за катедром читао свој рад О дужном почитанију к наукам;
један на уранку, други на заранку живота, сликовито каже Голуб
Добрашиновић.

Доситеј је био заговорник просветитељства, сваком злу је видео
корен у незнању и настојао је да у народ усади жељу за неограниченим
учењем свега што се тада у Европи проучавало и учило, занемарујући,
па и ниподаштавајући народни живот и обичаје; Вук је, напротив, сав
окренут свом народу, прогласио народни живот, обичајно и културно
наслеђе, за најзначајнија својства по којима се народи разликују и без
којих не могу опстати. Њихове делатности се допуњују: Доситеј је
упознао своје сународнике с Европом, а Вук је упознао Европу са
својим сународницима.

Посебно о језику мислили су истоветно. Пола века пре Вука
Доситеј је образлагао да за народ треба писати народним језиком и
трудио се да то начело спроведе у својим књигама, такође је
прилагодио правопис свом начину писања, па се може узети да је био
претеча, и Вук је то признавао: „Тек 1783. године први је Доситеј
Обрадовић казао да треба писати српским језиком, као што народ
говори, и сам је почео, колико је знао, тако писати...“.
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Ипак је Вуку недостајало много услова да би потпуно и целовито
проценио Доситејеве заслуге. Презаузет  својим главним пословима –
а урадио је више но што би се помислило да је у његовим условима
човек кадар урадити – он, како каже Љубомир Стојановић, не само да
није био Доситејев обожавалац, већ није за њега нимало марио.

Животни путеви су им се, дакле, укрстили, а духовно су се
мимоишли, иако су у много чему били врло близу.

Потомство је правилно оценило њихове заслуге и блискост, па им
је указало почаст, преневши њихове посмртне остатке и сахранивши их
напоредо, на угледном месту, код београдске Саборне цркве.

Сава Текелија (Арад, 1761 – Арад, 1842) Сава Текелија је
настојаво да увек буде у току збивања која би српском народу могла
служити на ползу, па му стога није промакао Вуков рад већ од самих
почетака. Са своје стране, предузимљиви Вук је 1814. године, уз оглас
о Писменици, упутио Текелији писмо, помињући да је саставио и дао
на цензуру ради штампања малу књижицу о пропасти устаничке
Србије. Народољубиви арадски првак и сам је својевремено пратио
Карађорђеву буну и био у вези с неким устаничким вођама; зато је
срдачно одговорио: „... Јестли би Вас прилика у наш крај довела, то би‘
ја себе срећна почитовао познати онога народољупца, који без

пристрастија истину казати у својим
Војвода српски‘ описанију није се
сумњао; објешчаније о пришиљању те
мени драгоцјене вешчи особливо ме
одолжава, а ја Вас увјерити могу да
како што ту ствар цјенити знам, тако
и по могућству моме Вам моје
благодареније осведочити пропустити
нећу, само да ми до руку дође“.

Вук је очекивао да се Сава
Текелија пренумерира и можда нађе и
друге пренумеранте; Текелија није
изневерио његове наде (претплатио
се на 10 Писменица), али није про-
пустио да му напомене своје искуство
на том пољу: и сам је до тада већ био
изнад неколико књига – докторску
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дизертацију (1786), Говор одржан на Темишварском сабору 1790. (1791),
Једнога Арађанина начертаније (1798), Земљеображеније... (1805) и
превод Востонове књиге Римљани у Шпанији (1805), па на њима није
ни једну крајцару зарадио, него их је испоклањао.

Вук је касније често био у прилици да осети потресну истинитост
Текелијиних речи. А када је приликом штампања Српског рјечника
(1818. године) ни први ни последњи пут запао у новчане неприлике,
извукао га је Сава Текелија прилогом од 500 форинти.

Године 1823. Вук је посредовао да се у Бечу штампа неки
Текелијин напис, а овај је на име трошка послао Вуковој жени у
Темишвар 100 форинти, преплативши издатке око штампања за читавих
25 форинти.

Колико је њихова сарадња могла бити плоднија сведочи Вук у
једном напису из 1844. године, где вели како му је Сава Текелија
предлагао да о његовом трошку путује по српским крајевима и додаје
да би му и књиге штампао о свом трошку, да се нису врло брзо разишли
у начелима, и по питању језика, и по питању правописа.

Текелија је био за словенски језик у књижевности, и то је заступао
искрено, ватрено, честито и доследно. У начелу није имао ништа
против Вуковог сакупљања народних умотворина (године 1838.
приписивао је чак себи у заслугу што је почело сакупљање народних
песама, тврдећи да је он први донео из Русије књигу руских народних
песама и за њу заинтересовао Стевана Живковића и Лукијана
Мушицког), ни против бележења народног говора; желео је само да се
ствари разграниче: „Пјесни народнија удержати во својеј простотје,
умнија же, от учених људеј сочиненија, приближити ученому јазику“.

У погледу правописа и сам је осећао да нешто треба мењати. Пре
Вука почео је употребљавати рукописно ј, а превод књиге Римљани у
Шпанији штампао је без дебелог јера (ъ), напомињући у предговору да
је то застарели, непотребни знак наше ћирилице; танкога јера (ь)  није
се хтео одрећи: тврдио је да је боље имати један знак за умекшавање
(ь), него више за меке сугласнике (ђ, љ, њ, ћ); такође није прихватио
штампано ј.

Како је време пролазило, Вук и Текелија су се све више рази-
лазили. Године 1838. Текелија је изабран за доживотног председника
Матице српске; у том својству опирао се свим снагама прихватању
Вукових језичних реформи. На писмо Матице у вези са правописом
одговорио је одсечно (1842): „ По сему аз вам конечно изјаснују јако
ашче из Лјетописа Матице етија слова не изостанут, то аз и всја моја
изостати будут от Матице“.
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Ти Савини ставови много су подвлачени, а често се олако
прелазило преко његове сарадње с Вуком и преко чињенице да је
помогао оцу српске модерне књижевности и правописа у неким
кључним моментима његовог рада, иако је то Вук достојно истакао у
предговору Српском рјечнику.

Вук и Текелија нису били непријатељи. Били су два света, две
снажне личности сасвим различита кова, образовања, порекла и
друштвеног положаја, а приближили су се један другом када су им и
колико те сложене разнородности дозвољавале.

Павле Кенгелац (Кикинда, 1763 –
Манастир светог Ђурђа, 1834). Иако се
школовао у Сегедину, Будиму, Стоном
Београду, Кежмарку, Братислави, Шо-
прону, Петровграду и Халеу, Кенгелац је
највише био самоук, попут Доситеја.
После 1794. године повукао се у манастир
св. Ђурђа, замонашио се и постао старе-
шина манастира: од 1803. до смрти.

Упркос тешким условима створеним
управљањем манастира у време када су
власти чиниле разне сметње и тешкоће,
Павле Кенгелац се бавио научним радом:
године 1811. штампао је у Будиму (о
трошку темишварског трговца Георгија
Стефановића) Јестаствословије (Приро-
допис), а 1821 – Всемирноје обитијасло-
вије (Историја), части. Поред научне

вредности, у овим је књигама хваљена чистота језика и јасноћа стила.
Заједно са Димитријем П. Тиролом био је главни покретач

Друштва љубитеља књижества србског у Темишвару 1828. године;
учествовао је на скупштинама и саставио „Рекурс“ који је преко Темиш-
варског магистрата и Угарског конзилијума послат цару на одобрење.

На крају свога Јестаствословија извршио је немилосрдну критику
језика наших списатеља, захтевајући да се пропишу језичка правила:
„Вси народи и сами језичници книги своја по граматическим
правилима списаша, у нас по правилам баби Смиљани пишутсја“. Од
тога ће, нешто касније поћи и Вук, и радо ће наводити ову крилатицу
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Павла Кенгелца. Само што је Кенгелац
сматрао да за књижевни језик треба узети
славено-српски, а Вук – нешто сасвим
друго.

Иако им је само полазна тачка  била
заједничка, Кенгелац је према Вуку имао
веома разуман став (слично Лукијану
Мушицком), подржавао га је и чак му
сакупљао пренумеранте.

Теодор Радичевић (Нови Сад, 1802
– Темишвар, 1864). Отац Бранка Ради-
чевића Теодор није био пореклом из
наших крајева. Он је дошао у Темишвар
као државни (царински) чиновник 1841.
године, па је ту затим остао до смрти.

С Вуком се Теодор спријатељио још
1825. године, па тако испада да је скоро четврт века сарађивао с њим
управо као Темишварац.

Поред тога што је, као и Бранко, био присталица Вуковог правца
у књижевности, Теодор је у Темишвару продавао Вукове књиге, и тиме
не мало помагао великом прегаоцу који се, поред борбе за своје идеје,
борио и за голи живот – свој и своје породице. Из сачуване преписке
произилази да је 1847. године примио да растури 189 Вукових књига
(јула месеца већ је слао део новца); године 1862. купио је за себе 10
примерака IV књиге народних песама, а следеће послао је Вуку новац
за „15 књига песама последњег издања“.

Он је, такође, био повереник за сакупљање пренумерације на
књиге које је Вук издавао. На издање Рјечника из 1852. године сакупио
је 7, а на књигу „Правитељствујушчиј совјет сербскиј за времена
Карађорђијева или отимање ондашњијех великаша око власти – истина
само 3 претплатника, али са 14 примерака (од којих за себе 10).

Чињеница да је, купујући већи број књига, означавао да их узима
за себе, никако не значи да је у својој библиотеци складиштио Вукова
издања. Напротив, када је, годину дана пред смрт пописао своју
библиотеку, завештавајући је Карловачкој гимназији, од свега 513 књига
у њој је било свега 18 Вукових: Српске народне пјесме, Беч, 1833-1863
(6 књига); Српске народне пословице, Беч, 1849; Српски рјечник, Беч,
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1852; Нови завјет (превод на српски језик), Беч, 1847; Ковчежић, Беч,
1849; Примери српско-словенскога језика, Беч, 1857; „Правителствујуш-
чиј совјет сербски  за времена Карађорђијева или отимање ондашњих
великаша око власти, Беч, 1860; Даница за год. 1826, 1827, 1828. и
1834, Беч (4 књиге); Писма Вука С. Караџића и Саве Текелије, Беч, 1845
(2 књиге) и још 3 непосредно везане за Вука: Јакоб Грим, Немачки
превод Српске граматике Вука Караџића, Лајпциг и Берлин, 1824,
Леополд Ранке, Српска револуција, Хамбург, 1829, и Никанор Грујић,
Приметке на превод Новога завета од Вука Караџића, Земун, 1847.
Дакле, откупљујући више примерака, Теодор је само унапред плаћао
Вуку па је после продавао, а можда и поклањао те књиге пријатељима
и познаницима.

У посмртној Теодоровој заоставштини нађено је и нешто не-
продатих Вукових и Даничићевих књига, али оне нису пописане.

Међутим, колико год да је Теодорова дугогодишња сарадња била
Вуку значајна у материјалном погледу, његов највећи допринос Вуковом
прегнућу састоји се, несумњиво, у томе, што му се син Бранко, свакако
и под очевим утицајем, потпуно определио за језик и правопис који је
Вук предлагао, и на њему испевао младалачко, непосредно, бесмртно
песничко дело.

Јован Стејић (Арад, 1803 – Београд, 1853). Арађанин др Јован
Стејић, својевремено питомац Саве Текелије, припада старом нараштају

Срба-интелектуалаца и истакао се својим
разноврсним радом: као лекар, здрав-
ствени и друштвени радник, али и као
књижевник.

Као лични лекар, Јеврема и Милоша
Обреновића посредовао је између Вука и
двора. У превирањима око Вукових
језичких реформи стао је, иако не сасвим,
и не без резерви, на страну Вука.

Тврдио је да од народа треба учити
српски, и да треба српски мислити; и сам
је откупио неке народне песме и штампао
их у својим књигама: пре две књиге
Забава за ум и срце штампао је без слова
ъ и ы.
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Године 1831. у Београду је основана штампарија – „Књажевска
књигопечатња“. Марта следеће године Јован Стејић је дао у штампу
своју трећу књигу Забава за ум и срце – зборник утилитарних, ди-
дактичких и морализаторских написа. Али, када је 15 табака већ било
отштампано, штампање је обустављено; један од пресудних разлога био
је у томе, што је писана Вуковом азбуком и правописом, за које је
Стејић сматрао да су за српски језик „још понајбољи“.

Иако се замерио кнезу Милошу и жртвовао своје место
придворног лекара, није успео. Књигу је штампао касније у Матици
српској старим правописом.

„Но шта да се ради? – писао је – Нас је врло мало који је (тј.
Вукову ортографију) по њеној ваљаности уважавамо, и који би се још и
потрудили да се једном сасвим за наш језик дотера, а легион су они
који на њу немилице вичу“.

Са Вуком је био пријатељ, дописивао се, договарао и настојао му
бити од користи. Ипак се 1837. године учланио у Матицу српску, а
1842. био је међу 8 чланова – оснивача Друштва српске словесности ,
у којем је касније био главни секретар, па и потпредседник; дакле, није
прекидао везу са друштвима наших тадашњих најбољих интелектуалаца,
који су мислили друкчије него Вук.

Иако у начелу Вуковац, др Јован Стејић је био умерен и одмерен,
и није прихватио ни потпуно, ни све Вукове ставове. Под крај живота
израдио је сопствене предлоге за Друштвени правопис (1852), те
Србски Ријечник и Србску Граматику (1853).

Ипак је несумњиво да читавим својим животом и радом Јован
Стејић припада јату вредних посленика, који су допринели победи
напредних идеја увођења народног језика у књижевност.

Породице Тирка и Демелић. – Када је под крај XVIII века град
Москопоље (на данашњој територији Албаније) разорен и опустошен,
његови становници – углавном Цинцари – разбежали су се у разне
крајеве Србије, Аустрије и Угарске. Том приликом су неки чланови
породице Тирка доспели у Беч (помињу  се у Грчкој православној
црквеној општини при капели на Флајшмаркту) а други се обрели чак
у Оршави. Ту се, наиме, већ 1806. године помиње Теодор Д. Тирка
(Москопоље, око 1765 – Беч, 1839). Он се оженио Маријом, из старе
српске породице Демелић, која је добила племство 1796, а наслов „от
Пањове“ – 1812. године.
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Вук је од 1811. године, у својству државног чиновника Карађор-
ђеве Србије, управљао царинарницом у Кладову. У настојању да оживи
транзитну трговину, која је због дугих ратовања тражила путеве изван
Србије, Вук је по овлаштењу Правителствујушчег совјета удесио са
оршавским трговцима да за робу коју шаљу Дунавом и Савом плаћају
царину само у Текији, ако би уз пут и пристајали уз српску обалу.

Пошто се Теодор Д. Тирка бавио трговином, његове прве везе са
Вуком односе се на почетак Вукове царинарске службе, а усталиле су
се затим за цео живот. Исто тада је Вук упознао Теодорову супругу
Марију (Мацу), а и пањовске Демелиће. Теодор је касније за трговином
прешао у Темишвар, па у Беч, а и Вук се по паду Карађорђеве Србије
такође обрео у Бечу, те су ту и даље били у присним односима.

Године 1814. Демелићи су искупили од штампара Народну србску
пјесмарицу (II) и разаслали је
ради продаје.

Када се фебруара 1818.
године Вуку родио син
Милутин, при крштењу му је
кумовала Марија Тирка, о
којој Вук пише да би по срцу,
разуму и лепоти могла бити
царица.

Помоћ Теодора Тирке
била је пресудна за штампање
Српског рјечника 1818. го-
дине. Наиме, Вук је уз помоћ
Копитара завршио рукопис
још 1816. године али је штам-
пање дуго одлагано. Разлога је
било више, а међу најглавније
спада Вуково сиромаштво. Да
би могао почети штампање,
Вук је од Тирке узео 3000
форинти, рачунајући да ће
разлику (до 6000 форинти)
покрити од пренумерације.
Али штампање је одмицало, а
он је с новцем једнако лоше

Теодор Демелић, 1832-1900, правник,
историчар, дворски саветник
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стојао. Пошто је молио на све стране – код руског, српског и аустријског
двора, код позаника и пријатеља – најзад се поново помогао код
Теодора Тирке: Марија и њена мајка Анка Демелић измолиле су још
2.000 доринти, с којима је Српски рјечник завршен. Теодор Тирка је
добио цео тираж, да га продаје до исплате дуга. Само што је то, у
тадашњим приликама значило да је добио отштампане табаке, које је
морао носити књиговесцу и не само продавати, него и слати
претплатницима, тако да се Тирка носио с Рјечником још читаву годину
дана по завршетку штампања.

Вуков начин живота и услови под којима је радио убрзо су га
поново довели у неприлику. Средином децембра 1821. писао је Марији
Тирки у Пањову, где је била у гостима код својих: „Сад већ немам куда;
морам гледати да презимим овде како се може, а на прољеће немам
другога спасенија ни прибјежиште осим Пањеве. Само вас молим
покорно да се договорите са Господаром Васом и осталима, па да ми
јавите могу ли ту спасеније и прибјежиште наћи; зашто моје све имање
једва ће толико бити, да могу дотле доћи с женом и с ђететом“.

Она му одмах одговара: „Што се пак Пањеве тиче, ту вам пут
отворен стоји, само ако ви ваш мир наодите у селу живити; а моја
браћа, колико буде њима могуће, бићеду вам с руке помоћи“.

У другој половини маја 1822. године Вук је са супругом Аном,
сином Савом (од 17 месеци) и дадиљом Саветом стигао у Пањову.

Демелићи су тада добро стојали: имали су велику кућу у Оршави,
пањовски спахилук, а у самој Пањови – дворац опасан високим зидом,
са кулама и пушкарницама.

Домаћин је био Василије Демелић, и он је дао изградити за Вука
посебну зграду са 4 собе: трпезаријом, спаваћом, радном и просторијом
за скушкињу. Вуков значај за нашу књижевност и просвету наслућивао
је и он, али још боље његов млађи брат Петар, школован и врло
образован, први преводилац Хомера у српској књижевности (Омирова
Илиада, с елинског преведена Петром Демелићем Пањевским I-III песма,
Будим, 1832. и део IV песме,  „Србски летопис“, 33, Будим, 1833).

У Пањови је Вук живео безбедно и мирно. Ту је написао Житије
Ајдук-Вељка Петровића и намислио писати житија других заслужних
Срба. Да би се некако одужио Демелићима, покушава да буде
проводаџија за склапање брака између Петра Демелића и кћери кнеза
Милоша, Петрије. Хвалио је Петра и Милошу, и књегињи Љубици: 23
су му године, здрав је и леп, благе и добре нарави, „васпитан као први
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господичић у царству какоме“, поред српског говора осам страних језика
и „зна врло добро ударати у клавир и друге којекакве музике“... Августа
1822, на позив кнежев, Вук је отишао у Србију да се „за много којешта
договори“ (очигледно, и за Петрову женидбу). Ипак, до жељеног брака
није дошло. Када се вратио у Пањову, жалио се да је бескорисно
путовао два месеца.

Пошто се приближавало време Аниног порођаја, а у Пањови нит
је било лекара, нит бабице, Вукови су октобра 1822. прешли у
Темишвар код других пријатеља.

Но и касније Тирка је морао да Вуку, а и Ани у Вуковом одсуству,
нозајмљује новац, помаже и јемчи за њих, да прима, чува и преноси
њихову пошту. После 1830. године Вук је наговорио Тирку да наручи
израду лепих штампарских српских слова (по новој азбуци), да их лије
и продаје штампарима.

Демелићи су не само долазили у Темишвар, него и живели у
Темишвару (извесни Атанасије от Демелић сахрањен је у порти градске
православне Саборне цркве 1801, а мајор Јован Демелић помиње се
1847. године), па су они били потпора Вуковој породици и за време
пребивања у Темишвару.

Иначе су породице Тирка и Демелић биле редовни пренумеранти
Вукових издања.

Касније, у Бечу, Вук је одржавао пријатељство и са Теодоровим
сином Деметром Т. Тирком (Крајова,
око 1803 – Беч, 1874). Недавно је у Бечу
пронађен Деметров споменар у којем је,
поред осталог нађен и Вуков запис.

Димитрије П. Тирол (Чаково,
1793 – Темишвар, 1857). Димитрије П.
Тирол био је загонетна личност. Родом
Чаковац, син Панте и Магдалине, он је
још у младости дошао у Темишвар и ту
се бавио књижевношћу, али и
трговином. Са романтичарским заносом
приступио је Вуку и његовом покрету;
он спада међу најраније и најзначајније
Вукове поштоваоце. Димитрију  П.
Тиролу дугујемо и два Вукова боравка у
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Темишвару. Наиме, октобра 1822. године, када је Ана била пред
порођајем, Вук је са својима прешао из Пањове од Демелића код Тирола
у Темишвар.

Тиролови су тада имали кућу у самом Граду, и то у ужем центру, у
близини православне Саборне цркве и епископског двора; кућа је према
градској карти носила број 97 и водила се (од 1818. до 1826. године)
као власништво Димитријеве мајке Магдалине (према садашњем стању
темишварских улица, поменута Тиролова кућа одговара здању које се
налази у улици Василе Александри, број 8). Али као и многи други
тадашњи Грађани – имали су и друге куће, катастарски број 107/133/121
и 134/166/152 (обе купљене 1819. године на име Димитријеве супруге
Кристине) – неку врсту пољског добра, у предграђу (или тада управо
селу) званом Мајуреви (што одговара садашњем кварту Николаје
Балческу); једну су бесплатно уступили Вуковој породици на коришћење
за извесно време.

Тачно место где се то пољско добро – летњиковац или салаш –
налазило још није утврђено. За сада су зацртане извесне смернице за
његово одређивање на данашњем, у међувремену, дакако, сасвим
измењеном темишварском огњишту.

Но иако им је тамо било главно боравиште, с обзиром на срдачне
односе, ван сваке је сумње да су они редовно долазили и у градску
Тиролову кућу број 97; извесно су и Ружу понели на крштење управо
одавде (јер је и католичка црква, где је крштена, била близу) а не чак
из Мајурева, одакле би, при ондашњим условима за саобраћај, мучно
било кренути се у јеку зиме са одојчетом од непуна три дана.

Очигледно, била је то прилична жртва с Тиролове стране: не само
што је уступио кућу, него што је, свакако и при Вуку, а особито за време
дугог Вуковог одсуства (Вук је отишао из Темишвара 12 дана по
Ружином рођењу, дакле, 8. децембра 1822, оставивши породицу код
Тирола, а вратио се тек крајем марта 1824. године), морао водити бригу
о домаћинству, о грејању током хладних дана, о бројним, само на изглед
ситним пословима које је наметало издржавање незбринуте породице
са двоје мале деце и са не много штедљивом домаћицом, каква је била
Ана.

По свој прилици Ани је у почетку боравка у Мајуревима покрај
Темишвара био пријатнији него ли на усамљеном пањевском спахилуку.
Изгледа ипак да без мужа није ни овде могла да се најбоље осећа.
„Савино сећање на оца се замаглило. Ружа га није ни упознала... Како
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је могла да буде добре воље, када је оставио месецима саму у сеоској
досади, а непознавање језика је повећавало њену усамљеност. Чинило
јој се да су пријатељи на чијој је бризи Вук оставио, ма колико били
љубазни, ипак одавали да им је помало на терету. Живот је додуше у
Мајуревима био јевтин, али када би јој понекад затребало новца,
непријатно јој је било да тражи у зајам од страних људи, те је почела
да по навици да залаже ствари... Под Вуковим утицајем Ана је пристала
да и другу зиму проведе сама са децом у Банату, али чим су настали
дуги јесењи дани са кишом и суснежицом те се по улицама једва
пролазило због блата, везана за собу, а улажући више напора око деце
јер је девојку морала отпустити, поново је пала у потиштеност... „Тешко
је било Ани у пространој, али ниској и због малих прозора и дању
доста мрачној соби када се пробуди, а нема ни с ким ни једну реч да
проговори... На махове би се јављала још јача чежња за својима и за
Бечом“ – тако Јелена Шаулић сажето, а са много разумевања за исто-
ријске прилике, за Вуков темперамент и карактер и за Анину женску
душу, одсликава стање у Вуковој породици током 1823. и почетком 1824.
године.

Постоји у преписци и немио детаљ да је Ана заложила свој шал
код темишварске зеленашке фирме „Марковић и Шолни“ за 10 форинти.
Вук се чудио како се није спомогла код Тирола, јер је он и даље
обећавао и давао јој колико јој је било потребно. Зацело ће бити
посреди какав неспоразум, али управо једна од две могућности које је
Вук претпоставио: или Тирол о томе није ништа знао, или ни он
тренутно није имао новаца.

У сваком случају, Вуковима је указивано гостопримство у
Тироловој кући све до коначног одласка из Темишвара маја 1824, дакле
више од године и по дана, а Вуку је тако омогућено да у Лајпцигу изда
три књиге Народних песама, Огледе Светога писма на српском језику
и Српску граматику у Гримовом немачком преводу.

Али се Вукове везе са Тиролом не исцрпљују боравком у
Темишвару.

Одмах по изласку Српског рјечника 1818. године Копитар је почео
настојавати да се на немачком напише српска граматика, што би
допринело да се многобројни познаваоци немачког језика још више
заинтересују за књиге које је Вук издавао. Основни текст је постојао –
граматика што ју је Вук објавио уз Српски рјечник, али су искрсле
тешкоће око превођења; пошто се нико позванији није хтео прихватити,
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текст је превео Димитрије П. Тирол, не тражећи друге награде до – како
је Вук писао Копитару – 50 књига, када буду отштампане.

Вук је тај превод понео са собом у Немачку, и тако потражио
стручњака који би текст дорадио и спремио за штампу. Ни то није ишло
лако. Напокон се прихватио Јакоб Грим. Као стручњак, ин је не само
поправљао Тиролов превод, него је махом мењао и Вуков текст. Књига
је најзад отштампана у Лајпцигу (српски) и Берлину (Немачки текст)
1824. године под насловом: Kleine serbische Gramatik des Wuk
Stephanovic, verdeutscht und mit einer Vorrede vom Jakob Grimm versehen.

Иако га уопште нису поменули, Тирол је оћутао из поштовања
према Вуку и привржености његовом покрету.

Ипак, три године касније, у „Летопису Матице српске“ (бр. 1/1827)
појавио се напис неког М. Љубиправдића, који тврди да Граматику
није превео Грим, него „један Србин из Баната“. Тек сада се и Тирол
огласио. У истом часопису (бр. 3/1827) потврђује да је превод његов,
али га је он „из пријатељске љубави“ Вуку поклонио, те да му је за труд
„довољна награда, ако је онај... превод дошао у руке г. Грима...“ Крај
свега тога, упркос великој смерности и учтивости, очигледно је Тирол
својим одговором желео да открије што су Вук и Грим нехотице или
хотимице прећутали.

И Тирол је растурао Вукове књиге по Темишвару, што тада није
било ни ласно, ни уносно: на забавник Даницу из 1826. године био је
записао 60 пренумераната, али по изласку књиге ни половина њих
нису га хтели преузети; за Даницу  из 1827. био је још више везан, јер
је у Вуковом одсуству сам надгледао штампање у Будиму, па ипак није
успео да прода више од 10 примерака; Буквар није продао ниједан, а
ни Даница за 1828. годину није славније прошла. Али је Вуку морало
бити још значајније што му је Тирол редовно саопштавао како су
његови радови примљени, и што га је сваком приликом бранио и
хвалио: поводом Данице из 1826. писао је: „Сви једногласно псују Вас...
и веле да при свем тому ви нимало право немате“, али је иронично
додао да – по Темишварцима – забавник треба да садржи којекакве
лакрдије, а не учене и корисне ствари; поводом текста о Хајдук-Вељку:
како Вука оптужују да је Вељка обешчастио, или приказао „само с леве
стране“, и то одмах побија згодном досетком да није посреди Наполеон,
Кант или Шекспир, већ Србин Вељко, какав је био; када ни трећа
Даница (1828) није у Темишвару доживела бољу прођу, Тирол опет
криви читалачку поблику а Вуку прориче славну будућност.
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У Вуковој заоставштини, уз српске, нађене су и народне умотво-
рине других балканских народа; неке од њих, записане на бугарском
језичком подручју, послао му је Тирол из Темишвара.

Вук је био снажна личност, и Тирол му се повиновао са млада-
лачким жаром, пренебрегавајући кашто стварне могућности, па и лични
интерес. Колико је на махове био занесењак сведочи и податак како се
1828. године придружио онима што су Вука наговарали да се прихвати
издавања српских новина: иако је знао боље него Вук како пролазе
издања на народном језику и с новим правописом, саветовао му је да
се не брине за пренумеранте!

Обично се узима да су Бранко Радичевић и Ђура Даничић први у
својим радовима без резерве прихватили и применили Вукове идеје. С
обзиром да је то било тек крајем педесетих година XIX века, није на
одмет истаћи да је прва књига која није из Вукова пера, а штампана је
Вуковим правописом, била управо Славенска граматика Димитрија П.
Тирола, издата у Бечу 1827. године.

С правом је Вук писао Копитару: „Од наше партије у Темишвару
нема готово никога осим Тирола, он истина не зна ни сам добро
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српски, али је велики јунак у нашој партији“.
Међутим, касније је код Тирола наступила коренита промена.
Године 1827. штамапао је и „Банатски алманах“, али старим

правописом, као и све остало што је затим током живота издао.
Године 1828. основао је у Темишвару Друштво љубитеља

књижества србског, темељићи се на привилегијама на које су се
позивали и оснивачи Матице српске. Можда би то друштво у односу
на Вука имало разумне и умерене ставове, али је било кратког века:
Забрањено је 1831. године. Читава делатност истрошила се на само
оснивање; отштампали су, ипак, једну књигу: Наод Симеон Ј. Ст.
Поповића.

Да ли због књига, да ли због Вука, да ли из других разлога, Тирол
је запао у материјалне тешкоће. Поменута кућа из града продата је 1826.
године на лицитацији (купио је Михајло Шевић), а Тирол је касније
(почео од 1831) странствовао по Србији и Русији; тек под старост
вратио се опет у Темишвар, где је постао директор месних српских
школа и (1850) професор српског језика у Пијаристичкој гимназији.
Становао је ван Града, у Фабрици, где се кућа катастарски број 850/306/
265 (сада ул. Доробанцилор бр. 20) од 1846. године води на име
Кристине Тирол. Крајем 1856. оболео је, па му је Градско српско
општество „из призрјенија человјекољубија“ одредило помоћ од 10 ф.
сребра месечно.

Већ по преласку у Србију, где је радио код Јеврема Обреновића,
његово одушевљење Вуком је спласнуло и затим се, бар привидно,
гасило. После одласка у Русију (1839) говорио је и писао са становишта
панславенства и учествовао у полемици против Вука.

Да ли је то било његово ново убеђење или практично становиште
које су му живот и искуство наметнули, тешко је рећи. Остаје чињеница
да је око 1847. године из Темишвара обновио преписку с Вуком, и онда
је, иако не жива као некада, трајала до Тиролове смрти.

Ђорђе Чокрљан. Године 1822. новебра 26. (по грегоријанском
рачунању времена: 8. децембра) Ана је родила кћер. Крштење је
обављено два дана касније у Градској римокатоличкој цркви, и
записано је овако:

Mensis: Decembris
Dies: 10
Nomen Baptisatae: Rosalia
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Religia Parеntum: G. R.n.unt. unit. - R.C.
Parentis: Wolfgangus Stephanovits et Anna nata Krausz.
Lewantes: D. Georgius Tsokerlan Doctor Medicinae et Catharina

consors.
Baptisans: Martinszky
што у преводу значи:
Месеца: децембра
Дана: 10-ог
Име крштене: Розалија
Вероисповест родитеља: Грчког неунитског одреда (наспрам

Вука) – Римокатоликиња (наспрам Ане)
Родитељи: Волфганг Стрефановић и Ана рођена Краус
Кумови: Г. Ђорђе Чокрљан, доктор медицине и Екатерина,

супруга.
Крстио: Мартински.

Крштење је обављено код римокатолика, као што су, ваљда по
брачној  нагодби, крштена сва женска деца Вукова. У Мајуревима тада
још није постојала католичка црква, а припадали су Јозефинској
католичкој парохији; ветоватно су Тирол и Чокрљан настојали да се
крштење обави на угледнијем месту – у Граду. Изгледа, међутим, да у
темишварским католичким круговима Вук није био познат, јер би му се

у противном свакако указала бар почаст да
крштење обави надлежни парох, а не
капелан Јосиф Мартински.

Име је заведено у латинском облику
(Розалија), али Вук је ћерку, у ствари,
назвао (и звао) Ружом (можда у спомен
своје веренице из младости, Тршћанке
Руже Тодорове).

Вук је имао дванаесторо деце.
Највише их је помрло у раном детињству.
Ружа је заживела. Ипак, и она је била
слабог здравља. Ову Вукову – по рођењу –
Темишварку дирљиво је описала Јелена
Шаулић:

„Вук пише Ани да нарочито настоји
да утеши Ружу. Знао је колико је осећајна,
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а болесна. Она је, међутим... приметно венула. Нису помогла летовања
у Брилу и Медлингу, где би се Мина и Мита увек лепо поправили.
„Ружу напротив – јавља Ана Вуку – кашаљ и грозница још, нису
напустили. Скоро ће шест недеља како је муче лечећи је неком врстом
пијавица, да би јој ублажили кашаљ... Нема апетита. Непрестано
кашље. Стално би желела нешто да ради, али је неспособна. Не може
ни да шије, ни да плете, јер одмах почне дрхтати. Иде да се шета, али
не може да се пење уз степенице, ни уз брдо, јер нема даха“. Ружа, увек
скромна, тешко болесна, пожелела је нову хаљину и наруквицу. Да их
има као и њене другарице. Сава је био најумније Вуково дете, а Ружа
најосећајније. Била је створена за породицу и васпитавана за домаћицу.
Ишла је у „лер“ где је, поред француског и још неких школских
предмета, учила да шије и разне ручне радове. (И данас се у Вуковом и
Доситејевом музеју налази јастуче на коме је Ружа келимом извела
лотосе). Вук је очекивао да ће је добро удати... Била је лепа, добро
развијена и остављала утисак здраве девојке. Током 1839. здравље
Ружино сасвим се погоршало. Целе те, и следеће године борила се с
болешћу. У лето 1840. се знало да јој нема спаса; октобра исте године
је умрла (у Бечу) са непуних осамнаест година“.

*
Кум при Ружином крштењу био је, дакле, лекар Ђорђе Чокрљан,

пореклом из Великог Бечкерека, досељен у Темишвар 1819. године. Он
је заједно са Демелићима и Димитријем Тиролом имао да брине о Ани
и деци у Темишвару 1822-1824. године, док се Вук бавио у Немачкој.

Када се Ана у писму жалила Вуку на немаштину, он јој је писао
да све његове књиге прода Ружином куму Чокрљану  и додао: „Надам
се да ће ти дати нешто више, или ћемо још боље познати људе“.

Нема основе за сумњу да Чокрљан није помагао Ани. Али ни он,
ни сви они, нису јој могли надокнадити супруга, који није долазио
више од годину дана.

Мишљења смо да Чокрљан није дао повода за онакво Вуково
подозрење. Пре ће бити посреди једна од Вукових непримерених
реченица изречених у раздражењу, јер је и сам живео тешко, неуредно,
такође у туђем свету и од туђе милости, и породица му није мање
недостајала, него ли он њој.

Александер Андрић (1816 – Букурешт, 1876). Власник штампарије,
новинар и писац Александер Андрић био је веома покретљив и
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предузимљив. Чак је и своју штампарију селио неколико пута, па је
издавао календаре, листове, часописе и књиге у Суботици, Карловцима,
Бечу, Темишвару, Београду, Букурешту... У Темишвару је 1852. године
издавао српски часопис „Световид“.

Где год је писао и штампао Александер Андрић се држао старог
правописа, односно, није прихватио Вукове језичке реформе. Тако је
било и у „Световиду“. Ипак, неколико бројева овог часописа преузело
је и штампало и неке текстове Вука Караџића (Кмет у бр. 13, Пандури
у бр. 21), уз напомену: „Ако смо језик г. В.С. Караџића задржали,
правопис смо морали промјенути за љубав књижевног јединства“. У
три узастопна броја (16, 17 и 18) штампана је „Обзнана“, тј, позив на
пренумерацију за Вукову књигу Српске народне приповијетке, уз ознаку
да „пренумерацију прима и учредник „Световида“.

Не улазећи у то, колико је овај поступак Александера Андрића
утицао на саму пренумерацију, остаје чињеница да је управо у
Темишвару један од доследних заступника старих језичких схватања, на
неки начин – истина посредно и уздржано – признао да је Вук
прерастао у незаобилазног великана српског језика и књижевности.

Александар-Бранко Стефановић (Темишвар, 1843 - Темишвар,
1896). Стицајем историјских прилика Беч је у прошлом веку био
значаејно средиште Срба-интелектуалаца; краће или дуже ту су
боравили Петар II Петровић Његош, Бранко Радичевић, Ђура Даничић
и толики други. Вук је дошао у Беч 1813. године и са малим прекидима
ту је живео и радио читаво пола века, све до своје смрти 26. јануара
1864. године.

Сазнавши за Вукову смрт, српска бечка омладина сабрала се 28.
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јануара пред његовим породичним станом
у улици Мароканергасе бр. 3 и у поворци
с буктињама, уз брујање звона и појање,
пренела ковчег са посмртним остацима у
грчку капелу на Флајшмаркту.

Сутрадан је обављена сахрана на
Гробљу светог Марка. Над одром су
говорили А(лександар) Сандић (на српском)
и медицинар Бранко Стефановић (на не-
мачком језику), а над гробом – Владан
Ђорђевић.

*
Презиме Стефановић познато је у

нашим крајевима, јер означава стару
темишварску породицу у којој од скоро два века лекарска струка
прелази са оца на сина.

Породица Стефановић чувена је и по томе што су њени чланови
дуго били вредни, незаменљиви посленици у културном и друштвеном
животу темишварских Срба. Коста Стефановић био је председник, а
Никола Стефановић – потпредседник Српске певачке дружине у Те-
мишвару, др Миливој Стефановић – председник Добротворног друштва
„Слога“, а др Александар-Бранко Стефановић – председник Српске
певачке дружине (од самог оснивања 1867/1868), затим председник
Фабричке, а најпосле Градске црквене општине.

Александар-Бранко Стефановић матурирао је 1860. године на
Пијаристичкој гимназији у Темишвару; из већине наставних предмета,
укључујући и немачки језик (у раздобљу од 1850. до 1867. године у
Пијаристичкој гимназији предавало се на немачком) оцењен је са eximius
(лат. изврстан). Његово даље школовање везано је за Беч, где је било
стециште српске омладине, која је ту студирала на разним факултетима.

Још почетком XIX века по вишим аустријским и мађарским
школама (у Бечу, Сегедину, Пешти, Темишвару, итд.) осниване су српске
ђачке дружине. Њихов рад је почео јењавати после 1849, а живнуо је
поново после 1860. године.

Године 1863. у Бечу је основано српско ђачко друштво „Зора“, које
је себи поставило као циљ неговање књижевности, али није презало
ни од политичких питања, особито ако су била везана за буђење
народне свести.
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„Зора“ је одржавала везе са свим словенским удружењима (тада је
било 16 књижевних и певачких друштава). Дописом од 25. маја 1866.
позвала је све ђачке дружине да се зближе и сарађују, и сазвала
заједнички састанак у Новом Саду. На том састанку, одржаном 15.
августа1866, основан је савез ђачких друштава – „Уједињена омладина
српска“. То је затим дало полета за оснивање нових ђачких дружина (На
пример, одмах следеће године основана је „Забава“ у Темишвару и
„Цвет“ у Араду).

Међу оснивачима бечке „Зоре“ 1863. године био је и Темишварац
Александар Стефановић, студент медицине (од 1860. до 1866. године);
можда је управо тада, попут других наших омладинаца, посрбио своје
крсно име и прозвао се Бранком. Пошто су успони и падови рада
ђачких дружина у многоме били условљени предузимљивошћу и
умешношћу њихових руководилаца, бечки студенти су, правилно
одмеривши врлине које су га красиле, изабрали младог Темишварца за
свога председника. Са његовим потписом сазване су све ђачке дружине
у Нови Сад 1866. године, и он је председавао на оснивачкој скуштини
„Уједињене омладине српске“.

Боравак Александра-Бранка Стефановића у Бечу није до сада
детаљније истраживан. С обзиром на идејна струјања у „Зори“ и
„Уједињеној омладини српској“, разложно је претпоставити да је он
био међу омладинцима који су на Митровдан 1863. године честитали
Вуку 76. рођендан и 50-годишњицу књижевнога рада. А пошто је
програм ђачких дружина предвиђао неговање успомена знаменитих
Срба, није чудо што се наш потоњи овдашњи првак тада као челник
бечке српске омладине, нашао 29. јануара 1864. године на Вуковој
сахрани и говорио над његовим одром.

Истичемо значајан детаљ да је, за разлику од осталих, говорио (у
Бечу!) на немачком језику, обраћајући се, дакле, најширем кругу
слушалаца; то опет баца најповољнију светлост на његову ученост,
говорнички дар и спремност да се носи са тежим задацима.

Вуков ковчег принело је гробу шест омладинаца; међу њима је био
и „филозоф Сандић“ (врло вероватно Александар Сандић, пореклом из
Великог Бечкерека, који је матурирао на Пијаристичкој гимназији у
Темишвару 1857. године). А сасвим је могуће да је на некој деоници од
кварта Ландштрасе до грчке капеле и одатле до Гробља светог Марка и
Темишварац Александар-Бранко Стефановић понео Вукове посмртне
остатке на својим младићким плећима.
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Димитрије Г. Тирол (Чаково
1833. - ?). Још у раном детињству
дошао је у Темишвар, где су му се
родитељи доселили пре 1840. године.
Убрзо је постао сироче (његови
родитељи Георгије и Христина умрли
су један за другим у размаку од 15 дана
1842. године), па је бригу о њему
преузела нејближа родбина.

У то време у Темишвару су биле
веома на гласу ликовне уметности: ту су
онда радили Константин Данијел,
Никола Алексић, Ђура Јакшић и други
значајни сликари. Свакако је и то
утицало на неке младе људе да се и
сами лате кичице.

Димитрије Г. Тирол је врло рано
показао свој цртачки дар. Но како је
време самоуких сликара-зографа било
превазиђено, његов стриц Димитрије П. Тирол, тада директор месних
српских школа и професор у Пијаристичкој гомназији, настојао је да му
обезбеди стручно школовање. У ту сврху почетком 1855. године поднео
је молбу Српском градском општеству, излажући да је рад да свога
синовца Димитрија, који се посветио „умјетности живописанија... у Беч
у Академију изображенија и усовершенствованија рада пошље“, али
пошто не може све трошкове сносити, моли да и Општество по своме
нахођењу одреди трогодишњу новчану помоћ, да би младић могао у
Бечу живети и учити. Опрезно и уздржљиво као и увек када се тицало
издатака, Српско градско општество је препоручило Димитрију П.
Тиролу да синовца пошаље у Беч о свом трошку, па да након извесног
времена донесе од тамошњих професора „достовјерно свидјетелство да
су дарованија његова заиста чрезвичајна“: тек потом ће му Општество
одредити помоћ по „силам возможности своје“. Као неко охрабрење,
тренутно му је одобрено 20 ф. сребра на име путног трошка.

Млади Димитрије је у Бечу доказао свој таленат. Почетком 1856.
године, на основу „похвалног свидјетелства“ које је послао, Општество
му је одредило стипендију од 10. ф. сребра месечно за раздобље од
септембра 1855. до октобра 1856. године, с тим што ће он бити
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обавезан да годишње подноси сведоџбе о свом успешном школовању.
Пошто је крајем школске године поново показао добру сведоџбу,

стипендија му је продужена до октобра 1857. а накнадно опет до 1859.
године.

Када је Димитрије П. Тирол почетком 1855. године молио помоћ
за свога нећака, обећавао је да ће се овај по завршетку студија на неки
начин одужити Општеству, највероватније цртајући иконе за цркву.
Колико се то обећање испунило тешко је рећи. Према сачуваним
подацима, у пролеће 1857. године Димитрије Г. Тирол је ишао са
представницима Српског градског општенства у Арад, да би као
стручњак оценио погодност копирања неких ликовнох украса за градску
цркву. Почетком 1858. године предао је цркви 9 икона, али и рачун од
105 ф, и толико му је исплаћено.

Октобра 1859. поново је поднео школску сведоџбу, уз молбу да му
се стипендија повећа на више од 10 ф месечно, а приде да му се додели
25 ф да би купио атлас и књиге за анатомију. Зачудо, његове вазда
понизне  поднеске овога пута су срочене дрско: „Ако то не може бити,
то да га од штипендијума дојакошњег и убудушће одрјешити изволи... „
Општество није удовољило његовим захтевима; уредно му исплативши
заосталу стипендију, обавестило га је да му је почев од августа 1859.
више неће давати. Можда је такав расплет био неминован, с обзиром
да је помоћ тражена за три године, а сада је већ увелико било настала
четврта.

Да ли самостално, да ли и по првобитном упутству свога стрица
– не зна се, тек у Бечу се Димитрије Г. Тирол саживео са круговима
који су врвели уз Вука. И њему је Вук, као и толиким другим
омладинцима био морално упориште, путоказ у будућност. У Вуковој
кући био је чест гост. Одушевљен Вуком и његовим друштвом, писао
му је: „Дани живота Вашега нека Вам теку у радости и блистају у
задовољству као што сунце на небу блиста“. Заједно са Александром
Сандићем бечким студентом, некадашњим темишварским гимназијал-
цем, помагао је Вуку у раду. „Писасмо му кад би нам којему што у перо
казивао; преписивасмо му кад би што затребао; изводе му прависмо из
разних књига што би ком задао – знаде старина сваком посла дати, а
ми га слушасмо вољни и свагда на службу готови“ – пише Сандић.

Па и на дан 7. фебруара 1864. дан своје смрти, Вук је радио. По
казивању Сандића, „до пред подне казиваше, по свом обичају нешто у
перо својему писару и читачу Тиролу“- Утом га је посетио лекар Јозеф
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Шкода и наредио „да се старац махне посла“. После ручка Вук је спавао,
а увече је заискао од ћерке Мине чашу воде, у сласт је испио и заспао
заувек.

Дакле, поред лекара и уже породице, једино још Димитрије Г.
Тирол, наш земљак, био уз Вука на дан када је старина, погледавши на
јаворове гусле са узглавља, занавек заклопио очи. Управо њему је Вук
поверио своје последње мисли...

Даљи ток живота и рада Димитрија Г. Тирола или – како су га још
звали – Димитрија Тирола млађег још није истражен. Успомену на њега
чувају у Темишвару три слике – Власништво Српске православне
црквене општине и Фабрици: Портрет Доситеја Обрадовића (уље на
платну 130х94 см; запис на полеђини: „Из оригинала по Арси
Теодоровићу моловао Димитрије Г. Тирол 1862“), Портрет Саве
Текелије (уље на платну 130х96 см; запис на полеђини: „Моловао Д. Г.
Тирол у Бечу у нојемврију 1862“) и Портрет Јована Рајића (уље на
платну 142х100 см: запис на полеђини: „У Бечу године 1868. моловао
Д.Ђ. Тирол академичар“).

Пренумеранти из наших крајева на Вукове књиге (непотпун
списак).

Писменица сербскога језика..., 1814.
Пренумеранти: Арад: Сава Текелија 10 књига, Темишвар: Стефан

Авакумовић – Видак, земљедержац из Мацедоније; Кирил Кажимир.
Српски рјечник, 1818.
Посебна признања изречена у Предговору: „Особити добротвори

овог рјечника: Г. Теодор Деметер Тирка са својом госпођом Маријом од
рода Демелића и с њезином матером госпођом Анком. Без њи се ова
књига за сад (а може бити никад) не би могла ни почети (штампати)
ни свршити. Има у народу нашему богатији људи од Тирке, који по
каванама и за постављеним столовима тако уздишу кад се што о народу
говори, да би човек рекао и крви би испод грла дали за народ и за
његову срећу и славу; али да им дође народ у кућу, па да заиште, не пет
иљада форинти колико је дао Тирка на Српски рјечник, него пет иљада
новчића, одма би се загрозили као да је смрт дошла преда њи, и почели
би се тужити на зла времена и на рђаве пазаре, и драговољно би се
стресли од свога народа, само да ништа не иште и да им се прије скине
с очију... Племенити Г. Сава от Тјукјули, краљ. Совјетник и златне
мамузе кавалер и пр., који је у помоћ Српском рјечнику поклонио пет
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стотина форинти. Он свачим свједочи да је вриједан бити списатељем
Начертанија њекојего Арађанина и Римљана у Шпанији...“.

Повереници за сакупљање претплата, Арад: Сава Арсић, биргер-
мајстор; Ршава: Петраки Д. Кулаоглу; Манастир св. Ђурђа: Павел
Кенгелац, архимандрит; Темишвар: Августин Петровић, архимандрит и
Васа Демелић, спахија пањевски; Манастир Ходош: Мојсеј Мануиловић,
архомандрит. Васа Демелић је такође био опуномоћен да у Бечу прима
спискове пренумераната и сакупљени новац из Хрватске, Далмације,
Хотина и суседних предела.

Пренумеранти: Арад: Сава Текелија; Ђорђије Јанковић, сенатор;
Марко Бабић и Никола Клаић, трговци; Букреш: Стеван Васиљевић-
Живковић, преводник Телемака и издатељ Благодјетелне музе:
Вале(а)пај: Теодор Анастасијевић, спахија; Липова; Прокопије Грујић,
прота; Оравица: Теодор Тирка и Димитрије Тирка, трговци; Јован
Демелић; Ршава: Константин Павловић; Марија Живковић; Петар
Недељковић; Петраки Д. Кулаоглу; плем. г. Сара Михаиловица от
Карапанџић; Станоје Марковић; Ходош: Мојсеј Мануиловић, архиман-
дрит; Сим. Георги Сина, спахија (10 књига).

Српски рјечник, 1852.
Повереници за сакупљање претплата. Темишвар: Теодор

Радичевић; Јован Николић, барон од Рудне.
Пренумеранти. Арад: Јован Стејић; В. Комлош: Јован Теодоровић;

Букреш: Михаило Ивановић и Димитрије К. Манаф, трговци; Варадија:
Јефрем Баић, студент права; Ибраил: Браћа Петровић; Тодор Мила-
новић; Иван Марцикић; Коста Поповић; Михаило Поповић; Темишвар:
Трифун Младеновић, саветник суда; Самуило Маширевић, администра-
тор Епархије темишварске; Василије Петровић, конс. нотар; Тома Стефа-
новић, доктор, варошки физикус, Коста Урошевић, чиновник царине;
Теодор Радичевић, чиновник царине; Стефан Михаиловић, архимандрит
Манастира св. Ђурђа; Стефан Дука, барон од Кадара; Јован Шевић,
саветник суда; Михаило Шевић, трговац; Јован Николић, барон от
Рудне, Милош Николић, Теодор Николић.

Правителствујушчиј совјет сербскиј..., 1860.
Повереник за сакупљање претплате. Темишвар: Теодор Радичевић.
Пренумеранти. Темишвар: Петар Прерадовић, обрштар и шеф

генералштаба (2 књиге); Игњатије др Брлић (2 књиге); Теодор
Радичевић (10 књига).
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Припрема посмртних издања дела Вука Караџића. На седници
Српског градског општества одржаној 10. јануара 1865. године прочи-
тано је „писмо у Бечу састављеног одбора за издавање дела покојног
Вука Караџића у рукопису заоставших, у којем се и ово обштество
позива на уписивање добровољних прилога, имајући исти Одбор пред
очима цељ: распрострањење Вукових дела и помоћ његовој удовици,
која је у сиротињи остала“. Општество је донело следеће „Закљученије:
Почитујући обштество ово услуге и заслуге покојнога Караџића на пољу
српске књижевности стечене, побуђеним се нашло одазвати се позиву
Одбора са 200 ф„.

Вукове књиге растурао је у Темишвару и месни штампар и књижар
Јоаким Балан.

Парастос Вуку Караџићу. На седници Српског градског опшества
одржаној 16. марта 1864. године извесни „Господин Марко Павловић
усмено предлаже да би се држао парастос Вуку Стефановићу Караџићу,
ради заслуга његових на пољу књижевности српске стечене“. Предлог
је усвојен. Туторима је наложено да о томе обавесте чланове
општества. Парастос је одржан 21. марта 1864. године. Дакле, може се
узети као поуздано да су бар од тог  времена Срби-Темишварци масовно
признавали Вука као веома заслужног прегаоца на пољу српске
књижевности и културе.
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Душан КОВАЧЕВИЋ

ДА САМ ВЛАДАР СРБИЈЕ, ЧИТАО БИХ
ВУКА СВАКИ ДАН

Поштовани пријатељи Вуковог сабора,
Вуковог живота и рада,
Вукових речи којима данас говоримо,
Вуковог писма које вам читам „као што је написано“,
част ми је да вас поздравим на овом јубиларном, осамдесетом
Вуковом сабору.

Вуков сабор је најстарија културна манифестација у Србији. Од
свог оснивања и првог Сабора, одржаног 1933. године, ова прослава
је преживела неколико држава и државника, десетак владара и влада
којима је брига о култури била последњи тон на нашој чувеној свирали.

Вуковом Тршићу и Вуковој кући долазило се пешке и на коњима
путем који је био скрајнут и заборављен више од једног века. Вуков
завичај и Вуков рад оживео је са првим Сабором.

Вукова кућа је обновљена „десетак пута“ после паљења. Вуково
име је од 1816. године и појаве његовог Српског Рјечника служило као
повод за подсмех и нападе небираним речима, увредама и оптужбама
да је својим (народним) говором „наопаког правописа“ изазвао код
ученог света „гнушеније, презреније и омерзеније“.

И данас Вука понеко прозива његовим речима, његовим писмом
и правописом, заборављајући Вуков рад и „коначну победу“ српског
књижевног језика 1847. године кад се (у тој години)  појављује превод
Вуковог „Новог завета“, руковети песама „вечитог младића“, Бранка
Радичевића, и, као круна те 1847. године, „Горски вијенац“ владике и
владара, песника и филозофа данас помињаног некако кришом и без
већег значаја да је ова, 2013. година, једна од најважнијих за српску
књижевност и културу – 200 година од Његошевог рођења. Славили
смо туђег цара ове године, уместо владике српске поезије. Зашто је то
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тако и зашто смо ми толико „заборавни“, неодговорни? И зашто се
данас чудимо што нам се све ово догађа и што смо народ који полако
али сигурно нестаје?

Партократија – владавина дневне политике над здравим разумом,
кроји нам судбину вековима. Петар II Петровић Његош је данас, у
Србији, и то не обичан Србин, већ српски песник коме ваља
исправити све сувишно српско написано онда кад Црна Гора није била
то што је данас, а Његош то није предвидео па је писао не обазирајући
се на будућност.

Године 1847. појављују се људи и књиге које ће заувек обележити
наш књижевни и животни пут. А само 15. година пре те „судбоносне
године“ владар Србије – господар без „звања писања и читања“
забрањује употребу Вуковог правописа у Србији, 1832. године. И
Милошу то није било довољно: он Вуку нуди новац да не пише – да
престане да пише! Док по свету владари плаћају златом песнике,
композиторе и сликаре да им створе дела по којима ће се памтити
њихова владавина, у земљи Србији владар жели да плати – нуди паре
Вуку да не пише, јер је он – Вук Стефановић Караџић, по Милошевом
опису за Вуков пасош „у младости козар, а сада списатељ српске
граматике, уста су му  као чарапин почетак“. Тако говори неписмени
владар о најписменијем поданику. Тако је то са културом било и тако је
то са културом остало до дана данашњег.

Исте године – 1832. дванаестог априла, пише Вук кнезу Милошу,
и у писму му саветује и предлаже без имало љутње на поменуту увреду:
„Ваљало би уредити школе“... То Вук пише 1832. године Милошу и
нама, данас: „Ваљало би уредити школе“.

И још додаје у том писму шта је уз школе највећи проблем ове
земље: „По мом мнењу, Србија данас нема ни у чему већег  недостатка
ни веће нужде и потребе него у људ‘ма способним за народне службе!“

Пише Вук владару, Милошу, 1832. године, да је у Србији највећи
проблем што нема правих и квалитетнијих људи „способних за народне
службе“.

И предлаже Вук да се по Србији изаберу најдаровитији млади
људи и о „државном трошку пошаљу у Европу даље да уче науке и
језике“.

Упркос свим увредама, Вук саветује Милоша: „А да би све ово
лакше било учинити, и да би слава Ваше светлости била сасвим
савршена, мислио сам да најпре Вашу светлост научим читати и
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писати, потом да начинимо неколике књиге за Вашу светлост, па неке
да вам се одређено време читају, а неке сами на беспослици да читате“.

Вук опомиње тадашњег владара Србије и наше владаре, данас:
“...старати се, што је год више могуће, да се људи обогате, јер смо у
почетку буне на дахије (1804) видели да су буни најрадији били они
који ништа нису имали... А по свој прилици тако бива свуда, јер који
нема шта изгубити, онај се у свакој промени и буни нада зацело што
добити, а који што има, без велике невоље није рад имање своје на
коцку метнути“.

Пише Вук Милошу, великом владару Србије, како да „избегне“
нову буну на домаће дахије: саветује га „да се људи обогате... јер који
нема шта изгубити, онај се у својој промени и буни нада зацело шта
добити“... Те „буне на дахије“ одавно се зову – револуције, свуда по
свету. Да сам владар Србије, читао бих Вука сваки дан.

И Милош га је при крају живота поштовао и помагао, али је све
било мало касно.

Немамо времена – смркава се брзо, да прочитамо само оно
„најважније“ што је Вук урадио од 1814. године и појаве његове
Писменице у којој се изјашњава за нови правопис – „најједноставнији
и најсавршенији на свету“ и народни језик као „најдрагоценије на
свету“ и народни језик као „најдрагоценије благо народа“.

Пропутовао је Вук, што пешке, што на коњима и у кочијама,
„васцелу Европу“ ( у коју ми данас журимо) и срео се са најзначајнијим
људима свога времена, именима – симболима културе тадашње и
садашње Европе. Пре скоро два века Вук је био цењенији и
поштованији у Европи него што смо ми данас.

Од многих Вукових савета и опомена шта нас све може снаћи ако
не бринемо о „судбини народа“, подсетио бих на податке које сви знамо
и којима се бавимо повремено кад причамо о хиљаду напуштених села,
о стотинама затворених школа, о учитељима, наставницима и
професорима без посла, јер нас је из године у годину све мање.

Прошле године, 2012, Србију је напустило – преселило се на „онај
свет“ 67.000 људи више него што се родило. Том поражавајућем броју
– треба придодати и хиљаде људи који су отишли из земље у потрази
за послом или због вековног страха од неког новог балканског рата.

Одлазе паметни и млади: старци, изгледа, нису никоме потребни,
па смо данас, један од најстаријих народа на свету – по просеку грађана
Србије, све више подсећамо на старачки дом.
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Демографски подаци кажу да нас је сваке године у просеку мање
за око 40.000 становника. За десет година Србија изгуби град од око
400.000 људи, што значи, ако се тако настави, за 100 година бићемо
преполовљени кад нестане четири милиона становника. А сто година
прође брзо.

И ако ништа не учинимо да се Србија опорави од „беле куге“ која
односи више становника него било која болест, питање је колико ће нас
бити на Вуковом сабору за сто година, 2113. године.

И шта ће бити са нашом земљом ако људи нестану: коме градимо
мостове, путеве, коридоре, за кога спремамо и обнављамо (бар у
обећањима) Србију као земљу „поштеног, честитог  и доброг живота“?
Ко ће говорити Вуковим језиком кад се Срби сретну за 200 година,
колико је већ прошло од појаве Вукове Писменице 1814. године? И да
ли о томе ико размишља у борби за власт од четири године?

Данас је питање опстанка народа највећа брига и, сигурно,
најважнија опомена са овог свечаног Вуковог сабора, у име Вука и
његове вечите бриге „за земљу и народ“.

Надајмо се – морамо веровати, и све учинити да се ове суморне
приче не понове за прославу стогодишњице Вуковог сабора 2033.
године.

Надајмо се – морамо веровати, да ћемо се призвати памети и да
ћемо пре „небеског“ бити мало и овоземаљски народ.

Није лоше живети и на овом свету ако је живот пристојан.
Уместо поздрава, поштовани пријатељи, прочитаћу вам почетак

једне од најлепших српских песама коју је Вук спасао заборава
записавши је у Крагујевцу 1822. године, захваљујући старцу Милији.

Нетко беше Страхињићу бане!
Бјеше бане у маленој Банској,
у маленој Банској крај Косова.
да такога не има сокола.

(Беседа на 80. Вуковом сабору, септембар 2013)
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Божидар ПАНИЋ

О стоседамдесетој годишњици смрти

СЕЋАЊЕ НА ЕУСТАХИЈУ АРСИЋ

Еустахија Арсић, девојачко презиме Цинцић, рођена је 14. марта
1776. у сремском селу Ириг. Негде око 1800. године, удајом за угледног
Арађанина Саву Арсића, градског сенатора, Еустахија се трајно
настанила у Араду. У Граду на Моришу проживела је највећи део свог
живота, више од четрдесет година и стекла славу прве списатељице
новије српске књижевности. Остаће упамћена и као мецена српских
књижевника, прва од припадница лепшег пола чланица Матице српске
и сарадница Летописа. Уз супруга Саву Арсића, значајно је допринела
развоју арадског школства. Била је штедри приложник арадских верских,
грађанских, здравствених, добротворних и других установа. За те заслуге
аустријски цар Франц I наградио је супружнике Саву и Еустахију Арсић
племством.

О школовању Еустахијином нема поузданих сазнања. Највише што
је у родном Иригу могла да стекне то је основно образовање. Тек ће јој
удајом за Саву Арсића бити  омогућено да се посвети сопственом
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образовању, да чита све што је тада штампано на српском језику, дела
Јована Рајића, Доситеја Обрадовића, Вука Караџића, Димитрија Тирола,
Јована Стерије Поповића, Милована Видаковића, Јоакима Вујића,
Јована Стејића, Лукијана Мушицког, Павла Кенгелца, Атанасија
Стојковића, као и преводе из стране књижевности. Библија је такође
књига којој ће се често враћати. Самообразовањем Еустахија је стекла
завидна знања из књижевности, природних наука (биологије,
географије, физике, хемије, астрономије), историје, философије. Одатле
подстицај да и сама почне да пише, што је тада, почетком XIX века,
била права реткост и код већих народа. Код нас, у то време, она је
изузетак.

Чудно је што се прва српска списатељица није јавила у тада
знатно бројнијим српским срединама, истовремено и српским
културним центрима: Будиму, Пешти, Новом Саду, него баш у Араду, на
периферији српства у тадашњој Аустријској царевини.

Еустахија је објавила свега две књиге: Совјет матерњи предрагој
обојега пола јуности сербској и валахијској... 1814. и Полезнаја
размишљенија о четирех годишњих временех...1816. У Летопису је
1829. објавила напис Морална поученија. Остаће тајна зашто је престала
да пише, да ли због смрти супруга и обавезe да се посвети вођењу
имања, због судских парница око наследства и Савиних ненамирених
дугова и потраживања, да ли због нарушеног здравља, или из неких
других разлога.

Умрла је у Араду, 17. фебруара 1843. Мада је њен књижевни опус
скроман и по обиму и по уметничкој вредности, Еустахија Арсић, „
представља за наше прилике нешто изузетно и ретко.“

Протекло је 170 година од смрти Еустахије Арсић, а у Араду још
увек постоје трајни трагови њеног дугогодишњег присуства, живљења
и рада. Сетимо се бар неких, јер сваки, на свој начин, сведочи о једној
изузетној жени коју су красиле многе људске врлине.

*
Породична кућа Арсићевих. У делу града некада познатом као

Ráczváros (Српска варош), недалеко од Текелијине цркве, у Кошутиној
улици сада Strada Preparandiei,  под бројем 13,  налази се некадашња
породична кућа Саве и Еустахије Арсић, саграђена крајем XVIII века.
Због карактеристичног облика једног од улаза (улаз у сутерен), зграда је
била позната под називом Кошутина глава (Rehkopf Haus). Године 2004,
проглашена је историјским спомеником, а 2008. грађевину у веома
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лошем стању, од приватног власника откупиле су градске власти. Зграда
је темељно обновљена 2012. године.

У тој кући отворена је и неко време радила прва румунска школа
за учитеље. Наиме, на предлог Уроша Несторовића, царског саветника
и врховног школског надзорника свих православних школа у
Хабсбуршкој монархији, цар Франц I одобрио је оснивање школа за
учитеље образоване у духу националних и верских традиција
вишенационалне државе. Тако су 3/15. новембра 1812. године свечано
отворене „препарандије“:  у Сентандреји за српске, у Старом Араду за
румунске и у Пешти за грчке учитеље. У Араду, Сава и Еустахија Арсић
су у својој кући обезбедили простор и о свом трошку га опремили свим
што је потребно за одржавање наставе за будуће румунске учитеље. Од
следеће, 1813, па све до 1824. године, Арсићеви су за Препарандију
изнајмљивали друге зграде у разним деловима града. После Савине
смрти 1824, Еустахија је истој школској установи поклонила на трајно
коришћење другу своју кућу, нову, саграђену 1817. године, исто у
Кошутиној улици, преко пута зграде Rehkoрf.

За културну историју румунског народа у Хабсбуршкој монархији,
оснивање арадске Препарандије представљаће догађај од далекосежног
значаја. Приликом обележавања стогодишњице (15. новембра 1912),
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арадски лист „Românul“ назвао је арадску Препарандију „Alma mater свих
румунских школа у Угарској, које су из ње поникле, као што се светлост
рађа из светлости“. Лист опширно извештава о тада одржаним
свечаностима. У саборној Светојованској цркви епископ арадски Павле
Авакумовић служио је архијерејску литургију. Извештач даље каже да је
ту кућу Препарандији поклонио Сава Арсић, својевремено градски
капетан, да кућа још увек постоји онаква каква је некад била и да се
налази у некадашњој Кошутиној улици, преименованој у „Csernovics
Péter“ (Петра Чарнојевића улица). Главни говорник на свечаном скупу
био је протосинђел Роман Ћорогарју, који је, поред осталог, истакао да
је „оснивање Препарандије представљало први корак ка успостављању
румунске епископије“, другим речима, први корак ка јерархијској подели
и осамостаљењу од Карловачке митрополије (1864).

Сто година касније (15-17. новембра 2012), у Араду је у присуству
представника Владе Румуније, градских власти, црквених великодостој-
ника, просветних и културних установа, обележена двестогодишњица
арадске Препарандије. Одржани су научни симпозијуми посвећени
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овом догађају, приређене промоције књига. На крају, свечано је отворен
Музеј румунског школства у некадашњој кући Саве и Еустахије Арсић.
Том приликом, у кућном дворишту откривена је биста једног од
истакнутих арадских просветара (Prof. Teodor Ceontea).

Занимљиво је да су приликом обележавања стогодишњице, исто
као и о двестогодишњици, Сава и Еустахија Арсић тек узгред
помињани као дародавци ове школе, с том разликом што се сада тврди,
без икаквих библиографских референци, да су Арсићеви, трговци и
изнајмљивачи, по националности били Аромуни (Армањи, Цинцари,
односно - Румуни, према овдашњем тумачењу). Тиме се, у ствари,
оспорава неоспориво - оно што је на надгробном споменику Саве
Арсића у камену уклесано: „У мрачности овога тавног церног гроба,
леже кости избраног Срблина свог рода! Душа сербска и ревност,
благородно сердце за живота својима оплео је вјенце !“ Еустахија је,
такође, својим списатељским радом јасно потврдила сопствено
национално опредељење. У књизи Совјет матерњи... на једном месту
она  изричито каже: „Род наш днес дичитсја мудрих списателеј
книгами...“ међу којим списатељима помиње Доситеја и друге српске
писце свога доба. Најзад, да су којим случајем Сава и Еустахија заиста
били Аромуни, зар о двестогодишњици Препарандије не би и они
добили макар и најскромније спомен-обележје? Сава је, поред осталог,
дванаест година био директор те школе, први њен директор.

*
Дарохранилница. У цркви Светих апостола Петра и Павла у

Араду, Текелијиној цркви, међу светим сасудима који се и данас
употребљавају при богослужењу постоји један који је даровала пре
безмало  180 година Еустахија Арсић, на Божић, 1836. године. То је
дарохранилница на светом престолу. Израђена је од сребра, у облику
минијатурног храма. На плочици с леве стране угравиран је текст:
„Здјешњему Храму С[вјатих] С[лавних] Ап[осто]л Петра и Павла во
Арадје сушчему“, а са леве стране: „Сеј Божествени кивот дарова
Благор[одна] Г[оспо]жа Еустахија от Арсич, М[јесе]ца Декемврија 25-го,
Љета Господња 1836.“

*
Барјак грађанске гарде. Пошто се пешадијски пук регуларне

аустријске војске, стациониран у Арадској тврђави, годинама налазио на
разним бојиштима, тврђава па и сам град дуго време остали су без
обезбеђења. Зато су, 1796. године, градске власти (градоначелник је
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тада био Арсеније Сечански) материјалним средствима и људством
арадских верско-етничких заједница, немачке, мађарске и српске,
основале одреде грађанске гарде. Сава Арсић био је командант српског
одреда. Грађанска гарда није укинута ни када се пук вратио са бојишта.
Опстала је и даље, све до Револуције 1848. Здружени одреди грађанске
гарде учествовали су као почасна гарда на дочецима високих гостију, а
такође и у разним пригодним државним и верским свечаностима. Тако
је 17. августа 1834, приликом додељивања дипломе и статуса слободног
краљевског града, грађанска гарда била постројена на централном
градском тргу. Ото Лакатош је у својој Историји Арада забележио да је
за ту прилику госпођа Еустахија Арсић подарила гардијском одреду
барјак извезен златном жицом. Барјак није сачуван али је остао запис,
редак у историји Арада, о једној племенитој Арађанки.

*
Приложница Прве арадске штедионице. На почасном списку

приложника за почетни капитал при оснивању, 1840. године, прве
штедионице у историји Арада, налази се име Еустахије Арсић. Од
арадских Срба на списку приложника су још: Сава Текелија, Петар и
Лаура Чарнојевић, Гаврило Јанковић, градски капетан, Павле Јовановић,
градски сенатор, Дамаскин Кировић, службеник градског магистрата,
Василије Петровић, биров, Георгије Секулић, сенатор, и Петар
Маринковић. Прва арадска штедионица одлучујуће је допринела
економском развитку града у другој половини XIX века.

*
Завештајно писмо. У архиви Текелијине цркве чува се препис

тестамента Еустахије Арсић. Препис (објављен у овом часопису К.Ж.
бр. 3(107)/септембар 1997) је урадио протојереј Георгије Петровић,
окружни прота Арадског протопрезвитерата, и послао га на увид своме
сину Андреју, тада ђаку Богословије у Сремским Карловцима. По свој
прилици, препис је доспео у архиву посредством јереја Андреја
Петровића, који ће по завршетку школовања бити парох Текелијине
цркве. Почетак тестамента гласи:

Во имја пресвете Тројице, Оца и Сина и Духа [свјатаго], амин!
О неизвјестном часу моје смерти будући, закључила сам, сверху

мог движимог и недвижимог имјенија, које је по блаженопочившем
мом супругу Сави от Арсич заостало и мени по законима
отечественима припада, сљедујућа учрежденија учинити:

1. Дух мој предајем всевишњем Богу, а тјело Матери земљи,
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које по мојој смерти желим да се пристојно моме карактеру погребе,
на који конац опредељујем 2000 форинти.

2. Јову Филиповича, из призренија његови услуга које је он за
теченије времена док је код мене у служби бивао при извршавању себи
повјерени послова точност и непоколебиту вјерност засведочио, от
целог мог имјенија за главног (универзалног) наследника мог именујем,
који обаче дужан је сљедујућа легата исплаћивати:...

Следе поименце иституције и појединци којима су легати
намењени. Еустахија је,  по свему судећи, била дубоко религиозна
особа, одана православној вери. Три храма била су у њеном животу
посебно важна: Петропавловски у Араду који је посећивала више од
четрдесет година, Светојовански, саборни храм Епископије арадске у
Ћуковцу арадском, и црква у родном Иригу, где је крштена. Дуг је
списак институција и појединаца према којима је Еустахија последњи
пут била штедра дародаватељка. Није заборавила: арадску Жупанијску
болницу, Васпитни завод српске младежи у Араду, Матицу српску у
Пешти. За помоћ удовицама, самохраним мајкама Српског општества
арадског, одредила је посебан фонд. Појединци које награђује су њени
рођаци, кумови, породични пријатељи, али и чланови послуге.

Према запису у матичним књигама Текелијине цркве, Еустахија је
умрла 17фебруара/1. марта 1843. Сахрањена је три дана касније, у порти
Петропавловске цркве, у костурници Арсићевих (погребена при храмје
Светих Славних Апостол Петра и Павла, в костурницу).

*
Гробно место. Не зна се тачно где се у порти налази гробно место

Арсићевих, испред олтарске апсиде („у рогљу испред олтара“) или негде
са стране. Пошто је  у другој половини XIX века забрањено даље
укопавање на гробљу око цркве, надгробни споменици су уклоњени,
хумке поравњене. Споменици најзаслужнијих појединаца, црквених
приложника,  сачувани су тако што су прислоњени уза зид црквени (с
јужне стране, око олтарске апсиде и са северне стране). Тада је и
надгробна плоча са костурнице Арсићевих уграђена у јужни зид црке.
На плочи горе стоји крст у рељефу са уклесаним Христовим распећем.
Испод крста угравиран је племићки грб Арсићевих. Следе два стихована
епитафа – за Саву Арсића и за Марту Цинцић, мајку Еустахијину.
Судећи по садржини, Еустахија је аутор епитафа:

У мрачности овога тавног церног гроба
леже кости избраног Србљина свог рода!



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 73

Душа сербска и ревност, благородно сердце
за живота својима оплео је вјенце!
Позднијег ће китити свог потомства главе
озарене наукама свег света славе!
Брига, мисл, цвијет науке миле своје дјеце,
просвјешчена верх достић пљенило му сердце.
Гди заслуге толике у служби народа
помагао си својски, као свога рода,
чрез које те и јесте наградила правда
за живота свога, даром благородства!
Прими узвик малени, благородни Саво,
из недара рода свог Арсич, наша славо.
Лака! Лака била ти церна ова земља,
која пепео чисти твог тјела покрива!
Шестдесет и четире теченијем љетним,
часе, дне, жизни своје полно совершеним,
прешао си предјеле оне вјечне стране,
гди правда, истина и слава обране.

Церна мрежа сјен матере миле моје покрива,
уцвељено сердце чадско вјековечно пљенила!
Густо-тавно теме земље груди њежне притисло
и от дшчери матер на вјек раставило. Ах, грозно!
Ево т’ дјетски њежна мати посљедни мој уздасај,
Сердце, љубов воздиже ти на памјатник овај
Еустахија, дшчи вјерности примјер христијанску,
Марти Цинцич, матери, прилаже сад на гробу!

Престависја Благородниј Гос. Сава от Арсич љета 1824. дње 27.
марта.

Престависја Гос. Марта Цинцич љета 1828 дње 2. јануарија.

У Араду је 2003. године, приликом  обележавања 160. годишњице
смрти Еустахије Арсић, на зид Петропавловске цркве постављена
спомен плоча, са текстом: „У порти Текелијине цркве почива Еустахија
пл. Арсић, Ириг 14.03.1775-Арад 17.02.1843, прва списатељица нове
српске књижевности, прва чланица Матице српске и прва сарадница
Летописа Матице српске. Срби Арађани 2003. године.“  Спомен плочу
је открио проф. др Божидар Ковачек, тадашњи председник Матице
српске.

*
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Лексикон арадских писаца. Име списатељице Еустахије Арсић
помиње се у југословенским, српским и страним  енциклопедијама и
лексиконима. По први пут на румунском језику, чланак о Еустахији
Арасић уврштен је у Лексикон арадских писаца XIX-XI века, у издању
арадског Универзитета „Василе Голдиш“ (Dicþionarul scriitorilor arãdeni,
Arad 2009, стр. 19-20). Исти лексикон представља основне биографске
податке и књижевни опус Саве Текелије и Јована Стејића.

*
Овим се, свакако, не исцрпљује све што у Араду, особито у

градским архивама, подсећа на вишедеценијски боравак Еустахије
Арсић у граду, у којем је стекла реноме прве списатељице у новијој
српској књижевности.
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Љубомир СТЕПАНОВ

АРАДСКА ТВРЂАВА –
ЛОГОР ЗА ИНТЕРНИРАНЕ

СРБЕ ТОКОМ
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Одмах након почетка Светскога рата, међу првим мерама које су
предузеле тадашње аустроугарске војне и цивилне власти на територији
Босне и Херцеговине биле су оснивање концентрационих логора за
истребљење Срба. Број ових логора већих или мањих димензија током
Рата достигло је цифру од преко три стотине само на територији
Аустроугарске, док је педесетак радило и на територији Немачке и
Бугарске и били су намењени првенствено Србима са свих српских
етничких простора, цивилима али и војним лицима.1

Један такав логор основан је крајем јула месеца 1914. године и у
Арадској тврђави.

Арадска тврђава је саграђена према пројекту аустријског војног
архитекте Фердинанда Харша у раздобљу 1763-1783. године. Тврђава је
грађена у облику шестокраке звезде, окружена је са три стране коритом
реке Мориш, и представља оригиналну варијанту француских утврђења
типа Вобан. Коришћена је до Рата углавном као тамница и војна касар-
на. Током рата носила је званични назив: Царски и краљевски интер-
нирски логор у Араду (Kaiserhiches und Königliches Internirungs Lager in
Arad).

1 Славенко Терзић, Рецензија за књигу Арад. Арадска тврђава 1914-1918. некад и
сад, аутор Славољуб Стојадиновић – Регрут, Пожаревац, 2012, стр. 6.
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Иако су тадашње власти помно водиле евиденију о кретању људ-
ства у логору, до сада није пронађена/сачувана потпуна документација
и архивска грађа о активностима овог логора.2

2 Пионири у истраживању дотичне теме били су: Божидар Панић, Милош Кристеа,
Сима Жарков, Андреј Качора, Арадска тврђава аустроугарски логор за
истребљење Срба – 1914-1918, ДССКР, Темишвар 1994;
Поновљено издање, Савез потомака ратника Србије 1912-1920, Општински одбор
Пожаревца и Савез Срба у Румунији – Арад, Пожаревац – Арад, 2007; Славољуб
Стојадиновић – Регрут, Арад. Арадска тврђава 1914-1918, Некад и сад, Пожаревац
2013.

Перон железничке станице где су стизали возови са интернирцима

Намера овог написа јесте да пружи једну целовитију слику о
Арадском логору уз помоћ илустративног материјала – старих
разгледница и фотографија из ауторове збирке као и других
сведочанстава.

Арад је старо насеље. Срби се овде помињу још у XIII веку.
Његова стратешка важност порасла је након оснивања Потиско-
Помиришке границе почетком XVIII века. Породица Текелија постаје
стожер српства у Араду.
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Почетком ХХ века Арад је био урбанистички добро уређен град са
развијеном индустријом и мултинационалним становништвом.

Арад је био повезан железницом са значајним местима у
Империји, а имао је добре комуникације и са суседима.

Архитектонски, тврђава је сачувала свој првобитни изглед све до
данашњих дана.

Сателитски снимак Тврђаве
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Главни улаз у Тврђаву, изглед из 1907. године

У оквиру Тврђаве постоји католичка црква бившег фрањевачког
манастира.
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Из текста исписаног на горњој разгледници дознајемо да извесна
Емилија пише из Арада својој пријатељици Хортензији Поп у Велики
Варадин на дан 14. фебруара 1915. године следећу поруку:

Драга Хортензија! Немој се љутити што ти одговарам са
закашњењем али толико сам конфузна и заузета да сам просто
заборавила да ти пишем. У граду имамо много избеглица (sic!), међу
њима је и моја сестра. Десиле су се грозне ствари које ће се завршити
веома трагично. Ако ће се нешто смирити стање писаћу ти
детаљније.

Љуби те Еми.

Тврђава је била пројектована тако да је постојала могућност да по
потреби буде поплављена, тада  би сви њени житељи били приморани
да се повуку у затворени простор.

На приложеној разгледници види се поплављена тврђава водом
из Мориша 1915. године.
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Колоне интернираца из Босне и Херцеговине долазе са
железничке станице према Арадској тврђави – септембра 1914. у
пратњи војника.

У пратњи наоружаних војника група српских цивила са
минималним пртљагом маршира према тврђави.
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Заробљени и рањени српски војници у пратњи наоружаних
стражара иду према логору.
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Срби из Босне придолазе под јаком стражом у Тврђаву.

Најзад у унутрашњости Тврђаве.
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Одмах по приспећу у логор, логорски лиферант и фотограф аматер
Кох био је задужен да их групно фотографише и умножава фотографије
које је после продавао заточеницима. Они су их користили као
поштанске дописнице да би се јављали породицама у родни крај.
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На овим разгледницама запажа се бројна наоружана стражарска
пратња као и разноликост људства по пореклу, полу, друштвеном
статусу, узрасту итд.
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На приложеним фотографијама запажа се велики број деце и
жена.
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За пропагандне сврхе биле су потребне „сређене“ фотографије.
Главни актери су постављени „под конац“ и јасно се виде сви слојеви
друштва: од свештеника до радника.
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На доњој слици виде се Срби и Муслимани, по свему судећи
„опаснији типови“ пошто их чува цео вод војника.

Виђенији људи: интелектуалци, студенти, политичари, свеште-
ници, пословни људи, професори... и стражари.
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Група бивших учесника рата између Аустроугарски и Црне Горе са
повећом групом логорских стражара.
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Свештенство је увек било у првим редовима националне борбе,
па тако и овом приликом, и заједно је страдало са народом.

Најзад на једној фотографији без стражарске пратње.
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Српско гостопримство сликано индикативно испред Царске и
краљевске апсане.

Скоро патријархална средина, у свечаним оделима, породично,
али ипак у друштву са стражарима у опуштенијој атмосфери и без
пушака али испред логорског затвора као опомена.
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Невесињци постројени са алаткама за вађење песка из Мориша.

Српски војници заробљени у Мачви, на Колубари у пратњи
жандарима.
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А било је и тако.
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Након што су ступили у унутрашњост Тврђаве депортовани су
могли да се упознају са понуђеним конфором.

Спољни изглед дела тврђаве и део унутрашности.
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Зграда без прозора

или са решеткама (ћелије)
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Дугачки и хладни ходници

У првој години интернације власти су дозволиле преписку па су
писма стизала у логор, а и из логора.

Наводимо, у наставку, једно такво сачувано писмо са обавезним
цензурама:

Писмо које је у тврђави примио православни свештеник Ристо Накић.
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Писмо Сава Берића из Босанске Дубице, адресирано на Јована
Благојевића у Арадском логору.

По завршетку Првог светског рата  логор је био распуштен и
преживели су се вратили кући. Убрзо након тога Арадска православна
српска црквена општина одлучила је да подигне један споменик –
велики дрвени крст на гробље „Помениреа“. Код тог крста тамошњи
парох је годишње држао помен о Спасовдану све до данашњих дана.

Код крста приликом помена.
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Током година велики крст је
иструлео те се бивши арадски
привремени становник и пекар, тада
грађанин београдски, Јанко Михајловић
потрудио да подигне нов, мермерни
споменик 1932. године.

И од тада па до данашњих дана
стражари овај крст, уз веће или мање
оправке и адаптације до данашњих
дана.

Сада овај споменик изгледа овако:

Породица Михајловић уз
споменик
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Често га посећују ходочасници из Србије, полажу цвеће, држе
минут ћутања или држе помен.

На месту где су биле заједничке гробнице потомци преминулих
интернираца су тридесети година двадесетог века подигли неколико
споменика.

Међутим ови споменици (види доњу слику) су нестали без трага
током Другом светском рата.
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У близини тврђаве до
скоро није постојао никакав
траг од неколико хиљада са-
храњених у заједничким гроб-
ницама. Године 2004. Савез
Срба у Румунији – Месна орга-
низација у Араду поставила је
спомен-плочу у знак сећања на
све преминуле током Првог
светског рата у Арадском логору
са следећим двојезичним срп-
ско-румунским текстом:

У спомен 4.317 Срба
мученика умрлих у Арадској
тврђави 1914-1918, године.

При крају нашег казивања треба
да одговоримо још на питање: Ко је
обзнанио страдања у Арадској тврђави?
То је први урадио арадски адвокат,
судија, посланик у Мађарском
парламенту и велики румунски
родољуб Штефан Чичо Поп (1865,
Шигау - 1934, Арад).

Након што је сазнао о грозотама у
Арадском логору када се за пар месеци
ту слило неколико хиљада невиних
људи, стараца, жена и деце који су
били приморани да обитавају у
нељудским условима овог војног
утврђења саграђеног још средином
XVIII века те због крајње нехуманих услова су се појавиле бројне
епидемије те су депортовани почели да умиру, отишао је у Мађарски
парламент и одржао подугачак говор којим је скренуо пажњу на све
суровости услова и режима.

Затим је отпутовао  у Беч и тамо пред војним властима скренуо
пажњу на непредвидиве последице постојећег стања као и на
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међународне норме које штите права депортованх, расељених,
избеглих и ухапшених лица у ратним приликама.

Када је распуштен логор, у знак захвалности, преживели Срби, од
преосталих фотографија и поштанских карата, направили су албум и
поклонили га са посветом њиховом великом заштитнику Штефану Чичо
Попу.

Тај се албум чувао у породичном кругу све до 1994. године када
је залагањем тадашњег председника Арадске организације Савеза Срба
у Румунији, професора Симиона Жарка, откупљен, приређена је
изложба фотографија и тако су ове непроцењиве слике доспеле у
јавност.
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Стеван БУГАРСКИ

ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА

Уз педесетогодишњицу семартонскога књижевног кружока

Околности. Од времена када су се Срби 1919. године затекли на
територији Румуније па све до Другога светског рата у њиховом
друштвеном организовању и животу животу било је културних порива:

одржавање црквеног живота у оквиру црквених општина, завид-
но правно организованих, с бирачким телом, скупштинама, одборима
и часницима;

 одржавање српских православних вероисповедних школа, са
школским одборима који су имали крупна задужења и овлашћења;

оснивање певачких друштава, која су обавезно имала литургијски
репертоар, али су га редовно проширивала духовним и световним
хорским композицијама;

 оснивање читаоница, које су у својим скромним седиштима
држале новине и скроман књижни фонд.

Све су те делатности имале и књижевну компоненту: приређивана
су села, културни програми, балови, црквене славе, школске завршне
свечаности и слично, у којима нису могли изостати лепо срочени по-
здравни говори, казивање стихова српских песника, извођење монолога,
сценета и једночинки, а било је и певања „рапорта“, то јест веселих,
заједљивих, ироничних стихова, прилагођних понекој живахној ме-
лодији. Због пољских радова није то могло бити често, него о Божићу,
о Ускрсу, о храмовној слави, о Светом Сави, о Новој години. У тим
говорима и у рапортима, у којима су, како се говорило, „спевани“, то
јест весело и с помало ироније изнети, поједини сеоски догађаји, било
је ауторског учешћа наших учитеља, па и промућурних сељака.

Књижевност у најширем смислу појма настајала је код Срба у
Румунском Банату најпре преко књига проте Слободана Костића, затим
од 1921. скоро стидљиво у оквиру листова, касније, од 1933. године, у
оквиру календара-алманаха. Тада су се почетнички огласили, најчешће
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пригодним стиховима без већег значаја и без ширег одјека, поједини
свештеници, учитељи и сељаци: Војин Паскуловић, Милан Николић,
Мирон Ненадовић, Владимир Чоков, Светомир Рајков, Живко Дишић,
Никола Радосављевић, Чедомир Митровић, Павле Стојанов, Жива
Мишковић, Лазар Илић...

Године 1936. покушао се образовати књижевни круг око алманаха
„Живот“. У њему су били углавном југословенски грађани што су као
професори српских секција средњих школа (гимназије и учитељске)
привремено боравили у Темишвару. Више југословенски него наш, и по
свом израженом левичарском усмерењу ближи потоњим, послератним
превирањима него међуратним културним поривима, укусима и
очекивањима Срба у Румунији, тај круг није заживео.

Зачудо, када су 1944. покренуте левичарске, мање-више политички
званичне новине „Правда“, у позивима за сарадњу уредништво је дуго,
без икаквог образложења, понављало и наглашавало да се „песме не
примају“, а овдашњи почетници су се углавном оглашавали стиховима.

Тако су Срби добро четврт века провели у Румунији са добрим
културним поривима, у којима је књижевност заузимала периферно
место, не долазећи до изражаја.

Заснивање. Године 1948. почео је излазити месечник „Културни
упутник“, намењен раду домова културе. Није то био књижевни часо-
пис, али је ипак значио више од новина, које су се бавиле поглавито
дневним догађајима и дневном политиком. Почев од септембра 1949.
године при Темишварској филијали Савеза књижевника Румуније
заснован је књижевни кружок „Флакара“, који је имао одељења за
националне мањине, дакле и за Србе. За рад српског одељења
одговарао је Ђура Вајс, тадањи главни уредник „Културнога упутника“,
па је тако кружок радио при часопису. Накнадно је прикључен потоњим
часописима „Народна култура“ (1955–1958), „Нови живот“ (1957–1967),
односно „Књижевни живот“ (1968 – и данас) и најдуже га је водио
главни уредник тих гласила песник Владимир Чоков.

У међувремену стасао је нараштај младих љубитеља књижевности,
са средњом и са високом школском спремом. Међу њима је било
Семартонаца: Ђока Жупунски, Јован Чолаковић, Ђока Мирјанић, Драга
Мирјанић. Када се добар део њих, стицајем околности, обрео у настав-
ном кадру месне школе, основали су, највише на заузимање и настојање
Јована Чолаковића, књижевни кружок, за који су одабрали назив
„Доситеј Обрадовић“, јер су Доситеја зацело сматрали својим, пошто је
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по мајци Круни био Семартонац. Било је то 5. децембра 1964.
На оснивачком скупу учествовао је углавном наставнички кадар:

Јован Чолаковић, Ђока Мирјанић, Ђока Жупунски, Милан Тодоров,
Кристина Бугарски, Душан П. Васиљев и уз њих мештанин Жива Ми-
шковић. Мада није било некога формалног организовања, за оператив-
нога руководиоца кружока изабран је Јован Чолаковић. Месни бард Јоца
Огњанов, аутор развијенога спева План и сан цара Виљема и Фрање
Јосифа од Беча ћесара, објављеног у Новом Саду 1924. године, про-
глашен је почасним чланом.1 Свечано проглашење оснивања приредили
су, уз учешће темишварских књижевника, марта 1965; тада је одржано
и књижевно вече пред семартонском публиком.2

Накнадно су књижевном кружоку делатно приступили: Драга
Мирјанић, Душан К. Васиљев, Стеван Бугарски, Јован Пантин, Србо-
љуб Мишковић, Светислав Лазић, Наташа Гомилин, Милушка Исаков,
Сида Бугарски, Симонида Бугарски.

Семартонски кружок је углавном понављао радни поступак
темишварскога кружока: месечно су организовани састанци на којима су,
по унапред означеном редоследу, аутори читали своје нове производе
и по њима су вођени пригодни критички разговори.

Сарадња с месним уметницима аматерима. Пред широм
публиком, у месту и по суседним селима, семартонски књижевници
наступали су редовно у оквиру културних приредби, које су тиме
добијале у садржајности и разноврсности. Сарадња књижевника са
формацијама дома културе похвално је истакнута на нивоу Обласнога
дома за народно стваралаштво у Темишвару.3 Појединачно су семартон-
ски књижевници читали своје радове и на позив разних друштава и
установа у Темишвару и широм Баната. Посебно гостовање уприличено
је у Српској секцији Гимназије бр. 1 у Темишвару,4 а било је гостовања
у Улбечу,5 Дињашу,6 и другим местима.

Сарадња с периодицима на српском језику. Сарадња са штампом
на српском језику, установљена још у време „Правде“ (почев од 1944),
настављена је у часописима „Културни упутник“, „Народна култура“,
„Нови живот“, „Књижевни живот“, као и у „Банатским новинама”
(1969–1989), а била је делотворна; ту су писци – појединачно или
групно – објављивали своје радове, а новинари су помно пратили и
бележили све значајније догађаје из живота кружока. Поводом
десетогодишњице оснивања, године 1974, „Банатске новине“ су у низу
бројева објавиле циклус из стваралаштва семартонских аутора.
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Истом приликом Семартонци су почаствовани дописом једнога од
наших запажених естета и књижевника истанчаног укуса, који вреди
пренети у целости:

Темишвар 24. Х 1974.
Друже Чолаковићу,
Мислима се придружујем семартонском слављу и срдачно вам

честитам поводом десетогодишњице оснивања књижевног кружока
„Доситеј Обрадовић“. Тебе, као одговорног за рад кружока, молим да
свим члановима његовим пренесеш најтоплије жеље за новим успесима
на ширењу лепе речи и чувању чистоте језика. Љубав коју сви ви
гајите према књижевности задивљујућа је и без премца и примера код
нас.

Вашег стваралаштва читалац и ваш поштовалац
Чедомир Чонка Клисурац.
Значајна годишњица протекла је у Српском Семартону уз

гостовање представника Вуковог и Доситејевог музеја у Београду. О
догађају су писале не само наше, него и престоничке новине у
Југославији.7 Посебна репортажа о семартонским културним поривима
објављена је у Зрењанину 19748, затим и у Чачку 1978. године.9

Сарадња са осталим српским књижевним кружоцима. У првом
реду треба говорити о сарадњи са књижевним кружоком при часопису
„Нови живот“ (односно „Књижевни живот“). Семартонци су учество-
вали у раду темишварскога кружока, особито за време док су, које на
студијама, које у радном односу, живели у Темишвару. Међутим, пред-
водник тога кружока Владимир Чоков, образован, надарен, несумњиво
заслужан, био је надмен и самотњак, тешко прилагодљив, настројен да
стално некога гледа испод ока, да непрестано спори с људима из свога
окружења, да омаловажава свакога, а да себе види под ореолом. Одмах
по оснивању књижевнога кружока у Семартону, он је то осетио као
угрожавање свога положаја или достојанства, па кад већ није могао да
спречи, захтевао је извесно рангирање, у смислу да само при часопису
у Темишвару може бити кружок, а да семартонски може бити само круг;
вероватно је ту подразумевао извесну подвлашћеност круга кружоку.
Пошто је Јован Чолаковић знао своју цену и није допуштао да се с њим
било како поступа, између двојице предводника искрснуо је сукоб, који
није био условљен једино обостраном сујетом и искључивошћу ставова,
него и објективним начелним узроцима: Владимир Чоков је завршио
школовање 1939. и суштински остао привржен класичној романтичној
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поезији; Јован Чолаковић је рођен 1935, бавио се разним родовима
белетристике и ликовних уметности, а навално је хтео да се приближи
савременом модернизму. Сукоб међу њима никада није потпуно
превазиђен, тињао је али је постао подношљив захваљујући залагању
помирљивога Светомира Рајкова, у кога су обојица имали поверења.

С друге стране, књижевни кружок у Семартону био је узор за
оснивање нових српских књижевних кружока: у Белобрешки (1978),
Кетвељу (1979) и Дињашу (1981). Иако својевремено нису били
позвани на свечаност оснивања у Белобрешки, Семартонци су одмах
1978. позвали у госте Белобречане, и они су се одазвали. Био је то први
заједнички сусрет наших двају књижевних кружока.10 Узвратна посета
уследила је исте године.11

Од наредне године Семартонци су повели иницијативу годишњега
организовања заједничког састанка свих српских књижевних кружока,
с тим што су први преузели улогу домаћина. Свакако схвативши да га
сеоски кружоци не угрожавају, Владимир Чоков не само да се помирио
с чињеницом њиховога постојања, него је пристао да и темишварски
кружок буде домаћин једном таквом заједничком састанку.

Сарадња с Вуковим и Доситејевим музејом у Београду. До
сарадње између семартонскога књижевног кружока и београдског музеја
дошло је захваљујући преданости Јована Чолаковића и увиђавности
директора Музеја Јелене Шаулић. Сарадња се састојала од посета
делегације Вуковога и Доситејевог музеја Семартону и узвратних посета
Београду.

Почело је о прослави десетогодишњице оснивања кружока 1974.
и затим следило заредом: 1975,12 197613 и 1981. године.

Јелена Шаулић је у Семартон доводила прва имена српске књи-
жевности и уметности; с њом су гостовали књижевници Десанка
Максимовић, Стеван Раичковић, Младен Марков, Предраг Протић,
Добрица Ерић, Рале Дамјановић, Миле Станковић, Драгослав Михај-
ловић, драмски уметници Дивна Ђоковић, Мира Бобић, Славка
Јеринић, музички уметници Василија Радојчић, Лепа Лукић, Радмила
Димић, Раде Петровић, са пратећим оркестрима, а из редова инструмен-
талиста поменуо бих необично осећајнога Тошу Елезовића.

Све се одвијало са званичним одобрењем и по одређеном сцена-
рију: гости су пристизали у Темишвар, ту били дочекивани од стране
особља Генералнога конзулата Југославије, српских политичких првака
и представника румунских власти; у њиховој пратњи долазили су у
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Семартон, где је дочек био мање церемонијалан али присан. Гости су
наступали пред дупке пуном а незагрејаном двораном, затим били
гостољубиво послуживани сеоским јелима и пићем и дуго задржавани
у разговору не само са члановима кружока, него и са множином
радозналих мештана. Доносили су на поклон књиге и сутрадан
наступали у Темишвару, најчешће пред ђачком публиком.

Узвратних посета је било, али у посебном саставу. Године 1977.
уз румунски оркестар и певаче у Београд су путовали темишварски
књижевници Владимир Чоков, Душан Петровић, Дамјан Уреке и Ђорђе
Друмур, а од Семартонаца Жива Мишковић.14 Две године касније,
1979, гости Вуковога и Доситејевог музеја у Београду били су Музички
ансамбл темишварскога Дома културе и књижевници Доријан Гроздан
и Дамјан Уреке, а од Семартонаца Драга Мирјанић.15 Још једна посета
учињена је на изричити позив из Београда 1983. године; тада су у
саставу били семартонски ствараоци Жива Мишковић, Ђока Жупунски,
Ђока Мирјанић, Драга Мирјанић, Србољуб Мишковић и Светислав
Лазић, а из Темишвара су им придодати Душан Сабљић и Небојша
Поповић.16

Нажалост, ова посета, у којој су преовладавали семартонски
ствараоци, уследила је тек после смрти главнога носиоца сарадње
Јована Чолаковића, који није дочекао да стане пред београдску публику.
Извесна потоња неодлучност Семартонаца и пензионисање Јелене
Шаулић учинили су да тако лепо обликована сарадња сиђе у историју.

Сарадња са издавачким кућама. Прве књиге после оснивања
књижевног кружока „Доситеј“ објавила су браћа Ђока и Драга Мирјанић
у Издавачком предузећу за књижевност у Букурешту: Устрептале риме.
Песме, 1964. и Шпалир снова мојих, 1969.

Када је 1969. године у Букурешту основано Издавачко предузеће
„Критерион“, с посебном наменом да издаје књиге на језицима
националних мањина, Семартонци су се здушно одазвали позиву за
сарадњу. Тако су угледале света следеће књиге семартонских аутора:

Ђока и Драга Мирјанић, Песме из ђачке торбе, 1971.
Јован Чолаковић, Заклетва равници. Песме, 1972; Разгледнице из

Баната. Песме за децу, 1975; У зрелом житу звезда сјаји. Песме, 1979;
Страх од рукописа, посмртно 1988.

Драга Мирјанић, Лирски тренуци. Песме, 1973; Одјеци равнице.
Песме, 1979; Мала књига разбибрига. Стихови за децу од пет до сто-
пет [!] година, 1983; Њива љубави. Песме, 1988; Распевано детињ-
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ство. Песме за децу, 1990.
Жива Мишковић, Душан Мишковић, Србољуб Мишковић, Распе-

вано лето. Песме за децу, 1975.
Ђока Жупунски, Од римица деци песмарица, 1977; Одјеци времена.

Песме, 1982; Кључеви трајности, 1985; Гласови растења. Новеле, 1987;
Причам ти причу. Приче за децу, 2003.

Ђока Мирјанић (приређивач), Ал је леп овај свет. Песме и приче
за децу предшколског и млађег школског узраста, 1980.

Србољуб Мишковић, Поток времена. Песме, 1982; Баш смо чудни
ми људи, 1989.

Стеван Бугарски, По Семартону кроз простор и време, 1982;
Бећарац, 1982 (коаутор Светозар Марков); Оно што се памти, 1983;
Сватовац, 1983. године (коаутор Светозар Марков); Кад Мориш потече
кроз перо, 1991 (коаутор Љубомир Степанов).

Стева Перинац (коаутор), Из села у село, Букурешт, 1984; Из села
у село, Букурешт, 1985.

Жива Мишковић, У потрази за дугом. Песме за децу, 1995.
Истовремено је трајала сарадња са иним издавачким кућама.
У Издавачкој кући за дидактичку и педагошку литературу у

Букурешту објављивани су уџбеници за српске школе:
Ђока Мирјанић: Читанка за V разред, 1976 (коаутор Светозар

Марков); ново издање 1980; Граматика за V разред, 1976 (коаутор
Светозар Марков); ново издање 1980; Читанка за VI разред, 1977;
Књижевна лектира за VII разред, 1978; Књижевна лектира за VIII
разред, 1979; Читанка и граматика за VI разред, 1982 [1981] (коаутори
Светозар Марков и Борислав Ђ. Крстић); ново издање 1990; ново
издање 2004; Књижевна лектира и граматика за VII разред, 1983
(коаутори Светозар Марков и Борислав Ђ. Крстић); ново издање 1989;
Читанка и граматика за V разред, 1984 [1985] (коаутор Светозар
Марков); Читанка и граматика за VII разред 1989 (коаутори Светозар
Марков и Борислав Ђ. Крстић); Читанка и граматика за V разред,
1991 (коаутор Светозар Марков); Књижевна лектира и граматика за
VII разред, 1994 (коаутори Светозар Марков и Борислав Ђ. Крстић);
Књижевна лектира и граматика за VIII разред, 1994 (коаутори
Светозар Марков и Борислав Ђ. Крстић); ново издање 1999; Српска
књижевност. Уџбеник за XII разред, 1995 (коаутори Светозар Марков
и Борислав Ђ. Крстић); Књижевна лектира и граматика за VI разред,
1996 (коаутори Светозар Марков и Борислав Ђ. Крстић); Српска
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књижевност. Уџбеник за XI разред, 1997 (коаутори Светозар Марков и
Борислав Ђ. Крстић); Читанка и граматика за VI разред, 1999
(коаутори Светозар Марков и Борислав Ђ. Крстић); Књижевна лектира
и граматика за VIII разред, 1999 (коаутори Светозар Марков и
Борислав Ђ. Крстић); Књижевна лектира и граматика за V разред,
2004 (коаутор Светозар Марков).

Ђока Жупунски: Читанка и граматика за IV разред, 1982
(коаутори Горица Исајловић, Мирјана Пејанов, Слободанка Крстић,
Борислав Ђ. Крстић); ново издање 1991; ново издање 2003; Буквар. Сва
су слова – за вас нова!, 1995 (коаутор Вишеслава Ћирић); ново издање
2002.

Јоца Бугарски: Зборник песама за III–VIII разред, 1997 (коаутор
Сава Л. Илић).

Под покровитељством Централнога института за усавршавање
наставнога кадра, Ђока Мирјанић је објавио упутство О лекцијама
састава у I–IV разреду, Темишвар, 1976.

Јован Б. Пејанов (потписивао је и: Јован Радин) објавио је књиге:
Aventurile tînãrului Serafim, Дачиа, Клуж-Напока 1976; Schiţă de portret,
Картеа романеаска, Букурешт 1988; Ghid de conversaţie român-sârb,
Полиром, Јаш 2002; треће издање Брумар, Темишвар 2009.

У темишварској издавачкој кући „Факла“ Драга Мирјанић је објавио
књигу стихова Soare în picături de rouă, 1987. коју је, уз ауторову
сарадњу, на румунски превео Валериу Друмеш.

Александра Биндер Бугарски објавила је књигу Спомен на проф.
Мирјану Бугарски, у Издавачкој кући SigNata у Темишвару 1994.

Стеван Бугарски је објавио књиге: Збирка црквене уметности,
Православна српска епархија темишварска, Темишвар 1984 (коаутор
Чедомир Чонка Клисурац); Дневник Саве Текелије, Матица српска, Нови
Сад 1992; књига је доживела други тираж у Темишвару, под покрови-
тељством Православне српске епархије темишварске 1983. и друго
издање у Матици српској у Новом Саду 2011; Годишњице Српског
Семартона, „ABC Product”, Београд 1994; Исправка уз књигу
Годишњице Српског Семартона, Штампарија „ABC Глас”, Београд 1995;
Српско православље у Румунији, 1995, издавачи Православна српска
епархија темишварска, Српска академија наука и уметности Београд, и
„Прометеј“ из Новога Сада; Православна српска саборна црква у
Темишвару (Граду) 1748–1998, издавач Црквена општина при Саборној
цркви 1998; ново издање 2010; Фототипско издање књиге Коста
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Николић, Граматика српскога или хрватског језика. (Основни појмови),
Темпус, Темишвар 2005; .Lyceum Temesvariense / Das Temeswarer Lyzeum
/ Temesvári Lyceum / Liceul Timişorean, издавачи Szorvány-Темпус, Темиш-
вар 2008; Просветитељска мисија Доситеја Обрадовића. Каталог
изложбе Доситејевих књига, Правни факултет Београд 2008; Кратка
повест о општежитељном манастиру Златици.., „Прометеј“ Нови Сад
2008; Православна српска богословија у Манастиру Бездину 1953/54. и
Темишвару 1954–1960, Темпус, Темишвар 2009; Владика Антоније
(Нако) епископ темишварски, Темпус, Темишвар 2010; Матични про-
токол Срба у Барагану 1951–1955, Темпус, Темишвар 2011; Азбучни и
хронолошки прегледи уз књигу Сава, епископ шумадијски, Српски
јерарси од деветог до двадесетог века, „Прометеј”, Нови Сад 2012.

Симонида Бугарски је објавила књигу стихова Док нико не куца,
издавач „Прометеј”, Нови Сад. 1995 [1994].

Љубинка Перинац удата Станков објавила је књиге: Нигдина.
Песме, Књижевна омладина Панчева, Панчево, 1991; Закарпатско
умиљеније, Београд 1994; Питоми звук, Елит, Београд 1999.

Стева Перинац је штампао своју докторску дисертацију под
насловом Substratul mitologic în toponimia sud-est europeană, и сажетак
докторске дисертације, у Темишвару у Издавачкој кући Хеликон 1996.

Маца Кнежев, удата Грозав, коаутор је књиге под насловом
Complecşi catalitici ai metalelor tranziţionale cu liganzi fosfine, објављене
у Темишвару у Издавачкој кући Солнес 1999.

Стеван Бугарски је приредио и објавио књигу: Јоца Огњановић,
План и сан цара Виљема и Фрање Јосифа од Беча ћесара, уз помоћ
фирме АМБ Графика, Нови Сад 2000.

Стеван Бугарски и Адријана Сида Бугарски удата Мањеа коаутори
су књиге Bibliografia cărţilor apărute în limbile minorităţilor naţionale şi
despre minorităţile naţionale din România în perioada 1990–2001. Vol[umul]
I, Букурешт, Издавачка кућа Хасефер, 2003.

У Издавачкој кући Миртон у Темишвару Адријана Сида Бугарски
удата Мањеа објавила је књиге под насловом Mecanica fluidelor şi maşini
hidraulice. Lucrări de laborator, 2000. и Complemente de hidrodinamica
turbomaşinilor, 2006.

Када је 1994. године Демократски савез Срба у Румунији (тадањи
назив Савеза Срба у Румунији) озваничио своју издавачку делатност,
семартонски аутори су постали редовни сарадници новога издавача.
Објављена су и овде запажена књижевна остварења:
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Стеван Бугарски: Манастир Бездин. Прилог за монографију, 1999
(коаутор Љубомир Степанов); Три века Текелијине цркве, 2002 (коаутори:
Драгутин Остојић, Стеван Рајић, Божидар Панић, Љубомир Степанов);
Манастир Бездин. Кратки приказ, 2003 (коаутор Љубомир Степанов);
Mănăstirea Bezdin. Scurtă prezentare, 2003 (коаутор Љубомир Степанов);
Семартонски летописи I–II, 2004; Српски ансамбл у Темишвару. Пола
века од оснивања, 2005 (коаутор Љубомир Степанов); Књижевни рад
проте Слободана Костића, 2006; Димитрије П. Тирол. Живот и дело,
2007 (коаутор Љубомир Степанов); Завичајна књижевност Срба из
Румуније 1918–1947. Преглед и библиографија, 2007; Историјски и
културни споменици Срба у Румунском Банату, 2008 (коаутор Љубомир
Степанов); Политичке партије Срба у Румунији 1918–1938, 2008; Срби
у Темишвару. Мехала, 2008 (коаутор Љубомир Степанов); Bisericile şi
mănăstirile sârbilor din România, 2010 (коаутор Љубомир Степанов);
Сава Текелија / Sava Tekelija, 2011; Доситеј Обрадовић / Dositej
Obradović, 2011; Гроф Ђорђе Бранковић / Contele Đorđe Branković, 2011;
Срби у Темишвару. Град, 2011 (коаутор Љубомир Степанов);.

Ђока Жупунски, Медењаци. Приче за децу, 2000; Под истим
небом. Песме, 2003; Записи и приче, 2007; .

Драга Мирјанић, Повратак кући. Изабране и нове песме, 2000;
Звездани руј равнице, 2006; Људи и судбине, 2007; Корени и звезде.
Песме, 2010; Долазак браће из прека. Хумор наше свакодневице, 2011.

Светлана Живанов Банду, Две усамљености. Песме, 2001.
Ђока Мирјанић, Време без избора, посмртно 2002.
Љубинка Перинац Станков, Шапат гонетања, 2003; Закони

илузије. Књижевне хронике, 2006; Вежбе за посмртно сунце, 2010; У
једном даху, 2013.

Небојша Д. Бугарски, Вез од миља. Песме, 2006.
Жива Мишковић, Стварне и нестварне приче (песме за децу),

2004.
Србољуб Мишковић, Лале са Мориша, 2004; Велика плава лопта.

Приче за децу, 2005; Темпо Обилић. О 75. годишњици семартонског
фудбалског клуба, 2006.

Јован Б. Пејанов, Тамо-амо по Банату (туристички водич), 2007
(коаутор Здравко Фенлачки).

Јоца Бугарски, Хорско појање при темишварском Саборном храму
Вазнесења Господњег, 2011; Школски музички приручник, 2013.

У оквиру сарадње са Издавачком кућом Савеза Срба у Румунији
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Стеван Бугарски је отргао од заборава и приредио неколико достигнућа
наших претходника: Душан Сабљић, Српско школство у Румунији 1919–
1989, Темишвар 1996; Небојша Росић, (О)Смех и (С)Узе, 1996; Миодраг
Лаза Ангелов, На вама остаје свет / În seama voastră rămâne lumea,
2000; Душан Крстић, Поглед с Локве, 2008; Андреј Петковић,
Поклоњење Гробу Господњем, 2008; Војислава Стојановић, Додири и
прожимања, 2009; Радивој Фенлачки, Живот кроз казивање, 2010;
Монаси о манастирима, 2013; Јован Дучић, Плаве легенде / Legende
albastre, 2013; Еустахија от Арсић, Полезна размишљања, 2013.

Заступљеност у колективним књигама. Семартонски аутори су
заступљени у многобројним зборницима и антологијама: Календар
Правда за годину 1950, Темишвар 1949; За мир против Тита, Букурешт
1950; ново издање 1951; За срећну сутрашњицу. Збирка песама,
Букурешт 1951; За живот за мир. Збирка песама српских песника у НРР,
Букурешт 1955; Под заставом слободе. Зборник поезије и прозе,
Букурешт 1959; Путеви славе. Зборник стихова и прозе, Букурешт 1961;
Timpul împlinirilor, Темишвар 1966; Светионик деценија. Антологија
поезије и прозе, Букурешт 1971; Înfrăţiţi, slăvim partidul / Vereint preisen
wir die Partei / Együtt dicsőitünk, Pártunk / Збратимљени славимо
Партију, Темишвар 1971; Антологија српске и хрватске књижевности
за V–X разред, Букурешт 1972; Зборник песама за I–X разред, Букурешт
1973; Festivalul naţional Cîntarea României. Zilele poeziei la Timişoara –
Lenauheim – V. Vlad Delamarina – Ciacova, 29.XI–5.XII 1976, Темишвар
1976; 10. 1969–1979. Младост–Талија, Темишвар 1979; Efigiile Patriei,
Темишвар 1979; Spirala de aur. Poeţi sârbi din România, Букурешт 1980;
Magazin literar al Asociaţiei scriitorilor din Timişoara 1982 , Темишвар
1981; Purpură vie în viu tricolor. Omagiu Partidului Comunist Român ,
Букурешт 1981; Laudă Patriei, Темишвар 1984; Најава. Антологија
поезије и прозе, Букурешт 1984; Вишебојни мостови, Букурешт 1986;
Неочекивани крај, Букурешт 1986; Трајање. Избор из поезије и прозе на
српскохрватском језику у СР Румунији, Ваљево 1986; Glasul cetăţii.
Antologie de poezie şi proză, Темишвар 1986; Зборник песама за I–VIII
разред, Букурешт 1985; У плавом кругу звезда. Српска поезија у
Румунији (1945–1990), Нови Сад 1990; Вукови ластари (90), Лозница
1990; Јабуке с врха. Српска проза у Румунији, Београд–Кикинда–
Темишвар 1991; Naša poezija u dijaspori, Сарајево 1991; Из дечје собе.
Избор из српске књижевности за децу у Румунији, Ужице 1993; Нашој
преблагој Десанки, Ваљево 1993; Годишњак Библиотеке Матице српске
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за 1992, Нови Сад 1993; Темишварски зборник 1, Нови Сад 1994; Бицикл
Милоша Црњанског, Савремено српско песништво у Румунији,
Смедеревска Паланка 1994; Рад Музеја Војводине. 36, Нови Сад 1994;
Песме са границе, Београд 1995; Црква. Календар Српске православне
патријаршије за просту 1997. годину, Београд 1996; Српски календар
за просту 1997. годину, Будимпешт 1996; Nikolaus Lenau. Expoziţie
itinerantă 19 aprilie – 13 octombrie 1996, Букурешт 1996; У плавом кругу
звезда. Српска послератна поезија у Румунији (до 1996), Београд 1998;
Porumbelul de argilă. Poeţi sârbi din România, Букурешт 1998; Српска
књижевна награда. Награђена дела од 1991. до 1996. године, Београд
1998; Seoske i salašarske crkve u Vojvodini, Нови Сад 1998; Косово
српска света земља / Kosovo pãmânt sfânt al sârbilor, Темишвар 1999;
Најдража река. Панорама песника за децу из дијаспоре 1939–1999,
Београд 1999; Писци са границе. Зборник радова / Scriitorii la frontierã.
Almanah, Нови Сад 1999; ...Па ти усним, па се смејем... Антологија
поезије за децу у Румунији, Колари 2000; Приче из туђине. Антологија
српске приче у дијаспори, Београд 2000; Seoske crkve i groblja u
Vojvodini, Нови Сад 2000; Арад кроз време / Aradul de-a lungul timpului
[2], Темишвар 2001; Српска књижевна награда. Награђена дела од
1997. до 2001. године, Београд 2002; Српски календар за просту 2003.
годину, Будимпешта 2002; Темишварски зборник 3, Нови Сад 2002; Међу
својима. Српска поезија ХХ века настајала у избеглиштву, изгнанству
и расејању, Београд 2004; Арад кроз време / Aradul de-a lungul timpului
[5], Темишвар 2004; Хајде свете буди дете. Зборник за полазнике
предшколских установа, Темишвар 2005; Ђачко срце. Зборник за
ученике I–IV разреда, Темишвар 2005; Звезда која се не гаси.
Антологија српске духовне поезије у Румунији, Темишвар 2005; Арад
кроз време / Aradul de-a lungul timpului [6], Темишвар 2005; Зборник
наше књижевности. Пета књига, Темишвар 2006; Темишварски
зборник 4, Нови Сад 2006; Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de
Câmpie [1], Темишвар 2007; Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de
Câmpie [2], Темишвар 2007; Темишварски зборник 5, Нови Сад 2008;
Арад кроз време / Aradul de-a lungul timpului [9] , Темишвар 2008;
Откривање Срба. Српска књижевност у Румунији, Крагујевац 2009;
Арад кроз време / Aradul de-a lungul timpului [10], Темишвар 2009;
Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de Câmpie [3], Темишвар 2009;
Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de Câmpie [4], Темишвар 2010;
Банатски алманах 2011, Темишвар 2010; Банатски алманах 2012,
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Темишвар 2011; Арад кроз време / Aradul de-a lungul timpului [12],
Темишвар 2011; Државотворна идеја тројице српских великана: грофа
Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Темишвар
2012; Банатски алманах 2013, Темишвар 2012; Арад кроз време / Aradul
de-a lungul timpului [13], Темишвар 2012; Темишварски зборник 6, Нови
Сад 2012; Oameni, evenimente, tradiţii din Banatul de Câmpie [6],
Темишвар 2012; Банатски алманах 2014, Темишвар 2013; Арад кроз
време / Aradul de-a lungul timpului [14], Темишвар 2013; Oameni,
evenimente, tradiţii din Banatul de Câmpie [7], Темишвар 2013.

Преводилачка делатност. Семартонци су се бавили и
књижевним превођењем. У наставку неколико значајнијих преведених
књига:

Јон Шердеан, Марчела Пенеш, Флоријан Дицуљаса, Елисабета
Буртеа, Вирђинија Мрза, Познавање природе. Уџбеник за III разред.
Превели Стеван Перинац, Јагода Перинац, Букурешт 1993; Ђорђе
Бранковић, Хроника Словена Илирика, Горње Мезије и Доње Мезије. С
румунског језика превео Стеван Бугарски, Нови Сад 1994; К. Богојеску,
А. Стојческу, Ал. Дабижа, Биологија. Зоологија. Уџбеник за VI разред.
Превео Жива Плаз, Букурешт 1996; Старац Клеопа, Велики [!] је Бог
(Разговори, поуке, беседе). Превод с румунског Арсеније Бугарски,
Београд 2000; Јоаникије Балан, Живот и подвизи старца Клеопе Илије,
Превод с румунског Арсеније Бугарски, Београд 2001; Старац Клеопа,
Пут неба (Живот и подвизи старца Клеопе, поуке и разговори). Превод
са румунског Арсеније Бугарски, Београд, 2001; ново итдање 2003; Елена
Љиљана Попеску, Песма љубави. Песме. С румунског превео: Драга
Мирјанић, Темишвар 2001; Свети Јован Јаков из Њамца – Хозевит, У
рају срца. Житије, чуда, беседе и поуке. Додатак: Архимандрит
Јоаникије Балан: Старина Георгије Лазар. Јеросхимонах Јоаникије
Морој. Превод с румунског Арсеније Бугарски, Београд, 2003; Vladeta
Jerotić, Numai faptele dragostei dăinuie. Превод са српског Арсеније
Бугарски, Бакау 2003; Ivo Andrić, Curtea blestemată. Превели Стева
Перинац и Јон Пакиа Татомиреску, Темишвар 2005; Клеопатра
Гербановски, Николаје Гербановски, Физика. Уџбеник за IХ разред.
Превела Адријана Сида Бугарски удата Мањеа, Букурешт 2005; Магда
Стан, Кристијан Ворнику, Историја. Уџбеник за Х разред. Превео
Арсеније Бугарски, Букурешт 2005; Георге Косте, Јосиф Дароци, Паул
Петку, Географија. Уџбеник за IХ разред. Превео Арсеније Бугарски,
Букурешт 2005.
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Учешће на међународним научним скуповима. Семартонци се
баве и научним радом. Њихова излагања на научним скуповима
заступљена су у зборницима: Actele simpozionului de raporturi culturale,
literare şi lingvistice româno-iugoslave / Radovi simpozijuma posvećenog
rumunsko-jugoslovenskim kulturnim, književnim i lingvističkim vezama .
Bucureşti, 21–25 octombrie 1976, Букурешт, 1979 (Ђока Мирјанић); Lucrări
prezentate în cadrul Sesiunii de comunicări tehnico-ştiinţifice “Universul
tehnic şi viitorul în construcţia de maşini”. Vol[umul] II, Темишвар, 1988
(Стеван Бугарски); Conferinţa de maşini hidraulice şi hidrodinamică.
Vol[umul] I–II. Mecanica fluidelor, Темишвар, 1990 (Адријана Сида
Бугарски удата Мањеа); Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Concepţie,
tehnologie şi management în construcţia de maşini”. Volumul 8: Maşini şi
acţionări hidropneumatice, Јаш, 1992 (Адријана Сида Бугарски удата
Мањеа); 20. југословенски конгрес теоријске и примењене механике.
Зборник радова. Секција А. Секција Б. Машински факултет Крагујевац.
19. – 21. август 1993, Крагујевац, 1993 (Адријана Сида Бугарски удата
Мањеа); Proceedings of the Fourth Conference on Hydrodynamics.
Vol[ume] 1, Темишвар, 1994 (Адријана Сида Бугарски удата Мањеа);
Sesiunea aniversară de comunicări ştiinţifice. Volumul IV, Хуњедоара, 1995
Адријана Сида Бугарски удата Мањеа); Симпозијум “200-годишњица
сремске-иришке куге”. Зборник радова, Нови Сад, 1996 (Стеван
Бугарски); Српска национална мањина у Румунији. Зборник радова са
конференције о националним мањинама, одржане 18, 19. јуна 1993 ,
Београд, 1996 (Стеван Бугарски); Termotehnica românească ’96. Lucrări
prezentate la a VI-a conferinţă naţională de termotehnică Iaşi–Chişinău 24–
25 mai 1996, Јаш, 1996 (Адријана Сида Бугарски удата Мањеа); Јован
Рајић. Живот и дело, Београд, 1997 (Стеван Бугарски); Од Српске
народне збирке до Музеја Војводине 1847–1997. Зборник радова са
Међународног научног скупа поводом стопедесетогодишњице Музеја
Војводине, Нови Сад, 1998 (Стеван Бугарски); Етнички односи Срба са
другим народима и етничким заједницама, Београд, 1998 (Стеван
Бугарски); Revoluţia de la 1848–1849 în Europa Centrală. Perspectivă
istorică şi istoriografică, Клуж-Напока, [1999] (Стеван Бугарски); Зборник
радова научног скупа Српски покрет у револуцији 1848–1849. Реферати
и саопштења са научног скупа у Београду и Сремским Карловцима од
15. до 17. септембра 1998, Нови Сад, 2000 (Стеван Бугарски);
Proceedings of the Fifth International Conference on Hydraulic Machinery and
Hydrodynamics in memoriam profesor Aurel Bãrglãzan, member of Romanian
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Academy, 18–20 octombrie 2000. Vol[ume] 1–2, Темишвар-Решица 2000
(Адријана Сида Бугарски удата Мањеа);. Друштвене науке о Србима у
Мађарској. Зборник радова са округлог стола одржаног 6–8. децембра
1998, Будимпешта, 2003 (Стеван Бугарски); Demokratija i multikultu-
ralnost u Jugoistočnoj Evropi / Democracy and Multiculturalism in South
East Europe, Београд, 2003 (Стеван Бугарски); Probleme de filologie slavă
/ Проблемы славянской филологии / Проблеми словенске филологије,
Темишвар 2006 (Стеван Бугарски, Стева Перинац); Буквари и букварска
настава код Срба, Београд, 2010 (Стеван Бугарски); Сава Текелија и
његово доба у огледалу савремене науке, Будимпешта 2013 (Стеван
Бугарски); Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору
Баната. Зборник радова.., Темишвар 2013 (Стеван Бугарски, Стева
Перинац); Доситеј у српској историји и култури. Зборник радова,
Београд, 2013 (Стеван Бугарски);

Периодици у којима су сарађивали и сарађују семартонски
аутори: „Банатске новине”, Темишвар; „Бездински весник”, Арад;
„Билтен Српског православног викаријата у Темишвару”, Темишвар;
„Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România. Seria
Matematică-Fizică”, Темишвар; „Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica”
din Timişoara, România. Seria Mecanica”, Темишвар; „Гласник. Црквени,
школски и друштвени лист”, Темишвар; „Гласник. Црквени часопис”,
Темишвар; „Градина”, Ниш; „Drapelul roşu”, Темишвар; „Збиља”, Београд;
„Зборник Матице српске за историју”, Нoви Сад; „Zeleni konj“, Темиш-
вар; „Каленић”, Крагујевац; „Књижевне новине”, Београд; „Књижевни
живот”, Темишвар; „Културни упутник”, Темишвар; „Напред. Додатак за
културу, уметност и науку”, Ваљево; „Народна култура”, Темишвар;
„Наша реч”, Темишвар; „Нови живот”, Темишвар; „Омладинска реч”,
Београд; „Orizont”, Темишвар; „Политика”, Београд; „Орта-прес”, Минск;
„Plural”, Букурешт; „Праваслауе”, Минск; „Правда”, Темишвар; „Право-
славље”, Београд; „Ramuri”, Крајова; „Romanoslavica”, Букурешт; „Scân-
teia”, Букурешт; „Scânteia tineretului”, Букурешт; „Scrisul bănăţean”, Темиш-
вар; „Serbie, dragostea mea / Srbijo, ljubavi moja”, Крајова; „Смедерево”,
Смедерево; „Slove”, Темишвар; „Стремљења”, Приштина; „Теме“, Ниш,
„Transylvanian Rewiew / Revue de Transylvanie”, Клуж-Напока; „Ulaznica”,
Панчево.

Лексикони у којима су заступљени Семартонци. Плодна
делатност семартонских аутора, њихово живо присуство у књижевном
и уопште културном покрету Срба у Румунији, није могло остати
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незапажено. Њихова имена записана су у лексиконима: Сви Срби света,
Београд 1994 (Мирјана Бугарски, Стеван Бугарски); Енциклопедија
српске историографије, Београд 1997 (Стеван Бугарски); Биографски
лексикон Срби у свету – ко је ко 1996/99 / Biographical Lexicon Serbs in
the World – Who is Who 1996/99, Београд – Лос Анђелес, 1999 (Јоца
Бугарски, Селенка Бугарски, Стеван Бугарски, Душан Вукован, Љубомир
Матић, Јованка Мирјанић Герасим, Драгомир Мирјанић, Ђока
Мирјанић, Жива Мишковић, Србољуб Мишковић, Снежана Вукован
Оприш, Иван Силашки); Leksikon pisaca Jugoslavije. IV. M–Nj, Нови Сад
1997 (Жива Мишковић, Ђока Мирјанић, Драга Мирјанић, Србољуб
Мишковић), Leksikon pisaca Jugoslavije. V. О, Нови Сад 2010 (Јоца
Огњанов); Leksikon pisaca Jugoslavije. VI. Р, Нови Сад 2014 (Јоца
Пејанов Радин, Стева Перинац); Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945–
1999), Темишвар 2000 (Ђока Жупунски, Јован Чолаковић, Ђока Мирја-
нић, Стеван Бугарски, Драга Мирјанић, Србољуб Мишковић); Лексикон
поратних Срба посленика писане речи у Румунији, Темишвар 2004;
Лудотека, Скица за преглед српске дечије књижевности на тлу
данашње Румуније, Темишвар 2006; Scriitori sârbi din România,
Темишвар 2007; Наше горе лист. (Српски писци у Румунији), Темишвар
2010; Српска енциклопедија I/2, Београд – Нови Сад 2011 (Стеван
Бугарски).

Поглед с временског одстојања. Настајање књижевнога кружока
1964. године може се сматрати објективном потребом доказивања
старијих и млађих семартонских интелектуалаца вичних перу, који су се
тада сјатили у родно село; ипак мора се признати да је оснивање било
и субјективна последица настојања вреднога, предузимљивога и
загонетнога Јована Чолаковића. Није он то предузео себе ради, него
села ради, што се може оценити и по чињеници да се много залагао за
књиге својих сељана, а да је објавио свега три књиге, иако је оставио
хиљаде страница рукописа. Лично је трпео и замерке и увреде од
стране политичких власти што успоставља и одржава везу с Београдом;
наређено му је да са зида скине скицу која је илустровала везу са
Вуковим и Доситејевим музејом и историјску фотомонтажу која је у
наслову имала реч Србија (писало је: „Србијо, бела кост вековима“).

После његове смрти осетио се недостатак таквога човека.
Преостало чланство наставило је делатност, уредило сопствено седиште
у Дому културе, купило намештај и саставило библиотеку од неколико
стотина томова, међу којима је била и збирка књига овдашњих аутора.
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Али временом у селу је остало мало интелектуалаца и рад је јењавао.
Нехатом једнога од директора Дома културе седиште кружока је

обијено, књиге развучене, архив уништен; пропали су записници,
почасна књига са потписима првих људи српске књижевности, па и
два обимна тома потпуне библиографије кружока, припремљене,
истина са закашњењем, за прославу петнаестогодишњице 1979. године.

У ствари, књижевни кружок „Доситеј Обрадовић“ и није деловао
као збирно лице него као збир истакнутих појединаца; отворивши
простор њиховом продору, деловао је више симболично, не ради
усмеривања, него ради смотре достигнућа, ради прегледа урађенога, а
то је опет Јован Чолаковић пописивао од самога оснивања.

Нове снаге које би се за старијима повеле нису се јавиле.
Ниједан од наших књижевних кружока није био регистрован као

правно лице; радили су при школама, при домовима културе, а у
Темишвару при књижевном часопису; семартонски кружок у томе није
био изузетак.

Наши књижевни кружоци нагло су се гасили када се то најмање
очекивало: после 1990. године, у догађајима који су нас затекли
неспремне, а навирали су и овладавали.

Када је и Семартон као село похрлио да решава друштвене про-
блеме који су се гомилали десетинама година, култура је запостављена.
Пошто се истовремено изражено осетио недостатак подмлатка, што је
довело и до укидања школе, гашење књижевнога кружока „Доситеј“
прошло је скоро незапажено. Или се он можда и није угасио, него и
сада, исто тако незапажено, траје у достигнућима још живих и још увек
жилавих Семартонаца, независно да ли су формално припадали или
нису припадали, да ли сматрају или не сматрају да припадају
јединственом кружоку, који, уосталом, и није бирократски водио неке
спискове чланства, него се распростирао широко „по пољима нашим”,
како рече његов творац Јован Чолаковић.

Напомене:

1 Навод према изводу из оснивачког записника, објављеном у периодику „Банатске
новине“ XXXI, бр. 3279/11.01.1974.

2 Жива Поповић, Прегршт поезије, „Правда“ ХХII, бр. 2512/21.03.1965.
3 Јон Кришан, Јача рад књижевних кружока, „Правда“ ХХIV, бр. 2832/13.04.1967.
4 Жива Мишковић, Гостовање семартонских књижевника у Темишвару, „Банатске

новине“ ХХХ, бр. 3236/06.04.1973.
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5 Иванка Стојанов, Семартонци желе да очувају традицију, „Књижевни живот“ VI,
бр. 1/1973.

6 Жива Мишковић, Семартонци гостовали у Дињашу, „Банатске новине“ ХХХV, бр.
3502/21.04.1978.

7 Иво Мунћан, Вече поезије и музике, „Банатске новине“ ХХХI, бр. 3321/01.11.1974;
Ivo Muncian, Poezia la ea acasã, „Drapelul roºu” XXXI, 9276/15.11.1974; Н. Дорошки,
Десетогодишњица кружока „Доситеј Обрадовић“, „Политика“, 30.10.1974.

8 С. Вршка, Село са великом културном традицијом, „Зрењанин“, 05.11.1976.
9 Милан Ђоновић, Мало село у великом врту, „Чачански глас“, 10.11.1978.
10 Иво Мунћан, У походе равници, „Банатске новине“ ХХХV, бр. 3512/30.06.1978.
11 Састанак у Белобрешки, „Банатске новине“ ХХХV, бр. 3524/22.09.1978.
12 М. Косанић, Две успеле културне манифестације, „Банатске новине“ ХХХII, бр.

3380/19.12.1975.
13 М. Косанић, Књижевно-уметничка посела, „Банатске новине“ ХХХIII, бр. 3427/

12.11.1976.
14 К. Р., Гости из Румуније, „Политика“ LXXIV, бр. 23.020/05.11.1977; Жива Мишковић,

Наши уметници у СФР Југославији, „Банатске новине“ ХХХIV, бр. 3480/18.11.1977.
15 Драга Мирјанић, Мали допринос великом пријатељству, „Банатске новине“ ХХХVI,

бр. 3563/22.06.1979.
16 Драга Мирјанић, Мали допринос великом пријатељству, „Књижевни живот“ ХV (27),

бр. 1/1983, стр. 104-105.
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Љубомир СТЕПАНОВ, Весна СТЕПАНОВ

СРБИ У РУМУНИЈИ ПРЕМА ПОПИСУ
СТАНОВНИШТВА И СТАНОВА 2011.

ГОДИНЕ
Најновији попис становништва у Румунији обављен је 20. окто-

бра 2011. године. Недавно су објављени и званични подаци са резул-
татима пописа1.

Законску основу за попис чинили су: Хитна одлука Владе Румуније
број 36/2007, Закон број 5/2008, Одлука Владе Румуније број 1502/2009.
као и Правилник Европског парламента и Савета Европе бр. 763/2008.

Пописом је обухваћено само стабилно становништво.
Националност – етникум – дефинисана је као опција сваке особе

да припада једној људској скупини са заједничким цивилизацијским и
културним цртама са једном или више карактеристика које се односе на
језик, вероисповест, традиције и заједничке обичаје, стил живота и
друге специфичности. Уписивање националности вршено је на основу
слободне изјаве.

Попис је вршен у раздобљу 20-31. октобар 2011. али се подаци
односе на моменат „0“ 20. октобра.

У овом прегледу систематизовали смо податке који се односе на
Србе. Таблицама и графиконима додали смо минимална објашњења.

Напомињемо да је попис становништва и станова урађен на
основу Одлука Владе Румуније бр. 680/2001. и бр. 504/2001, сходно
принципу слободног изјашњавања испитаних особа.

Приликом пописа регистровани су сви румунски грађани са
сталним местом боравка у земљи, независно да ли су били код куће или
привремено бораве у иностранству, као и особе са страним
држављанством или без држављанства које су имале привремено место
боравка у Румунији.

ИСТРАЖИВАЊА
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Резултати пописа приказани су у територијалном профилу, по
срединама и жупанијама, саобразно административнотериторијалној
подели Румуније на дан пописа, такође и по развојним регијама. У
градску (урбану) средину укључено је 360 муниципија и градова, а у
сеоску (руралну) 2.861 општина.

Према укупном резултату пописа, Румунија је имала 20.121.641
становника (Таблица 1). Од тога Румуни су представљали 83,46 %, а
националне мањине 16,54 %.

Таблица 1
Укупни број становника2

Показатељ 2002. 2011. 
 Број % Број % 

Свега становника 21.680.974 100,000000 20.121.641 100,000000 
од тога: а) Румуни 19.399.597 89,477510 16.792.868 83,460000 

б) Припадници 
националних 
мањина 

2.279.436 10,513530 2.096.783 10,420530 

в) Неизјашњени/ 
Нерасположиве 
информације 

1.941 0,008960 1.236.810 6,119470 

У укупном броју становника Срба је било 18.076 душа, односно
0,008980%

Таблица 2
Резултати пописа становника по националностима

20. октобра 2011. године3

– стабилно становништво –

Редни 
број 

Националност Број 
становника 

% 

0 1 2 3 
1 Румуни 16.792.868 83,46 
2 Мађари 1.227.623 6,10 
3 Роми 621.573 3,09 
4 Украјинци 50.920 0,25 
5 Немци 36.042 0,18 
6 Турци 27.698 0.14 
7 Руси-Липовени 23.487 0.12 
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8 Татари 20.282 0,10 
9 Срби и Хрвати 23.484 0,12 
10 Словаци 13.654 0,07 
11 Бугари 7.336 0,04 
12 Грци 3.668 0,02 
13 Јевреји 3.271 0,02 
14 Чеси 2.477 0,01 
15 Пољаци 2.543 0,01 
16 Јевреји 1.361 0,01 
17 Остале народности 26.544 0,13 
18 Нерасположиве 

информације 
1.236.810 6,13 

 Укупно 20.121.641 100,00 

Од националних мањина најбројнији су Мађари: они представљају
36,88 % свих мањина. Срби заузимају осмо место, односно 0,54% од
свих 20 засебно регистрованих мањина (Таблица 3).

Таблица 3
Резултати пописа становника према етничким заједницама

20. октобра 2011. године4

Редни 
број 

Етничка заједница Број 
становника 

% 

1 Мађари 1.227.623 36,88 
2 Роми 621.573 18,67 
3 Украјинци 50.920 1,53 
4 Немци 36.042 1,08 
5 Турци 27.698 0,83 
6 Руси-Липовени 23.487 0,71 
7 Татари 20.282 0,61 
8 СРБИ 18.076 0,54 
9 Словаци 13.654 0,41 

10 Бугари 7.336 0,22 
11 Хрвати 5.408 0,16 
12 Грци 3.668 0,11 
13 Италијани 3.203 0,09 
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14 Јевреји 3.271 0,09 
15 Чеси 2.477 0,07 
16 Пољаци 2.543 0,07 
17 Кинези 2.017 0,06 
18 Јермени 1.361 0,04 
19 Чанго 1.356 0,04 
20 Македонци 1.264 0,04 
21 Друге народности 18.524 0,56 
22 Нерасположиве информације 1.236.810 37,19 

 Укупно 3.328.593 100,00 

Као закључак, у поређењу са резултатима пописа од 18. марта
2002. године, констатује се смањење укупног броја становника, али и
још драстичније смањење броја припадника националних мањина.

Све до пописа становника 1992. године, већина Срба у Румунији
живела је на селу (рурална средина). Према подацима пописа из 2011.
године (Таблица 4) сада већина Срба живи у урбаној средини (у
градовима и муниципијима). То није због каквог значајнијег померања
становништва, него су у међувремену још нека насеља у којима живе
Срби проглашена за градове (Рекаш, Гатаја, Фаџет, Нова Молдава,
итд.).

Таблица 4
Распоред Срба према средини боравка5

Средина Број Срба % 
Урбана 9.073 50,19 
Рурална 9.003 49,81 

Укупно 18.076 100,00 

При одређивању средине где Срби живе, имало се у виду стално
место боравка убележено у личним документима (лична карта).

У наредној таблици (Таблица 5) приказано је синтезно стање
српске мањине у Румунији према резултатима званичних пописа ста-
новника за раздобље 19302011. године.

Напомињемо да је попис из 1930. године био први званични
попис становника по разграничењу након Светскога рата 19141918,
урађен према научним и међународним стандардима дотичнога
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времена, и његови се резултати узимају као основа за сва каснија
поређења.

При консултовању тих података треба имати у виду да у раздобљу
19301977. у обрасцима за попис није постојала засебна рубрика за
Србе, већ су у истој рубрици уписивани Срби, Хрвати и Словенци (као
конститутивни народи Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, потоње
Југославије); зачудо, по неком аутоматизму то је задржано дуго чак и
после Другог светског рата.

Почев са пописом из 1992. године у упитницима за попис Срби
имају засебну рубрику, и то је задржано и при попису 2002. и 2011.
године, тако да су од тада резултати релевантни, али се суочавамо са
дисконтинуитетом упоређења. Упоређење је, ипак, коликотолико могуће,
јер су у дотичној пописној групи Срби увек представљали око 85%.

Таблица 5
Срби, Хрвати и Словенци 1930 - 2011.6

(од 1992. само Срби)

Годи-
на 

пописа 

Број 
попи-
саних 

Разлика према 
1930. 

Разлика према  претходном 
попису 

  Број %  Број %  
1930. 50.310 - 100,00 - 100,00 
1956. 46.517 -3.793 92,46 -3.793 92,46 
1966. 44.236 -6.074 87,93 -2.281 95,10 
1977. 43.180 -7.130 85,82 -1.056 97,61 
1992. 29.080 - - - - 
2002. 22.561 - - -6.519 77,58 
2011. 18.076 - - -4485 80,13 

Опажа се нагли пад укупнога броја Срба, Хрвата и Словенаца са
просеком од око 1.500 особа на деценију (у раздобљу 1930-1977. године
укупни број спао је са 50.310 на 43.180 становника; опадање од 7.130
значи око 15%). Највећи пад забележен је између 1930. и 1956. године,
што свакако треба бар делимично приписати чињеници да се у
међувремену десио и Други светски рат, па се објективно могло
очекивати да се број становника умањи (то важи и за већинско,
румунско становништво).
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Чињеница је да је 1992. године изјашњених Срба било 29.080, да
би их за деценију касније било само 22.561. То је највећи пад, 6.519
српских житеља мање, односно 22,47%. Мала је утеха што је и укупни
број становника Румуније за деценију 19922002. умањен за 1,1 милион,
што је 4,83% односно за период 20022011. када је умањен за 1,5
милиона, односно 7,2%.

Трагајући за узроцима опадања броја становника уопште,
идентификовали смо:

 нагло опадање наталитета;
 негативни салдо миграције (како легалне, тако и илегалне) у

иностранство;
 асимилација (у случају националних мањина);
Ово демографско опадање довело је и до смањења броја

становника по квадратном километру.
Графички приказ еволуције броја Срба, Хрвата и Словенаца у

Румунији од 1930. до 1977, односно Срба од 1992. до данас (Графикон
1) предочава повећање стрмине пада са 1977. годином.

Графикон 1

Из синтезе резултата пописа становника 2011. године (Таблица 6)
произилази да Срби живе широм целе Румуније. Тачније, има их у
већини жупанија. Највише их је у Тимишкој жупанији – 10.102 ста-
новника, а најмање у жупанији Ботошањ – свега један припадник
српске мањине.
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Таблица 6
Распоред Срба по жупанијама 2011. године7

Жупанија Број Срба у 
жупанији 

% од укупног  
броја Срба 

Арад 849 4,69 

Бихор 26 0,14 

Дамбовица 466 2,58 

Долж 99 0,55 

Караш-Северин  5036 27,86 

Клуж  25 0,14 

Констанца 16 0,09 

Мехединц  996 5,51 

Муреш 10 0,01 

Сату Маре 15 0,01 

Сибиу 22 0,12 

Тимиш 10.102 55,89 

Хунедоара 33 0,18 

Муниципиј Букурешт 215 1,19 
Остале жупаније 166 1,04 

Укупно 18.076 100,000 

Дакле, на територији Румуније највише Срба (93,95% од укупног
броја) живи у  Банату, и то у четири жупаније: Тимиш (55,89 % односно
10.102 Србина), Караш-Северин (27,86 %, односно 5.036 Срба), Арад
(4,69 % односно 849 Срба) и Мехединц (5,51 %, односно 996 Срба).
Значи, у жупанији Тимиш живи двоструко више Срба него у жупанији
КарашСеверин и више од половине укупнога броја становника српске
националности у читавој Румунији.

Ако за Србе у Банату историјски подаци указују на многовековно
бивствовање, треба појаснити одакле Срба широм целе Румуније.
Истина је да је њихов број изван Баната сразмерно мали (6,05 %
односно 1.093 житеља), али их има, мада их 1930, осим у Букурешту,
није било.

Распршивање Срба по целој Румунији уследило је углавном после
Другога светског рата као последица “онемогућавања народних
непријатеља”, “правилног решавања националног питања”, “складног
развоја привреде на читавој државној територији” итд, а ту треба
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убројати: одређивање обавезног места боравка неким “незгодним”
Србима, насилна расељавања и депортовања (најмасовније је било
депортовање у Бараган 1951), обавезно распоређивање на радна места
широм државе након завршетка студија, зависно од потреба националне
привреде (ово је нарочито важило за особе са високим образовањем и
за висококвалификоване раднике), отварање градилишта и слично.
Погодовала је и околност што је у одређеном периоду (19501990)
држава обезбеђивала боље животне и радне услове (стан, већа плата и
др.) у подручјима у развоју и изградњи, тако да су понеки наши
сународници и добровољно одлазили у та подручја, тамо махом
заснивали породице и остајали.

Посебан је случај са главним градом Букурештом. Ту сада живи
знатна српска заједница са 215 душe. И у међуратном периоду ту је, уз
староседеоце Србе, живела југословенска колонија. Број Срба у
Букурешту се увећао после Резолуције Информбироа о стању у Кому-
нистичкој партији Југославије, када је дошао талас политичких еми-
граната из Југославије. Крајем двадесетог века, као последица грађан-
ског рата на територији бивше Југославије, доселио се опет известан
број југословенских грађана: неки у Темишвар, неки и у Букурешт.

Ипак, средиште српскога становништва у Румунији остаје Банат,
где је присутан од давнине у 56 места. У поређењу са претходним
пописом, биланс је у 2011. години негативан за 51 од тих места.
Највеће опадање бележи се у Темишвару (преко 1.300 душа), што је
донекле очекивано, пошто у граду на Бегеју (највећем “српском селу”)
живи скоро трећина укупнога броја Срба у Румунији. Али нагли пад се
збио и у више наших познатијих места, као Варјаш, Велики Семиклуш,
Велики Семпетар, Дета, Кетфељ, Мачевић, Наћвала, Немет, Рудна,
Саравола, Свиница, Сока, Српски Семартон, Стара Молдава, Фенлак,
Ченеј итд.

Пораст броја Срба забележен је само у четири места: Кеча,
Љупкова, Решица и Чанад он укупно износи 136 душа, махом наших
повратника из градова или досељеника са села. Само у четири насеља
Срби чине више од 80% од укупног броја становника: Белобрешка,
Дивић, Краљевац  и Радимна. У 37 насеља Срби чине мање од 20%
од укупног броја становника.

У 26 насеља Срби чине мање од 10% од укупног броја становника
(Таблицa 7), што представља 50% од укупног броја насеља
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Баната где
живе и Срби. Али
бројна су места где
Срби чине сада
мање од 5%, а то су:
Арад и Арад Гај,
Велики Семиклуш,
Кеча, Кнез, Мали
Бечкерек, Мали Гај,
Моноштор, Надлак,
Овсеница, Парац,
Печка, Рекаш,
Решица, Темишвар,
Толвадија, Чаково,
Чанад.

Уосталом то се
очитује у Таблици 7.

Изложено опа-
дање броја Срба у
Банату током 1992-
2011. није условље-
но њиховим расеља-
вањем широм Руму-
није, јер је и стање у
читавој Румунији
сасвим слично:



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.130

Таблица 8
Упоредни преглед Срба у Румунији

Година 
пописа 

Подручје 

1992. 
година 

2002. 
година 

Разлика 
пописа 

2011. 
година 

Разлика 
пописа 

Банат 26.262 20.396 –6.519 16.983 –3.413 
Остала места 2818 2165 –653 1.093 –1.072 

Укупно 29.080 22.561 –6.519 18.076 –4.485 

Нагло опадање српског становништва пропраћено је и демо-
графским старењем, пошто је због умањеног наталитета (све мање је
деце до 14 година) порастао удео особа старијих од 60 година.

Посебни проблем искрсава у већим местима где је број Срба мали,
а то су градови или седишта општина. Ту су они удаљени једни од
других, теже комуницирају и зато је процес однарођавања изразитији.

Сем насеља у којима је српски живаљ присутан из давнина у
Банату постоје и насеља где су Срби малобројни, углавном позније
насељени и немају своју организовану заједницу (Таблица 9):

Таблица 9
Насеља без традиционалне српске заједнице у којима сада живи

најмање 5 становника српске народности

Жупанија Место Број 
становника 

Арад 1. Секусић 10 
2. Владимиреску 7 
3. Остала места 38 
 55 

Караш-Северин 1. Карансебеш 21 
2. Анина 18 
3. Бања Херкулес 7 
4. Бокша 33 
5. Оравица 69 
6. Берзаска 13 
7. Карашево 22 

 

Свега
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7. Карашево 22 
8. Лупак 6 
9. Клокотић 5 
10. Маурењ 7 
11. Сушка 26 
12. Ракашдија 6 
13. Остала места 69 
 302 

Мехединц 1. Дробета Турну-Сверин 55 
2. Оршова 74 
3. Остала места 32 
 161 

Тимиш 1. Лугож 34 
2. Бузјаш 6 
3. Гатаја 27 
4. Жомбољ 31 
5. Рекаш 69 
6. Базош 7 
7. Извин 7 
8. Бирда 8 
9. Велики Комлош 12 
10. Нова Бешенова 6 
11. Стара Бешенова 6 
12. Думбравица 59 
13. Кручењ 5 
14. Гилад 7 
15. Гирода 39 
16. Ђармата Ви 6 
17. Ђирок 53 
18. Кишода 21 
19. Ђулвез 11 
20. Жебељ 15 
21. Ловрин 7 
22. Моравица 5 
23. Немачка Стамора 9 
24. Нова Мошница 13 
25. Перјамош 30 

 

Свега

Свега

1. Дробета Турну-Северин



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.132

Занимљива је, међутим, еволуција броја Срба у Темишвару
(Таблица 10). Када су били најмање бројни, имали су највећи проценат
у целокупном становништву града, а када су били најбројнији, имали
су један од најмањих процената у целокупном становништву града, који
је затим и даље опадао.

Таблица 10
Срби у Темишвару9

 26. Песак 6 
27. Велика Реметеа 7 
28. Сакалаз 12 
29. Велики Берексов 7 
30. Шаг 30 
31. Санандреј 5 
32. Карањ 6 
33. Румунски Семијај 12 
34. Утвин 5 
35. Бараћаз 5 
36. Велика Теремија 7 
37. Томнатик 9 
38. Велики Тополовац 33 
39. Остала места 127 
 764  

 

Година Број Срба % од укупног броја  
становника 

1854. 1.770 8,6 
1880. 1.752 5,2 
1910. 2.482 4,7 
1930. 2.156 2,4 
1940. 2.498 2,3 
1956. 3.065 2,2 
1977. 6.268 2,2 
1992. 7.748 2,3 
2002. 6.271 2,0 
2011. 4.843 1,6 

Свега
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Вредност ове таблице је условна, јер се Темишвар као град ширио
и укључивао приградска насеља, па је тако малтене при сваком попису
имао друго подручје, те су као Темишварци пописивани и Срби који
су на претходном попису припадали некој засебној општини.

Неспорно је ипак да је до вртоглавог пораста броја Срба у граду
на Бегеју дошло као последица развоја индустрије, пропадања села због
колективизације и стимулативне урбанизације. Цели овај прилив
догодио се, дакле, на штету наших села, а никако не природним растом.
У ствари, наглим преласком значајног дела српског живља из села у
градове, дошло је до разбијања наше традиционалне сеоске заједнице.
У новим срединама Срби нису успели да васпоставе чврсту мањинску
заједницу, и то су били почеци претапања у већинско, румунско
окружење.

У наше доба Срби су и у Темишвару у опадању, како у апсолутном
броју, тако и релативно. За једну деценију, у размаку од претпоследњега
до последњега пописа њихов број је умањен за 1.428 особа.

Срби у Румунији су већином православци. У одговарајућој
таблици пописа (овде Таблица 11) јављају се за Србе рубрике „Српска
православна вероисповест“, „Православна вероисповест“ и „Старо-
верска вероисповест“. Посреди су, највероватније, баналне грешке
пописивача, који су побркали појмове. Зато би ову таблицу требало
разматрати као да је Срба православаца 17.191, односно 95,11 %. Као
римокатолици изјасниле су се 219 особе; то би могли бити Карашевци
који су се определили као Срби. Благ пораст броја региструју
припадници неопротестантских верских заједница (3,13%).

Таблица 11
Српско становништво према вероисповести 2011. године10

Редни 
број 

Вероисповест Број 
верника 

% 

1 Српска православна 11.112 61,47 
2 Православна 6.007 33,23 
3 Римокатоличка 219 1,21 
4 Баптистичка 200 1,11 
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Већини Срба (90,34%) матерњи језик је српски. Ипак, 9,23 % Срба
има као матерњи језик румунски (Таблица 12). Само око 1% Срба има
као матерњи неки други језик, сем српског и румунског. Сама чињеница
да 9,66 % Срба има други матерњи језик, не више српски, прави је доказ
да се ми полако утапамо у околну средину, односно да је то производ
асимилације.

Таблица 12
Српско становништво према матерњем језику 2011. године11

5 Пентикостална 130 0,72 
6 Хришћани по Јеванђељу 73 0,40 
7 Староверска 72 0,40 
8 Унијатска 32 0,18 
9 Адвентистичка 25 0,14 
10 Муслиманска 24 0,14 
11 Јеховини сведоци 20 0,11 
12 Евангелистичка аугустанска 13 0,07 
13 Евангелистичка 11 0,06 
14 Реформатска 10 0,06 
15 Друга вероисповест 59 0,32 
16 Без вере 7 0,04 
17  Атеисти 28 0,15 
18 Недоступни податци 34 0,19 
 Укупно 18.076 100,00 

Редни 
број 

Матерњи језик Број 
становника 

% 

1 Српски 16.329 90,34 
2 Румунски 1.666 9,23 
3 Мађарски 46 0,25 
4 Немачки 16 0,08 
5 Хрватски 3 0,02 
6 Остали 12 0,06 
7 Нерасположив податак 4 0,02 

 Укупно 18.076 100,00 
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Али, с друге стране, такође према попису, српски језик није
матерњи само Србима. Године 2011. свега 476 становника Румуније
који нису Срби изјавило је да им је матерњи језик српски (Таблица 13).
Међу њима најбројнији су Румуни, а то само потврђује закључак о
природној асимилацији.

Таблица 13
Остали становници Румуније са српским матерњим језиком12

Редни 
број 

Народност Број 
становника 

% 

1 Румуни 343 72,06 
2 Роми 59 12,39 
3 Немци 17 3,57 
4 Мађари 15 3,15 
5 Хрвати 7 1,47 
6 Украјинци 4 0,84 
7 Чанго 3 0,63 
8 Остали 22 4,63 
9 Недоступни подаци 6 1,26 
 Укупно 476 100,00 

Преглед према узрасту и полу (Таблица 14) састављен је распо-
делом пописаних Срба у 16 старосних група, са петогодишњим
распоном. Прва група обухвата децу од 04 године, а последња особе
старије од 74 године.

Таблица 14
Српско становништво према узрасту и полу 2011. године13

Редни 
број 

Узраст свега % Мушки % Жен-
ски 

% 

1. 0-4 год. 395 2,18 182 2,05 213 2,31 
2. 5-9 год. 500 2,77 280 3,15 220 2,39 
3. 10-14 год. 625 3,46 327 3,68 299 3,25 
4. 15-19 год. 750 4,15 397 4,47 353 3,84 
5. 20-24 год. 1.033 5,71 563 6,34 470 5,11 
6. 25-29 год. 851 4,71 474 5,34 377 4,10 
7. 30-34 год. 954 5,28 520 5,86 454 4,72 
8. 35-39 год. 1.176 6,51 686 7,73 490 5,32 
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Таблица 15
Срби према узрасту и свакодневној активности14

9. 40-44 год. 1.473 8,15 816 9,19 657 7,14 
10. 45-49 год. 1.008 5,57 575 6,47 433 4,71 
11. 50-54 год. 1.360 7,52 712 8,02 648 7,05 
12. 55-59 год. 1.603 8,87 779 8,77 824 8,96 
13. 60-64 год. 1.783 9,86 839 9,45 944 10,26 
14. 65-69 год. 1.139 6.30 515 5,80 624 6.78 
15. 70-74 год.   1.205 6,67 469 5,28 736 8,00 
16. 75-79 год. 1.67 5,90 374 4,21 693 7,54 
17. 80-84 год 736 4,07 253 2,85 483 5,25 
18. 85 и преко 417 2,32 118 1,31 299 3,28 

 Укупно 18.076 100,00 8.879 100, 9.197 100,0 

Редни 
број 

Узраст -
године 

Број-
укупно 

Активни % Неак-
тивни 

% 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 0-4 395 - - 395 3,78 
2. 5-9 500 - - 500 4,79 
3. 10-14 626 - - 626 5,99 
4. 15-19 750 57 0,75 693 6,63 
5. 20-24 1.033 404 5,30 629 6,02 
6. 25-29 851 616 8,07 235 2,25 
7. 30-34 954 752 9,86 202 1,93 
8. 35-39 1.176 924 12,11 252 2,41 
9. 40-44 1.473 1.182 15,50 291 2,78 
10. 45-49 1.008 765 10.03 243 2,32 
11. 50-54 1.360 925 12,13 455 4,16 
12. 55-59 1.603 747 9,79 856 8,19 
13. 60-64 1.783 486 6,37 1297 12,41 
14. 65-69 1.139 238 3,12 901 8,62 
15. 70-74 1.205 206 2,70 999 9,56 
16. 75-79 1.067 180 2.36 887 8,49 
17. 80-84 736 117 1,53 619 5,92 
18. 85 и више 417 28 0,38 389 3,75 

Укупно 18.076 7.627 100,00 10.449 100,00 

100,0

Најбројнија група је од 60 до 64 година, а најмалобројнија од 0
до 4 године.
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Таблица 16

Срби према животној доби и полу 2011. године15

Старосна доб Свега особа Од тога 

 Број % Му-
шки 

% Жен-
ски 

% 

Деца (0 - 14 год.) 1.521 8,41 789 8,88 732 7,96 

Одрасли (15-59 
год.) 

10.208 56,47 5.572 62,76 4.686 50,95 

Треће доба (од 
60 и више) 

6.347 34,62 2.568 28,36 3.779 41,09 

Укупно 18.076 100,00 8.879 100,00 9197 100,00 

Што се пак односа полова тиче, жене су у малој предности и има
их 318 више од мушкараца.

Опажа се да су мушкарци бројнији у млађем узрасту, док су жене
бројније у старијим годинама.

Нагли пад наталитета уследио је после 1993. године, и тај тренд
није прекинут до данашњих дана. То може да буде и последица
либерализације планирања породице (легализација прекида трудноће на
захтев) после 1989. године, али је и последица физичког смањења броја
припадника наше народности, такође и њиховога старења (преко 61%
Срба старије је од 40 година).

Ако групишемо наше сународнике према животној доби,
констатујемо да их је највише у групи одраслих (56,97 %) а најмање је
деце од 014 године (8,41 %). Треће доба (преко 60 година) заузима више
од трећине (34,62 %).

Ако представимо визуелно податке из Таблице 14 долазимо до
стабла живота за Србе у Румунији 2011. године (Графикон 2). Облик
пирамиде указује на чињеницу да је српска мањина у наглом и
систематском процесу старења. Постоји одређено уравнотежење међу
половима, с тим што су жене бројно превагнуле у старијим годинама.
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Графикон 2
Срби у Румунији по старосним групама и половима

Таблица 16
Српско становништво 2011. године по способности дa рађа децу16

Узраст Свега особа Од тога 

 Број % Муш-
ки 

% Жен-
ски 

% 

Деца и омладина 
(од 0 до 19 год.) 

2.271 12,56 1.335 15,94 1.085 11,80 

Способни да 
рађају (20- 44 
год.) (фертилни 
период) 

5.487 30,35 3.059 34,45 2.428 26,40 

Особе које 
биолошки нису  
способне за 
рађање 
(од 45 год. и 
преко) 

10,318 57,09 4.485 50,51 5,684 61,80 

Укупно 18.076 100,00 8.879 100,00 9.197 100,00 
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Дакле, по способности за рађање деце, према међународним стан-
дардима класификације, произилази да је тек око 30% припадника
српске националне мањине (Таблица 16) теоретски било способно да
рађа 2011. године. Код женског пола овај је проценат још мањи: 26,40
%, а то суштински утиче на наш наталитет.

Из летимичног прегледа школске спреме (Таблица 17) произилази
да је велика већина Срба (99,19%) писмена. Са завршеном школом
разних ступњева има их чак 98,38 %. Најмање 10 разреда има 55,27%
наших сународника. Године 2011. високу наставу, од пописаних Срба,
завршило је 2.716 особа (15,81%). У поређењу са осталим грађанима
Румуније, Срби у том погледу заузимају треће место (после Јевреја и
Мађара).

Таблица 17
Срби старији од 10 година према школској спреми17

Таблица 18
Срби старији од 6 година који се школују18

Показатељ Број % 
Укупно, од тога: 17.181 100,00 
Висока настава 2.716 15,81 
Постгимназијска 445 2,59 
Виша гимназија 4.329 25,20 
Професионална школа 2.005 11,67 
Нижа гимназија 5.198 30,25 
Основна школа (I-IV разред) 2.194 12,77 
Без завршене школе 154 0,90 
Аналфабета 140 0,81 

Ниво школске установе Број % 
Срби који похађају неку школску установу 2.273 100,00 
Високошколска установа 701 30,84 
Постгимназијска 34 1,50 
Виша гимназија (IX-XII раз) 612 26,92 
Професионална школа 10 0,44 
Нижа гимназија (V-VIII раз) 504 22,17 
Основна школа (I-IV раз) 412 18,13 
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Ово је поприличан број, међутим не похађају сва деца српске
школе.

По половима, мушкарци су бројнији у категорији од професио-
налне школе навише, а жене од ниже гимназије наниже.

Од укупнога броја Срба у Румунији 2011. године само је половина
(49,74%) у брачном односу. (Таблица 19).

Таблица 19
Срби према грађанском стању19

Редни 
број 

Грађанско стање Број % 

А. Легално брачно стање 
1. Неожењени/ Неудате 5426 30,02 
2. Ожењени/удате 8.981 49,68 
3. Удовци/удовице 2.787 15,47 
4. Разведени/Разведене 872 4,83 

Укупно 18.076 100,00 
Б. Реално брачно стање 

5. Договорна заједница 629 3,50 

Из приложене синтезе (Таблица 20) произилази да су неожењени/
неудате најбројнији у доба од 20 до 29 година, а ожењени/удате од 30
до 64 година. На најновијем попису појавила се нова категорија: особе
у договорној заједници (некада се то називало “дивљим браком”). У тој
категорији Срба има 3,50%, што је релативно мало и апсолутно добро,
јер наши сматрају брак језгром друштва.

Приликом пописа становника 2011. године посебно су убележене
све Српкиње старије од 15 година. Оне су разврстане у две групе: које
су родиле живу децу и које нису родиле живу децу (Таблица 21). Свега
је 5.969 Српкиња родило живу децу, а то је 70,51% од укупнога броја.
Ове су жене родиле свега 10,455 живе деце, што би значило просек од
1.752 деце на 1.000 породица. Напомињемо да у категорији жена које
нису рађале живу децу спадају све особе женског пола старије од 15
година.
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Таблица 21
Српкиње старије од 15 година које су родиле живу децу21

Редни 
број 

Показатељ Број % 

1. Жене старије од 15 године 8.465 100.00 
2. Жене које нису родиле живу децу 2.496 29,49 
3. Жене које су родиле живу децу, 

од тога: 
5.969 70,51 

- једно дете 2.657 44,51 
- два детета 2.566 42,99 
- три детета 505 8,46 
- четири детета 152 2,55 
- пет детета 52 0,87 
- шест детета 22 0,37 
- седам детета 7 0,12 
- осам детета 3 0,05 
- девет детета 2 0,03 
- десет и више детета 3 0,05 
Свега деце 10.455 100.00 

Ако пратимо број деце којe су Српкиње родиле појединачно,
велика већина (87,50%) има 1 или 2 детета; само 8,46% Српкиња
родило је 3 детета; десеторо и више деце родиле су свега 3 Српкиње.

Једна породиља родила је у просеку 1,7 дете, што је недовољно и
за просту обнову, а камоли за проширену. Јасно је да је слаб наталитет
један од основних фактора који угрожава биолошки и физички опстанак
Срба на овим просторима.

Приликом пописа становника 2011. године становништво Руму-
није разврстано је и у зависности од економске ситуације (Таблица 22),
и то у две велике групе: активно становништво (свега) и пасивно
становништво. Срба у активном положају има 42,12%, а у пасивном чак
57,88%.
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Таблица 22
Српско становништво према економској ситуацији22

Редби 
број 

Показатељ Број % 

1. Активно становништво, од тога: 7.627 42,12 
 - запослени 7.168 93,98 
 - незапослени 459 6,02 
 - траже ново радно место 324 70,59 
 - траже прво радно место 135 29,41 
2.  Неактивно становништво 10.449 57,88 
3. Укупно 18.076 100,00 

Од активних становника Срба (узраст способан за привређивање)
велика већина је упослена (93,98%), док је број незапослених (званично)
био свега 459 особа, много испод државног просека. Пасивно
становништво је пропорционално бројно, и у оквиру ове категорије
најбројнији су пензионери (56,43%), а затим следе ученици и студенти.
(Таблица 23)

Таблица 23
Неактивно српско становништво23

Редни 
број 

Показатељ Број % 

1. Укупно 10.449 100,00 
2. Ученици и студенти 2.065 19,76 
3. Пензионери 5.896 56,43 
4. Домаћице 974 9,32 
5. Особе које су издржаване од других особа 739 7,07 
6. Особе које издржава држава или приватне 

организације 
172 1,65 

7. Особе које се издржавају из других извора 125 1,20 
8. Друге ситуације 478 4,57 

Од Срба који привређују, 68,93% је запослено док су 797 поро-
дични радници у сопственом домаћинству; приватних предузетника има
1.365. (Таблица 24).
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Таблица 24
Српско становништво према професионалном статусу24

Редни 
број 

Професионални статус Број 
особа 

% 

1. Укупно, од тога 7.168 100,00 
- запослени 4.941 68,93 
- власници 62 0,86 
- посленици на „лични рачун“ 1.365 19,05 
- чланови кооперативе 3 0,04 
- чланови породичних задруга 797 11.12 

Српско становништво које привређује, према занимањина
(Таблица 25) подељено је у више група: најбројнији су земљорадници
(28,08%) следе занатлије и квалификовани радници, техничари и мај-
стори, док стручњаци са интелектуалним и уметничким занимањима
заузимају 17,95%.

Таблица 25
Српско становништво које привређује, према занимањима25

Редни 
број 

Показатељ Број % 

1. Укупно упослених, од тога: 7.168 100,00 
- у законодавним и извршним органима, 

руководиоца и виши чиновници 
196 2,73 

- стручњаци у разним доменима 1.287 17,95 
- техничари и остали стручњаци у 
техничком домену 

591 8,24 

- административни чиновници 341 4,76 
- намештеници у домену услуга 858 11,97 
- квалификовани радници у домену 

пољопривреде, шумарства и риболова 
2.13 28,08 

- квалификовани радници 938 13,08 
- оператери на машинама и инсталацијама 528 7,37 
- неквалификовани радници 416 5,81 
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Упоређујући ове податке са просеком за целу Румунију произилази
да су Срби у знатније бољем положају.

Године 2011. активно српско становништво је разврстано и према
привредним гранама где је запослено (Таблица 26). Најбројнији раде у
пољопривреди (31,53% односно 2.260 особе). Следи затим прерађи-
вачка индустрија где је запослено 16,71% од активних Срба и Српкиња.
Трговина и услуге упослиле су 10,07% наших активних сународника. У
настави раде само 442 особе.

Таблица 26
Запослени Срби према активностима националне привреде26

Редни 
број 

Економски домени Број 
после-
ника 

% 

1. Пољопривреда, шумарство и риболов 2.260 31,53 
2. Екстрактивна индустрија 25 0,35 
3. Прерађивачка индустрија 1.198 16,71 
4. Производња електричне и термичка 

енергија, плина, топле воде и 
климатизација 

82 1,14 

5. Дистрибуција воде, градска чистоћа, 
деконтаминација 

48 0,67 

6. Грађевинарство 361 5,04 
7. Трговина на велико и мало, оправка 

возила и мотоцикала 
722 10,07 

8. Транспорт и складиштење 290 4,04 

9. Хотели и ресторани 116 1,62 
10. Информације и комуникације 130 1,81 
11. Финансијско посредовање и осигурање 84 1,17 
12. Трансакција некретнина 12 0,17 
13. Професионалне, научне и техничке 

активности 
133 1,85 
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14. Активности административних услуга 171 2,39 
15. Јавна администрација и одбрана; 

социјална осигурања у јавном сектору 
380 5,30 

16. Настава 442 6,17 

17. Здравство и друштвена заштита 349 4,84 
18. Активност у домену културно-

разонодних приредби 
74 1,03 

19. Остале активности у домену услуга 241 3,36 

20. Активност приватних домаћинстава 42  
21. Активности екстратериторијалних 

организација и организама 
8 0,71 

 Укупно 7168 100,00 

Резултати пописа показују и удаљеност радних места од места
становања. Већина Срба, 83,41%, има радно мести у месту боравка, док
само 1,90% путује у другу жупанију. По први пут појављује се податак
да 1,56% Срба има радно место у другој држави. (Таблица 27).

Таблица 27
Географска локализација радног места27

Радни 
број 

Показатељ Број % 

1. Укупно 7.168 100,00 
а) у месту боравка 5.979 83,41 
б) друго место у жупанији 941 13,13 
в) у другој жупанији 136 1,90 
г) у другој држави 112 1,56 

Има релативно мали број незапослених Срба (види Таблицу 28) и
већина њих чека посао релативно кратко време, до 6 месеци (38,13%).
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Таблица 28
Незапослени Срби28

Редни 
број 

Показатељ Трајање у 
овом статусу 

Број % 

1. Укупно од тога: 459 100,00 
 - до 6 месеци 175 38,13 
 - од 6 до 9 месеца 48 10,46 
 - од 9 до 27 месеца 158 34,42 
 - више од 27 месеца 78 16,99 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

На претходним страницама покушали смо да систематски
прикажемо најважније статистичке показатеље који се односе на српску
мањину у Румунији према резултатима пописа становника од 20.
октобра 2011. године. Још једна таблица биће од користи за синтезни
закључак.

Таблица 29
Синтезни приказ српског становништва према узрасту и полу29

Узраст Свега 
особа 

од 
тога 

Мушки % Женски % 

 Број % 
Деца (0-14) 1.521 8,41 789 8,87 732 7,96 
Омладина 
(15-19) 

750 4,15 397 4,47 353 3,84 

Свега (0-19) 2.271 12,56 1.186 13,34 1.085 11,80 
Потенцијално 
активни  
(20-59) 

9.458 52,32 5.125 57,72 4.333 47,10 

Стари (60 и 
више година) 

6.347 35,12 2.568 28,92 3.779 41,10 

Укупно 18.076 100,00 8.879 100.00 9.197 100,00 

Већина показатеља уклапа се у општи тренд карактеристичан за
целу Румунију. Највише су забрињавајући показатељи који се односе
на старосну структуру и наталитет.
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Израчунаћемо у наставку  и неколико синтезних показатеља.
1. Индекс старења, као однос становништва преко 60 година и

становништва до 19 година:
а) За укупни број становника: 6.347 : 2271 x 100 = 279,48%
б) За мушке: 2.568 : 1186 x 100  = 216,53%
в) За женске: 3.779 : 1085 x 100 = 348,29%
Показатељ је неповољан у сва три случаја: у просеку има скоро

трипут више стараца од омладине (279,48%); још неповољнији је однос
код жена, где на сваку девојчицу и омладинку долазе три и по старице
(348,29 %). Закључак је исти: све мање младости међу Србима у
Румунији.

2. Степен зависности, као збир деце и старих у односу на
потенцијално активно становништво износи:

(6.347 + 1.521) : 9.458 х 100 = 83,19%
Овај показатељ и није сасвим лош, јер је још увек мањи од 100%.

Он указује на чињеницу да сваки потенцијално активни Србин треба
да обезбеди у просеку опстанак за 0,8 неактивних.

Опште је прихваћено да је средина која има више од 10% чланова
старијих од 60 година, остарела средина. Ми имамо 35,12%
сународника старијих од 60 година.

Критични тренутак за будућност нације настаје када број ста-
новника испод 19 година буде мањи од 20%. Српско становништво у
Румунији млађе од 19 година представља само 12,56%.

Који су изгледи за обнову становништва просудићемо по броју
деце.

Таблица 30
Српске породице према броју деце30

Година Без 
деце 

1-2 
детета 

3-4 
детета 

5-6 
деце 

Више 
од 6 
деце 

Свега 
породица 

1940. 2.086 5.667 1.836 401 51 10.040 

2002. 2.728 6.690 861 103 35 10.417 

2011. 2.496 5.223 657 74 15 8.465 

Ово поређење опет није строго прецизно, јер подаци за 1940.
годину обухватају само подручје Православне српске епархије темиш-
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варске, дакле Банат, док подаци за 2002. годину обухватају све Србе у
Румуније. Ипак, пошто и сада ван подручја Епархије темишварске живи
свега 3,59% Срба, може се (уз малу вероватноћу да се погреши за 1 или
2%)  језиком бројки устврдити:

 смањио се број породица са више деце: за 53,10% са 34 детета,
за 74,31% са 56 деце, за 31,33/ са више од 6 деце.

Пошто не располажемо потпуним подацима о броју рођених и
умрлих за 2011. годину, за даља израчунавања користићемо и метод
процене, односно уопштавања.

Као што је већ речено, Срби у Румунији у великој већини су
православци. Према парохијским извештајима Православне српске
епархије темишварске за 2011. и 2012. годину  (Таблица 31), стање је
следеће:

Таблица 31
Статистички преглед Епархије темишварске31

Показатељ 2011. 2012. 

Број верника 16.308 16.541 

Број крштених 126 127 

Број венчаних 65 65 

Број умрлих 409 378 

Као прво, у поређењу са 2002. годином, произилази да је број
верника у опадању, али не забрињавајуће, с обзиром на општи тренд
опадања броја Срба у Румунији. Опада, такође, број крштених и
венчаних, а расте број умрлих.

Ако узмемо у обзир вредности из горње таблице (и поједно-
ставимо их у смислу да број крштених сматрамо једнак броју рођених,
а да је стање важеће за све Србе у Румунији), можемо израчунати још
неколико синтезних показатеља за годину 201132:

1. Општа стопа смртности, као однос броја смртних случајева
и броја становника била је: 409 : 16.308 х 1.000 = 25,08 ‰
односно, на сваких 1.000 наших сународника умрло је 25.

2. Општа стопа наталитета, као однос броја рођења и броја
становника била је: 126 : 16.308 х 1.000 = 7,73‰.
односно, рођено је скоро 8 деце на 1.000 становника.

3. Природни прираштај, као алгебарски збир броја рођених и
броја умрлих: 126  409 = –283
негативан је, односно број умрлих знатно је изнад броја рођених (на
три умрла, један рођен).
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4. Стопа природног прираштаја:
(126–409) : 16.308 х 1.000 = –17,35‰

изражено је неповољна, што би теоретски значило да нас за око 70
година више неће бити на овим просторима са одредницом: Срби.

Међутим, има ту и доста теоретских претпоставки, те се понадајмо
да их живот неће све проверити, односно да ће наше живљење кренути
и неким другим токовима.

Напомене:
1 România, INS Recensământul populaţiei şi al locuinţelor – 20 octombrie 2011, vol. I-

III, Bucureşti, 2013.
2 România. INS,  Recensământul populaţiei şi al locuinţelor – 20 октобар 2011, Том

III, стр. 2-3.
3 Исто, Том II, стр. 3.
4 Исто, стр. 42-43.
5 Исто, стр. 24-25.
6 Исто, стр. 3.
7 Исто, стр. 49-126.
8 Љубомир Степанов, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 1997. За 2002. и 2011. годину,

пошто подаци нису објављени по местима, овде су системизовани према
информацијама које смо добили у жупанијским дирекцијама за статистику или
посредством општина.

9 Temeschburg - Temesvar - Timişoara, Karlsruhe, 1994.
10 România, INS, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor –20 octombrie, 2011,  том

II, стр. 308-309.
11 Исто, стр. 234-235.
12 Исто, стр. 234.
13 Исто, стр. 42.
14 Исто,  стр. 384, 386, 388.
15 Исто.
16 Исто.
17 Исто, стр. 504.
18 Исто, стр. 590.
19 Исто, стр. 344.
20 Исто, стр. 352-353.
21 Исто, стр. 406-407.
22 Исто, стр. 612.
23 Исто, стр. 613.
24 Исто, стр. 642.
25 Исто, стр. 620-621..
26 Исто, стр. 628.
27 Исто, стр.646.
28 Исто, стр. 648.
29 Исто, стр. 42.
30 За годину 1940. подаци према: Слободан Костић, Срби у румунском Банату.

Историјски, бројни економско-привредни преглед 1940. Године, Темишвар, 1941,
стр. 104.

31 Према извештају из Канцеларије Епархије темишварске
32 Методологија прилагођена према: Стеван Бугарски, Семартонски летописи, Књига

друга, Темишвар, 2004, стр. 365-367.



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 151

Дејан ПОПОВ

ПОПИС ПАРОХИЈА И ВЕРНИКА
У ЕПАРХИЈИ ТЕМИШВАРСКОЈ

1797. ГОДИНЕ

Објављени шематизми, као и статистички подаци Темишварске
епархије уопште, одувек су представљали вредан извор информација о
православном становништву са ових простора, а Срби су у њима вазда
имали веома значајан удео.

Ако би се стекли услови да на једном месту сакупимо све
расположиве податке у вези са Православном епархијом темишварском,
од њеног оснивања (за које стручњаци тврде да се збило најкасније у
XVI веку1) па све до данашњих дана, несумњиво бисмо успели да
сачинимо библиотечку збирку непроцењиве вредности, а расветлили
бисмо и нека још неразрешена питања.

На жалост, штампаних података о целокупном стању епархије све
до краја XIX века има сразмерно мало. Поводом јерархијског издвајања
Румуна из Карловачке митрополије на основу Рескрипта од 10. августа
1868. године, објављен је списак парохија са бројем житеља по
епархијама и протопрезвитератима2. При крају XIX века изашао је у
Сремским Карловцима Први шематизам Српске православне епархије
темишварске за годину 1897, чији је аутор тадашњи епархијски бележ-
ник, протођакон Евгеније (Летица), потоњи митрополит дабро-
босански.

О Епархији темишварској у XVIII веку (и раније) највише је писао
историчар и прота Димитрије Руварац, из чијег је пера произишло
значајно дело Темишварска епархија од њена постанка до 1758. године
(Ср. Карловци, 1914), а затим и накнадни, прилично штури Опис те-
мишварске епархије 1727. године (Ср. Карловци, 1923). Уз списак места
Епархије темишварске 1764. године по протопрезвитератима3 и сумар-
ни Статистички преглед Епархије темишварске 1773. године4, који
садржи опет само списак насеља и број кућа (домаћинстава), у српској
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су историографији ово једини објављени статистички подаци Епархије
темишварске за XVIII век.

За поменути период од великог су значаја и поједина дела стране
историографије, од којих посебно издвајамо Das Banat vom Ursprung bis
jetzo (1774), чији је аутор високи чиновник Хабсбуршке царевине Јохан
Јакоб Ерлер5.

Током прикупљања грађе о нашим местима у Румунији, неминовно
је било консултовати и изузетно богати Митрополијско-патријаршијски
фонд Архива Српске академије наука и уметности у Сремским
Карловцима. У тамошњем архиву похрањен је велик број докумената у
тесној вези са црквено-народним животом некадашње Карловачке
Митрополије.

Није нам мало било изненађење када смо у кутији број 33 / 1797.
у Фонду „А” наишли на обимну грађу, која је указивала да је реч о
комплетном сету статистичких података Карловачке митрополије (по
епархијама) за поменуту годину. Сумарни преглед свежњева обистинио
је нашу претпоставку. У првом су делу описи свих манастира, а затим
следе описи народа, односно свештенства по епархијама. Пажњу смо
усмерили ка подацима Темишварске епархије, те смо дошли до следећа
два документа: Описаније восточнаго православнаго неунитскаго
закона народа к Епархији темишварској принадљежашчаго6, односно
Описаније восточнаго православнаго неунитскаго свјашченства к
Епархији темишварској принадљежашчаго7.

У наставку ћемо се усредсредити на документ са описом народа
Епархије.

Насловна страна документа
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Није нам познато којом су приликом статистике сачињене. На челу
Митрополије је тада већ био Стефан (Стратимировић, 1790-1836), те је
сасвим могуће да је он лично издао наређење (можда и по налогу
државних власти) да се изврше пописи по епархијама. (Чињеница да
су статистике истовремено сачињене у свим епархијским канцеларијама
могла би да потврди ову претпоставку). Попис је вршен на основу
табеларног упитника (обрасца) који је разаслат свим епархијским
управама.

Документ је прилично очуван, има 76 странице (38 листова).
На крају документа налази се печат од црвеног воска са следећим

текстом (у транскрипцији8):
N: N: Консисторијум восточнаго исповједанија Епископата

темишварскаго.
У то време, епископ темишварски био је виспрени владика Петар

(Петровић, 1786-1800). Документ је датиран; носи исти датум као и
Описаније свјашченства:

В Темишварје, 11. марта [1]798.
Зуб времена је свој траг оставио на маргинама, односно на

заглављу таблице, које је скоро у потпуности оштећено. Консултујући
сличне документе-упитнике из других епархија, успели смо да
реконструишемо заглавље поменуте статистичке таблице:

1) Предјел или надљежатељство – Комитат или Регемента
2) Протопресвитерат
3) No.
4) Имја мјест – Парохијалних, филијалов, и далече отстојашчих;

а такожде монастиру каждому аки перњавор и парохија преднадље-
жашчих.

5) Церквеј
а) Число
б) Состојаније – Худоје, Средње или Доброје

6) Число
а) Домов

1) Платежних
2) Неплатежних

б) Брачних паров
7) Число душ

а) Мужеских
б) Женских
в) Всјех
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8) Којего они дијалекта или нарјечија – Сербљи, Власи или
смјешани

9) Јест ли в мјестје школа, и учитељ дјетеј, или ни?
10) Ашче јест: Посилајет ли народ приљежно или небрежљиво

дјети своја в школу?
11) Примјечаније
Циљ овога упитника свакако је био да локалним, али и централ-

ним црквеним властима пружи јаснију слику не само о броју
становника и њиховој народности, већ и о броју домова, стању цркве
и школе.

Тадашња Епархија темишварска имала је у саставу десет прото-
презвитерата (Темишварски, Чаковачки, Чанадски, Великобечкеречки,
Хасијашки, Жебељски, Великокикиндски, Липовски, Фаџетски, Панче-
вачки), а свега је пописано 297 насеља. У нађеном документу не поја-
вљују се насеља Панчевачког протопрезвитерата.

У приложеној таблици доносимо извод из описаног документа,
који обухвата сва места са чисто српским или мешовитим српско-
румунским становништвом. У вези с тим, у Описанију за национално
мешовите црквене општине стоје различите назнаке: „Сербљи и Власи“,
„Власи и Сербљи“, „Смјешани Сербљи и Власи“, „Смјешани“, „Равно-
мјерно смјешани“ итд; није познато да ли су ти изрази равнозначни или
носе у себи какву семантичку нијансу.

Број домова овде је дат као збир „платежних“ и „неплатежних“.
Назив места  

(према 
оригиналу) 

Данашњи назив 
места 

(српски и 
званични)1 

Број 
домова 

Број 
душа 

Народност 
(према оригиналу) 

Т Е М И Ш В А Р С К И    П Р О Т О П Р Е З В И Т Е Р А Т 
Темишварски диштрикт 

Град Темишвар Темишвар (Град) 
Timişoara (Cetate) 

91 500 Сербљи 

Предграђе 
Фабрика 

Темишвар 
(Фабрика)  

Timişoara (Fabric) 

510 2939 Сербљи и Власи 

Махала Темишвар (Мехала) 
Timişoara (Mehala) 

494 2350 Сербљи и Власи 
смјешани 

Сент Андраш Санандреј 
Sânandrei 

66 457 Власи и Сербљи 
смјешани 
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Мали Бечкерек Мали Бечкерек 
Becicherecu mic 

184 1180 Сербљи и Власи 

Кенез Кнез 
Satchinez 

313 1984 смјешани 

Вариаш Варјаш 
Variaş 

223 1434 Сербљи 

Наћфала Наћвала 
Satu Mare 

155 1016 Сербљи 

Фелнак Фенлак 
Felnac 

340 1829 смјешани 

Кетвељ Кетвељ 
Gelu 

224 1541 Сербљи и Власи 

Моноштур Моноштор 
Mănăştur 

231 1359 смјешани 

Цернаћхаз Чернетеаз 
Cerneteaz 

216 1315 смјешани 

Петрово Село Петрово Село 
Petrovaselo 

202 529 Сербљи и Власи 

Парац Парац 
Parţa 

353 1967 Сербљи и Власи 
смјешани 

Манастир 
Бездин  

са филијалом 
Мунара 

Ман. Бездин; 
Мунара 

 
Măn. Bezdin; Munar 

18 359 смјешани 

Торонталски диштрикт 
Дињаш Дињаш 

Diniaş 
212 1388 Смјешани Сербљи и 

Власи  
Ујбеч 

(филијала 
Дињаша) 

Улбеч 
 

Peciu Nou 

7 32 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Немет Немет 
Beregsău Mic 

228 1004 Сербљи 

Ченеј Ченеј 
Cenei 

160 1127 Сербљи 

Кеча Кеча 
Checea 

239 1755 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Кларија1 Радојево (С) 200 1760 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Чатад Ленаухајм 
Lenauheim 

8 31 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Церња Српска Црња (С) 294 1732 Сербљи 
Ч А К О В А Ч К И    П Р О Т О П Р Е З В И Т Е Р А Т 

Темишварски диштрикт 
Чакова Чаково 

Ciacova 
356 1291 Смјешани Сербљи и 

Власи 
 



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 157

Дента Denta 432 2195 Сербљи и Власи 
Мали Гај Мали Гај 

Gaiu Mic 
132 629 Сербљи и Власи 

Торонталски диштрикт 
Велики Гај Велики Гај (С) 165 1253 Сербљи 

Фењ Вењ 
Foeni 

241 1474 Сербљи и Власи 

Сент Мартон Српски Семартон 
Sânmartinu Sârbesc 

225 1283 Сербљи 

Толвадија Толвадија 
Livezile 

115 1206 Сербљи 

Балног Банлок 278 1744 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Канак Конак (С) 104 778 Сербљи 
Долац Долац 

Dolaţ 
105 593 Сербљи 

Иванда Иванда 
Ivanda 

162 1038 Сербљи 

Рудна Рудна 
Rudna 

121 731 Сербљи 

Шурјан Шурјан (С) 65 524 Сербљи 
Обсеница Овсеница 

Ofseniţa 
60 465 Сербљи 

Гаад Гад 
Gad 

99 662 Сербљи и Власи 

Ђир Ђир 
Giera 

77 482 Сербљи 

Чавош Чавош 
Grăniceri 

49 342 Сербљи 

Сока Сока 
Soca 

139 699 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Ч А Н А Д С К И    П Р О Т О П Р Е З В И Т Е Р А Т 
Торонталски диштрикт 

Велики Сент 
Миклеуш 

Велики Семиклуш 
Sânnicolau Mare 

600 3917 Равно смјешани 
Сербљи и Власи 

Чанад Чанад 
Cenad 

385 2257 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Оросламош  Банатско 
Аранђелово (С) 

198 1377 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Сириг Сириг (M) 
Szőreg 

145 1036 Сербљи 

Деска Деска (M) 
Deszk 

138 973 Сербљи 
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Сентиван Нови Сентиван (M) 
Újszentiván 

59 425 Сербљи 

Ђала Ђала (С) 160 1115 Сербљи 
Кањижа Кањижа (С) није 

уписан 
1123 Сербљи 

Санад Санад (С) 152 1175 Сербљи и Власи 
Чока Чока (С) 149 828 Сербљи и Власи 

Црна Бара Црна Бара (С) 88 638 Сербљи 
Валкањ Валкањ 

Valcani 
340 2364 Сербљи и Власи 

Саравола Саравола 
Saravale 

396 3032 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Песак Песак 
Pesac 

179 1208 Сербљи и Власи 

Сент Петер Велики Семпетар 
Sânpetru Mare 

290 2736 Сербљи и Власи 

В Е Л И К О Б Е Ч К Е Р Е Ч К И    П Р О Т О П Р Е З В И Т Е Р А Т 
Торонталски диштрикт 

Велики Бечкерек Зрењанин (С) 754 4633 Сербљи и Власи 
Арадац Арадац (С) 123 1010 Сербљи 
Елемир Елемир (С) 180 1444 Сербљи 

Сент Ђурађ Житиште (С) 168 954 Сербљи 
Итебеј Итебеј (С) 293 2016 Сербљи 

Пардањ Међа (С) 127 731 Сербљи 
Модош Јаша Томић (С) 232 1662 Сербљи 
Сечањ Сечањ (С) 141 1047 Сербљи 
Бока Бока (С) 159 1393 Сербљи 

Неузина Неузина (С) 190 1412 Смјешани Сербљи и 
Власи 

Ечка Ечка (С) 134 1112 Сербљи 
Панчевачка регемента (Војна граница) 

Перлес Варош Перлез (С) 253 1515 Сербљи 
Леополдово Чента (С) 186 1306 Сербљи 
Фаркаждин  Фаркаждин (С) 97 741 Сербљи 

Орловат  Орловат (С) 104 886 Сербљи 
Томашевац  Томашевац (С) 140 1403 Сербљи 

Ботош  Ботош (С) 248 2181 Сербљи 
Ж Е Б Е Љ С К И    П Р О Т О П Р Е З В И Т Е Р А Т 

Темишварски диштрикт 
Манастир Сент 

Ђурађ 
са филијалом 
Сент Ђурађ 

Ман. Шенђурац; 
Шенђурац (село) 
Măn. Sângeorge; 

Sângeorge 

71 349 Сербљи и Власи 
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В Е Л И К О К И К И Н Д С К И    П Р О Т О П Р Е З В И Т Е Р А Т 
Торонталски диштрикт 

Велика Кикинда Кикинда (С) 1112 8220 Сербљи 
Мокрин Мокрин (С) 550 4883 Сербљи 
Меленци Меленци (С) 540 4987 Сербљи 

Куман Кумане (С) 225 2123 Сербљи 
Карлово Ново Милошево (С) 190 1899 Сербљи 
Јозефово Нови Кнежевац (С) 110 905 Сербљи 
Керестур Српски Крстур (С) 127 1159 Сербљи 
Фрањево Нови Бечеј (С) 383 3433 Сербљи 

Тараш Тараш (С) 85 845 Сербљи 
Тиса Сент 
Миклеуш 

Остојићево (С) 242 2231 Сербљи 

Падеј Падеј (С) 182 1142 Сербљи 
Хиђош Иђош (С) 277 2929 Сербљи и Власи 
Бочар Бочар (С) 181 1659 Сербљи 
Беодра Ново Милошево (С) 187 1863 Сербљи 
Бечеј Нови Бечеј (С) 176 1606 Сербљи 

Башаид Башаид (С) 180 1734 Сербљи 
Л И П О В С К И    П Р О Т О П Р Е З В И Т Е Р А Т 

Темишварски диштрикт 
Липова Липова 

Lipova 
502 2288 Сербљи и Власи 

смјешани 
Кесенц  Кесинц 

Chesinţ 
303 1535 Сербљи и Власи 

Хајдекут 
(филијала 
Кесинца) 

Забрањ 
 

Zăbrani 

19 124 Сербљи и Власи 

Фишкут Фискут 
Fiscut 

174 794 Смјешено 

Фирићхаз Фиритеаз 
Firiteaz 

157 990 Смјешени 

Мали Сент 
Миклеуш 

Арад  
(Мали Семиклуш) 

Arad 
(Sânnicolau Mic) 

184 1133 Сербљи и Власи 

Бузат Бузад 
Buzad 

109 722 Сербљи и Власи 

Дубоки Надош Надаш 
Nadăş 

94 477 Сербљи и Власи 

Станчова Станчево 
Stanciova 

52 336 Сербљи 

Годинова 
(филијала 
Станчева) 

Станчево 
Stanciova 

79 486 Сербљи 
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Брестовац Брестовац 
Brestovăţ 

81 262 Сербљи и Власи 

Кувежда Гавождија 
Găvojdia 

241 1347 Равно смјешани 

Кекеш Кекеш 
Checheş 

79 335 Сербљи и Власи 

Киздија Кошари 
Coşarii 

182 1320 Равно смјешани 

 
Нимало не оспоравајући вредност и важност горње статистике,

подвукли бисмо, ипак, да реалну слику банатског православног
становништва и насеља из тога времена можемо створити само ако
поредимо приказане податке и са другим изворима са краја XIX века.
Тиме бисмо, можда, искључили могућност чиновничких грешака у гор-
њем спису, према којем поједине црквене општине са традиционално
српским живљем нису убележене чак ни као мешовите.

Премијерним објављивањем извода из документа Описаније
восточнаго православнаго неунитскаго закона народа к Епархији
темишварској принадљежашчаго за 1797. годину, покушали смо да
делимично попунимо празнину када су у питању статистички подаци
овакве врсте о нашем живљу са краја XIX века, а истовремено и да
скренемо пажњу заинтересованим истраживачима на недовољно
истраживан архивски фонд Српске академије наука и уметности у
Сремским Карловцима, у којем се засигурно налазе и други вредни
подаци о Србима са нашег поднебља.

Напомене:
1 Радослав Грујић, Азбучник Српске православне цркве, Београд, 1993, стр. 269.
2 Царска повеља од 10. августа 1868, стр 1-33; такође:  Мита Клицин, Уредба о
уређењу црквених, школских и фундационих дела Грчко-источне српске митрополије
одобрена Краљевским Рескриптом од 10. августа 1868, Сремски Карловци, 1909.
3 Д[имитрије]. Р[уварац]., Темишварска епархија 1764, „Српски Сион“, год. XV, бр.
16/15.08.1905, стр. 466-467.
4 Димитрије Руварац, Српска митрополија карловачка око половине XVIII века,
Сремски Карловци, 1902, стр. 145-152.
5 Johann Jakob Ehrler, Banatul de la origini pânã acum (1774) / Das Banat vom ursprung
bis jetzo (1774), Timiºoara, 2006. Упор. и: Јохан Јакоб Ерлер, Банат, Панчево, 2004.
6 Кутија 33/1797, 360-436.
7 Кутија 33/1797, 904-1041.
8 Транскрипције савременом азбуком текстова са оригиналног документа означене
су курзивом.
9 Места која се налазе на данашњој територији Србије означена су са (С), а места која
се налазе на данашњој територији Мађарске означена су са (М).
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Милан МИЦИЋ

РАЗГРАНИЧЕЊЕ КРАЉЕВИНЕ СХС
И РУМУНИЈЕ У БАНАТУ

Питање Баната било је једно од кључних питања за југословенску
делегацију, посебно за њен српски део, на Конференцији мира 1919-
1920. године у Паризу. Југословенска делегација на Конференцији мира
у Паризу сучелила се са претензијама Румуније, као савезничке државе
у Првом светском рату, на подручју Баната. Букурешким уговором од 17.
августа 1916. године Румунија је добила право на простор Баната, као
услов за свој улазак у рат, од стране сила Антанте1. Румунски
председник владе и шеф румунске делегације на Конференцији мира,
Јон Братијану, позивао се на Конференцији мира у Паризу на садржину
тог уговора њиме потврђујући легитимитет румунских аспирација на
територији Баната. Порази румунске војске у рату, њена капитулација
маја 1918. године и накнадни улазак у рат новембра 1918. године2, када
је исход рата био известан, умањили су моралну снагу румунских
претензија на Банат у очима западних савезника. Насупрот томе, српска
влада због победа своје војске 1914. године, непризнавања пораза 1915.
године, повлачења преко Албаније и учешћа у борбама на Солунском
фронту 1916-1918. године, имала је висок ауторитет код земаља
победница у Првом светском рату и у њиховом јавном мњењу. Поред
тога, начела америчког председника Вудро Вилсона (“14 тачака”)
исказана као посланица америчком Конгресу 8. јануара 1918. године,
негирала су снагу тајних уговора и афирмисала принцип права народа
на самоопредељење.3 Најбитнији чинилац у процесу разграничења
Краљевине СХС и Румуније била је Француска која је као пријатељ обе
балканске државе тежила компромисном решењу по питању територије
Баната.4

Југословенска делегација, на челу са Н. Пашићем, у преговорима
око разграничења са Румунијом на простору Баната, позивала се на
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синтезу различитих начела: етничког, стратегијског, привредног,
саобраћајног, на ратне заслуге. За разику од румунске делегације која је
покушавала да докаже целовитост Баната, југосовенска делегација
тврдила је да Банат ни у ком погледу није целина и да је могућа његова
подела. Циљ југословенске делегације, у којој је њен српски део био
посебно заинтересован за проблематику Баната, био је да се задржи
Темишвар којег је српска војска запосела 15. новембра 1918. године.5

Југословенска делегација изашла је најпре са предлогом разграничења
које је изнео шеф војне мисије П. Пешић (“Пешићева линија”) по којем
је линија разграничења ишла 25 км источно од Беле Цркве, 30 км од
Вршца, 10 км источно од Решице, 28 км источно од Темишвара.6

Касније се у јавности, на Конференцији мира појавила тзв. “Пашићева
линија” која је кориговала “Пешићеву линију” источно од Темишвара и
Румунији оставила Липову.7 Југословенска делегација, неко време, у
циљу задржавања Темишвара, излазила је у јавност са идејом
плебисцита у широј градској области, поготово када су Французи од
децембра 1918. године почели тражити повлачење југословенске војске
из Централног Баната.8

На седници Врховног савета 31. јануара 1919. године, расправљало
се о разграничењу у Банату и шефови југословенске и румунске
делегације Н. Пашић и Ј. Братијану изнели су виђења својих делега-
ција.9 Убрзо, 18. фебруара 1919. године Врховни савет Конференције
мира расправљао је о Банату, а комисија стручњака за територијално
разграничење, на челу са француским представником А. Тардијеом, 22.
и 25. фебруара 1919. године саслушала је Југословене и Румуне.10

Средином марта 1919. територијална комисија стигла је до дефинисања
линије разграничења уБанату, а 6. априла 1919. године сачинила је
званичан предлог.11 Командант француских трупа Ф. д Епере, 15. јула
1919. године затражио је од југословенских трупа повлачење из спорних
области Баната. Н. Пашић, шеф делегације на Конференцији мира,
сматрао је да трупе не треба повлачити из спорне зоне и да их ту треба
држати као ваљан аргумент, за разлику од председника владе С.
Протића који је наредио повлачење из спорне области. Пуковник
Калафатовић јавио је П. Пешићу, шефу југословенске војне мисије на
Конференцији мира, да су “румунску зону Баната наше трупе потпуно
евакуисале 28. јула 1919. године”.12

Мешовита југословенско-румунска комисија за разграничење
почела је са радом 1921. године. Тек 24. новембра 1923. године
потписан је дефинитиван споразум о разграничењу Краљевине СХС и
Румуније, а 1924. године Народна скупштина Краљевине СХС
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ратификовала је тај споразум. Током 1923. године дошло је до корекције
граница између две државе у Банату којом је Румунији припао Жомбољ,
Ченеј, Велики Жам, Мали Јам и друга, до тад у оквиру Краљевине
СХС, а јужнословенској држави Пардањ, Модош, Шурјан, Крива Бара
и Велики Гај - села насељена српским становништвом. Дефинитивним
уређењем граница од 28.261 км квадратних територије Баната Румунији
је припало 19.958 км, Краљевини СХС 9.302 км, а Мађарској 271 км.13

Разграничење Краљевине СХС и Румуније у Банату завршено је
бесконфликтно. Притом, највећу улогу играла је Француска, која је ра-
дила на приближавању њој блиских држава. Страх од ревизионистич-
ког става Мађарске и евентуалног продора бошљевизма из Совјетског
Савеза приближили су Краљевину СХС и Румунију што је манифесто-
вано стварањем савеза “Мале Антанте” - Краљевине СХС, Румуније и
Чехословачке 1920-1921. године. Женидба југословенског краља Алек-
сандра и румунске принцезе Марије јуна 1922. године била је спољни
знак дубоке повезаности државних интереса двеју држава. Ипак,
стварањем система нових насеља уз југословенско-румунску границу
насељених углавном ратним ветеранима - српским добровољцима из
Првог светског рата и градња низа колонија, насељених динарским
српским становништвом, уз румунска насеља у Банату, били су плод
временски блиског историјског искуства југословенске државе са својим
североисточним суседом у процесу разграничења 1918-1924. године.

Напомене:
1 А. Митровић, Време нетрпељивих, Београд, 1974, стр. 26
2 6. децембра 1916, аустро-угарске и немачке трупе ушле су у Букурешт. Румунска

влада повукла се у Јаши, а Румуни су фронт држали захваљујући руским
јединицама. 17. маја 1918. Румунија је капитулирала, а у рат је ушла 13. новембра
1918. (А. митровић, н.д.).

3 А. Митровић, н.д., 31.
4 А. Митровић, Разграничење Југославије са Румунијом и Мађарском 1919-1920,

Нови Сад, 1975.
5 Исто, стр. 83.
6 Исто, стр. 6.
7 Исто, стр. 74.
8 Исто, стр. 83.
9 Исто, стр. 57.
10 Исто,, стр. 96.
11 Исто, стр. 117.
12 Исто, стр. 173.
13 Љ. Церовић, Срби у Румунији, Темишвар, 2000.

(Из књиге: ШКОЛСТВО У НОВИМ НАСЕЉИМА БАНАТА 1920-1941)
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Душан ДЕЈАНАЦ

БАНАТСКА ЦРНА ГОРА

Банатска Црна Гора, источни део румунског Баната, још увек је
најмање истражен са становишта српског етноса. У многим историјским
књигама само се овлаш констатује да су Срби у овом крају живели у
континуитету од шестог века. Нема детаљних истраживања о свим
местима када су их Срби населили, а да не говорим о историји тих
места. Наша историографија занемарила је овај крај који се зове
Банатска Црна Гора. Овај рад, који се односи на раздобље од 80–их
година 19–ог века до почетка Великог рата, је само покушај да се
осветли део предања о животу Срба у овом крају.

Банатска Црна Гора обухвата крај на југу од Лугоша, линијом
на западу од Рекаша према северу све до Липове, а на истоку се
завршава на обронцима Карпата. Историчари констатују да су Срби
током средњег и новог века на овом простору између Тамиша, Мориша
и Карпата живели у преко педесет места. Ево неких која су забележена:
Славосело, Петрово Село, Краљевац, Лукаревац, Станчево, Хрњаково,
Рекаш, Липова, Тополовац, С(и)рбово, Дубоки Надаш, Надаш Српски,
Теш, Курјачица, Бара, Трговиште, Брестовац, Жабари, Раковица,
Киздија, Крива Бара, Брусник. („Црна Гора у Банату“, „Србобран“,
Нови Сад, 1902, стр. 45).

Срби који су живели на простору Банатске Црне Горе од
раног средњег века трпели су многе освајаче. Средином 13-ог века
после упада Монгола Срби се повлаче на север, да би се поново
вратили, а током 15. и 16. века овај крај постаје чисто српски, јер у
таласима долазе на десетине хиљада избеглица из Турске. И за време
турске владавине (1552 – 1718) овај крај је чисто српски. Одласком
Турака долази, средином 18. века, до великог померања становништва
у целом Банату, а у Банатску Црну Гору масовно се насељавају Румуни,
тако се из основа мења етнички састав овог краја.

Од тада у овом крају Срби постају етничка мањина. У мору
румунског окружења Срби полако нестају, било да се ради о исељавању
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или путем асимилације. Тај процес траје до данас. Он се може пратити
и статистички.

СРПСКО СТАНОВНИШТВО У БАНАТСКОЈ ЦРНОЈ ГОРИ

МЕСТО 1847 1867 1885 1900 1920 1940 1992

Краљевац 994 764 764 966 727 708 239
Липово 52 52 52 - - - -
Лукаревац 321 321 321 366 379 223 30
Надаш Српски 443 500 500 - - - -
Петрово Село 776 904 904 822 718 753 301
Рекаш - - - - - - 40
Станчево 973 1005 1005 956 967 940 313
Теш 336 397 397 - - - -
Хрњаково 302 302 302 - - - -
(Душан Дејанац, Српско становништво у румунском Поморишју, Банату и Клисури
по местима, „Арад кроз време“, Темишвар, 2005)

Из ових података види се да су Срби нестали почетком 20. века у
Липови, Тешу, Српском Надашу и Хрњакову, јер их нема у попису
становника. У појединим местима Срба је било у знатно мањем броју.
Зависно од тога ко је вршио попис није уписивао све становнике друге
националности. Тако у кикиндском листу „Српски глас“ из 1910. године
у броју 11 пише да у Хрњакову још живе 24 српске душе, иако се ово
место сматра чисто румунским.

 Чим се заборави вера и језик губи се и народна свест. У тексту
Кроз Црну Гору др Јован Манојловић је анализирао судбину Срба у
Рекашу и Хрњакову. Манојловић каже да су наша браћа из Рекаша за
време владавине Марије Терезије прешла у католике. Они су почетком
20. века за себе говорили да су буњевци: „Изричито сам пито неке:
дакле ниси Србин. Он вели нисам“. Др Манојловић у истом тексту
пише о румунизацији Срба у Хрњакову: „У Хрњакову је друго зло. Тамо
признају да су Срби, али не уму то да кажу на српском језику, него на
румунском. Кажу „Јо мис Срб“ (Ја сам Србин). И побили би се с оним
ко би их урачунао у Власе, али српски не знају. Као што се види у
Рекашу су наши Црногорци очували српски језик, али су изгубили
народну свест. У Хрњакову су очували народну свест, али су изгубили
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свој српски језик” ( др Јован Манојловић, Кроз Банатску Црну Гору,
“Застава”, јутарњи лист, Нови Сад, 1908, бр. 86).

Срби су се борили са Турцима током њихових продора у
Панонију, а нарочито када су владали Источним Банатом. О томе
постоје многа предања која су остала у причама и песмама, а која су се
преносила са колена на колено. Током 19. века нарочито је била позната
песма о неком јунаку Омеру Триглаву. Предање каже да је имао три
главе тј. имао је снагу за три човека па је зато прозван Триглави Омер.
Био је неустрашив борац који се залетао под саме бедеме Темишвара.
Нестао је, не зна се ни где ни када. Али остала је песма о Омеру јунаку
објављена у чланку Предања у источном Банату, у новосадском листу
“Застава” из 1903. године, број 130 :

Тек зорњача што се указала,
Тек росица што је оросила,
Већ је мала чета поранила,
А пред њоме Триглави Омере,
Мало било дуго потрајало
На њу Турци силно ударише.

Намери се јунак на јунака,
Носише се летњи дан до подне,
Три су аге били и побили,
Кад четвртог бити започеше,
Ту погибе Триглави Омере,
И са њиме млади барјактаре.

Поред великих сеоба предвођених Павлом Бранковићем и другим
српским великашима током 15. и 16. века нарочито су познате оне
сеобе са краја 17. и средином 18. века под Арсенијем Чарнојевићем и
Шакабендом. Али, поред ових великих било је и доста малих сеоба које
су предводили калуђери који су народ привијали око манастира, а они
се касније разилазили у многе српске насеобине. Много је било
калуђера који су живели за српски народ, делили са њим и добро и зло.
Доста је било таквих светлих ликова о којима, међутим, нема сачуваних
писмених записа. Али, о једном се зна. Сачувана су предања и песма.
То је био ђакон Исаија. Предање каже да се по Источном Банату клао
са “крвопијама Турцима”. Овај калуђер, слуга Божијега олтара, целог
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живота жртвовао се за свој народ и српску веру. У борби са Турцима
је погинуо, а о његовој храбрости народни уметник је испевао песму
објављену у истом броју новосадске “Заставе”, као и претходна песма:

Поранио ђакон Исаија
Поранио о Вознесенију
И са њиме једна чета мала
Чета мала, али одабрана.
Дочекаше ‘арачлије Турке
Искреницом друма царскога
Па их друмом љуто потераше
Да покају благо сиротиње.
Растераше Турке ‘арачлије
Ал‘ погибе бољи од бољега
И са њима ђакон Исаија.

Почетком 20. века српски живаљ у Банатској Црној Гори поред
песама о ратовању с Турцима, знао је по коју о Краљевића Марку и
Муси Кесеџији, о цар Лазару и Милошу Обилићу.

Наша историјска наука није утврдила када су се преци данашњих
Срба населили у Банатској Црној Гори. Предања која су живела код
српског становништва кажу да је то било нешто пре три стотине
година. Предање код Срба у Банатској Црној Гори и пре једног века
било је нејасно: „Покушао сам да дознам, колико се очувало у народу
предање о њиховој прошлости. То је предање тавно. Говоре да су дошли
из Црне Горе, али некако непоуздано. Веле: Кажу, тако смо слушали...
И за то предање нису везане приче, бар их ја нисам могао чути из уста
тамошњег народа“. ( др Јован Манојловић, Кроз Банатску Црну Гору,
“Застава”, јутарњи лист, Нови Сад, 1908, бр. 86)

Опширније је о “банатским Црногорцима” писао под псеудонимом
“Ј” (Јован Манојловић) у новосадском календару “Србобран” из 1902.
године:

„Цео тај крај зове тамошњи народ „Црном Гором“, а себе назива
„Црногорцима!“ ...У народу постоји неко предање, као да би они били
потомци некада тамо досељених предака из праве Црне Горе. И они то
с највећим поносом приповедају. Тако је стари свештеник Станчевачки,
пок. Ђорђе Петровић, причао да је од свог оца, попа Василија, слушао
како су онамошњи крај населили Црногорци, који су за време Турско –
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црногорског рата пре 200 година под оружјем из Црне Горе онамо
дошли.

У колико је та традиција основана, за то не нађосмо нигде
историјски забележене потврде; а тако исто не потврђује се то ни
њиховим језиком, јер они се служе чистом е–кавштином, на жалост, са
романским нагласком. Па ни прича, ни песама нема у њих из којих би
се бар назрети могло да своју повразу доводе од каквих црногорских
досељеника. Ни по оделу им се не може познати, да има каквих трагова
од црногорских праотаца на њему. Одело им је веома налик на
романско, премда код народног одела није свагда могуће тачно
одредити шта је српско, шта ли романско. Једном речју, ни историјом,
ни предањима, ни језиком, ни оделом не може се ни позитивно
доказати да су они Срби потомци правих Црногораца.

Него ће, понајпре, бити да је тај крај, са своје црне сиротиње
прозван „Црном Гором“, те по томе су, наравно, и људи који у том крају
живе неки „Црногорци“, како су их већ и други крстили а међу тим се,
као Срби чувши за црногорску славу и јунаштво, у колико радије и сами
тако називали, и то, како већ споменух, са највећим поносом, па је тако
ето и данас. Иначе пак све околности потврђују, да су то ( осим
Хрњакова) чисти и овејани Срби“. (Црна Гора у Банату, „Србобран“,
Нови Сад, 1902, стр. 46)

Иако се данас не могу наћи документа о насељавању Срба у
Банатску Црну Гору пре једног века, стално су понављали да су тај крај
насељени Црногорци пре више од два века, што значи негде између
1690. и 1700. године. У једном допису из Банатске Црне Горе који је
објавио кикиндски “Српски глас” 1910. у броју 11. каже се да “сачувани
документи сведоче да је то било још крајем 17. века”.

Када се спомиње Банатска Црна Гора обично се мислило на пет
места која су у 19. веку припадала под српску управу. Били су то:
Петрово Село, Станчево, Хрњаково, Краљевац и Лукаревац. Места леже
у дивним пределима која су врло питома и подсећају на бечку околину,
писао је др Јован Манојловић у својим текстовима које је објављивао у
новосадској периодици почетком 20. века. Али и поред тога у то време
места у овом крају била су сиромашна и са слабим комуникацијама. До
ових места може се стићи железницом, а после сељачким колима од
места до места. “Ако се из Темишвара пође оршавском железницом, па,
после од ¾ сата, изађе се на станици Рекаш. Одатле до Хрњакова има
на колима добро ½ сата. Из Хрњакова може се, све некако у округ,
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најпре до Станчева, затим Лукаревац, па Краљевац и најпосле Петрово
Село за неколико сати обићи. Од Петрова Села, за натраг, до Рекаша
нема више него ¾ сата колима”. (Црна Гора у Банату, “Србобран”,
Нови Сад, 1902, стр. 44)

И поред близине Равног Баната у крају на обронцима Карпата
народ је био сиромашан. Земља је била државна и спахијска. Сељаци
су били мали приватни поседници, углавном су имали до пола сесије
земље, а свега тројица–четворица имали су по целу сесију земље.
(Сесија обухвата површину од 34 јутра земље). Сељаци су држали
помало стоке за коју су имали добру пашу. И поред тога, једва да се
нашао у овом крају по који бескућник, што говори да је народ био доста
вредан. Ко није, пак, имао ни јутра земље сналазио се радећи код
неколико спахија, или је правио дрвени угаљ и продавао га по Банату.

Било је случајева да су и својом немарношћу поједине општине
губиле општинске пашњаке. Тако су мештани Петровог Села 1871.
године, због својих неодговорних представника, изгубили сеоски
пашњак за буре ракије и печеног вола. Пашњак је прешао у руке
спахије. Била је то “даћа њиховом пашњаку”.

Поред овог газдачког преузимања сеоске имовине, и друге спахије
насртале су на сеоску имовину. Тако је спахија Ормош, поджупан
Темишварски, на фин начин присвојио од општине Петрово Село преко
200 ланаца земље и до 20 кућа. ( “Застава”, Нови Сад, 1887, бр. 110).

Српски народ у Банатској Црној Гори, с времена на време,
погађале су и природне непогоде. Тако је остала запамћена црна субота
или спасовска поплава из 1887. године. Те суботе 11. јула у четири сата
после подне наишао је јак ветар од којег ни једна кућа, ни једна штала,
ни једно дрво није остало недирнуто. У пољу је било горе. “Може бити
да је било још свега 5 до 6 ланаца жита у целом пољу да се ради, а
друго је све било већ у крстинама. Само су две газде довезли. Кад је
олуја престала, која је најпре беснила суво, а затим са кишом, па кад
смо зашли по селу чусмо свуда само запевке и лелекање. Кад изиђосмо
у поље, ал по пољу целом растурено и раздрешено снопље, та ниједна
крстина ни сноп није остао на своме месту, осим, ако се где год у каквој
јарузи, дољи, у овсу или кукурузу снопље зауставило... А најчудније је
још ово: На пољу купе влаће, а егзекутор у селу од куће до куће
егзеквира за порезу... У оближњим селима било је и леда, а са три
цркве срушени су торњеви“. (Петрово Село у Банату код Рекаша,
„Застава“, Нови Сад, 1887, бр. 110).
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У ове сиромашне и мале српске општине Темишварска епархија
ретко је слала свештенике јер селa нису имала материјалних услова да
их издржавају. Због тога су често администрирали калуђери. Али, још
тежа ситуација била је ако је свештеник био Румун. Тако је 1908. године
у Лукаревцу свештеник администратор био “неки Вла”. “Држи га кажу
Јосиф Гал, члан магнатског дома. А темишварска конзисторија оставља,
неће да се замери. Но зато румунски свештеник и спомиње на великом
входу, да помјанет Господ Бог у царствије своје (поред краља и
епископа) и благородног Гала”, пише Манојловић.

А шта се дешавало иза ове српске предстраже. Тако је ђакон Ђура
Јеврић једном приликом забележио разговор са једним Србином у
Темишвару који се није осећао Србином иако је говорио српски. Ево
тог дијалога са ђаконом:

- Шта си ти?
- Ја сам Вла.
- Ма какав Вла, кад ти је име и презиме српско и говориш српски?

Српска црква у Лукаревцу
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- Е, па, поп ми каже да сам Вла, учитељ ми каже да сам Вла,
прота каже да сам Вла, па oнда мора да сам у истини Вла.( “Застава”,
Нови Сад, 1902, бр. 267).

У другој једној црквеној општини, где је администратор био
калуђер, кад дели навору у цркви благосиља народ као влaдика. Пак кад
му парохијан дође у кућу, а он му још на вратима заповеда: “метаниши”.
И човек шта ће метанише!

Увидевши погубан утицај свештеника који је био пореклом Румун,
Српска православна Конзисторија темишварска 1910. године за
администратора парохије у Лукаревцу поставила је оца Никанора
Савића. Чим је дошао у Лукаревац, млади калуђер је прионуо свим
силама да око себе окупи младеж, да их учи да певају српске песме и
играју српске игре. За врло кратко време основао је 1910. године
Певачко друштво. “Тај запуштени народ жељан просвете одмах се орно
и вољно одазвао свом свештенику, те за кратко време већ створише
себи Певачко друштво”, пише дописник кикиндских новина. (“Српски
глас”, Велика Кикинда, 1910, бр. 5). О активности младог свештеника у
Лукаревцу прочуло се за кратко време по целом овом крају. За Св.
Јована 1911. године Певачко друштво гостовало је у Краљевцу, где су
их домаћини дочекали уз пуцање прангија. Гости су у препуној цркви
на кору са оцем Никанором одговарали песмом на јектенија оца
Сергија.

У Банатској Црној Гори за свештеничка и учитељска места нико
се није отимао. Плате су биле мале, јер српске општине нису
располагале неким иметком. Док су се свештеници регрутовали из
редова калуђера, дотле су у већем делу 19. века за учитеље узимани и
сеоски појци, црквењаци, занатлије, па чак и ислужени војници.

Ово се временом поправило. Наредних деценија уместо калуђера
и несвршених учитеља црквене општине запошљавале су дипломиране
учитеље и свештенике.

 Деоба црквених општина из 1864. године оставила је великог
негативног трага у Банатској Црној Гори по српски народ. У свим оним
селима где је било српског живља предајом црквене општине у руке
Румунске православне цркве преостали српски народ изгубио је цркву
и школу, главне стубове националности. И у цркви и у школи говорило
се само румунски. Због тога се за кратко време у 20–ак села изгубио
српски живаљ. Ова погубна и делом неправилна подела црквених
општина између Српске и Румунске православне цркве увидела се
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знатно касније: “Кад је пак била деоба цркава између Срба и Романа
пре 30–40 година, многа ова села потпадоше под Влахе, па се сасвим
повлашише. Могло је бити, да се при деоби неке од тих општина
задрже за Србе, да је било више пажње. Али сад је доцкан”. (“Српски
глас”, Велика Кикинда, 1909, бр. 16).

На прелазу између два века Српска православна црква изгубила је
општину Хрњаково. Општина је прешла у румунске руке, јер су у њој
живело свега 24 српске душе, а остало су све били Румуни. Знатно
раније, када је деоба вршена, ова општина није прешла у румунске руке,
јер се међу Румунима пронео глас да ће њихова црква завести велике
прирезе па су тада одлучили да остану код Српске православне цркве.
“Још из шездесетих година има званичан извештај у ком се вели да
Хрњаковчани искључиво румунским језиком говоре. Тај процес се
свршио раније него што су данашњи чланови Конзисторије и на свет
дошли, одговара дописник кикиндских новина из Банатске Црне Горе
на злонамеран чланак објављен у земунском радикалском листу “Српски
одјек”. (“Српски глас”, Велика Кикинда, 1910, бр. 11).

Са губљењем језика напуштани су и српски обичаји, ношња,
песме и игре, па српски поздрави, позајмице, моба, трговина, забаве, а
онда се мислило на другом језику и другачије се осећало.

Црквено-народни сабори који су одржавани утицали су на
схватање да на буђење народне свести ништа не може толико да утиче
као народна школа и црква. То је допринело да се опораве и уздигну
 црквене општине у Банатској Црној Гори. Тако је црквена општина у
Петровом Селу успела 1887. године да купи 125 јутара земље од којих
је изградила нову школу и нову цркву, а имали су средстава и за плате
свештеника и учитеља. У првој деценији 20. века основане су и четири
земљорадничке задруге. Акцију оснивања и рада задруга руководио је
Љубомир Лотић, кикиндски учитељ, у то време школски референт
Темишварске епархије. У Петровом Селу заживео је рад ратарске
читаонице.

Нова школа изграђена је и у Лукаревцу 1909. на место старе која
се срушила 1908. године. За ово мало и сиромашно српско место са 70
српских кућа био је то велики догађај и светковина: “У цркви су тога
дана (недеља), осим домаћег свештеника г. Чолака, служили и парох
петровоселски г. Дошен и краљевачки г. Јовановић, а било је и других
гостију. У цркви је г. Јовановић проговорио народу о важности цркве
и школе, а затим се пошло у нову школску зграду, где је обављено
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освећење, а г. Дошен је поучио народ,
како треба да брижно чува здравље
своје дечице. После службе божје
домаћа учитељица г–ђа Гордана Ми-
литарски позва стране госте к себи
на ручак”. (“Српски глас”, Велика
Кикинда, 1909, бр. 84)

Цркве и школе углавном су биле
мале и сиромашне. У Станчеву нова
црква била је подигнута 1892.
године, а школа од тврдог материјала
1899. године. Крајем 19. века у
Краљевцу школа је била мала, јако
стара и од дрвета саграђена. Нова
црква подигнута је 1887. године. У
Петровом Селу постојала је 1902.
године још стара црква од плетера, а
нова се градила од тврдог матери-
јала. Школа је саграђена 1896. године
за рад два учитеља. У Лукаревцу црква је зидана давне 1744. године, а
школа саграђена од дрвета, била је мала и није одговарала потребама
времена. Црква у Хрњакову подигнута је 1871. године, а школа 1860.
године од дрвета. Најстарије црквене матице у овим селима датирају
од 1779. године.

После Саве Текелије први човек међу Србима на тлу данашње
Румуније, који се бавио етнологијом, био је отац Дамјан Војновић који
је службовао почетком 20. века у Хрњакову. Он је сакупио етнолошку
грађу о животу и обичајима пет села из Банатске Црне Горе и дао их
др Јовану Манојловићу који их је објавио у новосадском календару
„Србобран“ за 1902. годину.

Да је ово био сиромашан крај видело би се када би се ушло у
свако од ових села. Куће су биле саграђене углавном од дрвета, истина
постављене на тврдом материјалу – камену. У 19. веку куће су
покриване углавном сламом од ражи, а почетком 20. века црепом. Куће
су биле од једне собе и кујне. Намештај и покућство било је скромно.

У другој половини 19. века основни артикли у исхрани били су
зеље и вариво. Месо се јело, углавном, о великим празницима, 3 до 4
пута годишње. Јели су хлеб од проје, а пшенични свега око 10 посто

Црква у Петровом Селу
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становништва. Од пића углавном су пили ракију.
Срби у овом крају живели су патријахалним животом. Још је

постојала моба коју су називали „клака“. Радо су ишли на мобу учитељу
и свештенику. Понеки свештеник и учитељ се, чак, и обогатио од
организовања „клака“. Остала је прича како је један свештеник на мобу
позивао са тешком Лазаревом клетвом, али у његовом преводу: „Ко не
дође сутра на мобу, од руке му ништа не родило“.

У једној кући живели су сви чланови, све генерације. Деце је било
доста. Било је породица које су имале 10 па и 12 деце. Због незнања и
без лекара била је велика смртност деце. Народ је био дуговечан. Било
је стараца од 80 до 90 година старости.

Иако у румунском окружењу, крајем 19. и почетком 20. века српски
народ у Петровом Селу, Лукаревцу, Станчеву, Краљевцу и Хрњакову
није се предавао. Држао је до српског језика, обичаја, вековне ношње,
песме и српских кола. – „У Петровом Селу, Краљевцу и Станчеву
говори се у свакој кући, на улици, у школи, на рогљу и на сваком месту
једино српским језиком. У Станчеву се и певају једино српске песме, а
за туђе ни не знаду. У тим опћинама нема ни једног циглог Влаха.
Младеж тих општина ни речице влашки не зна... Овај мукотрпан народ
овде већ два столећа јуначки чува своје српске обичаје, своју српску
песму и свој мили српски језик“. ( „Српски глас“, Велика Кикинда,
1910, бр. 11).

Ситуација је била нешто другачија у преостала два села. „У новије
доба смо изгубили Хрњаково које је од памтивека била румунска
опћина те су увек Румунима и нагињали. Од ове још четири општине
најгоре нам стоји Лукаревац“. („Српски глас“, Велика Кикинда, 1911,
бр. 5).

У Банатској Црној Гори Срби су носили народна одела. У
свечаним приликама млађе жене носиле су везене капе и повез од
белог српског платна. Девојке имају на глави накит од златног и
сребрног новца. Сву ношњу и свакодневно одело израђивали су у
домађој изради. Одела ткају, кроје и шију Српкиње, изузимајући обућу.
Дакле, Српкиње су израђивале ношње и одела у својој кући а нису је
куповале од „Чивута“: „Овде свилену сукњу замењују дивно израђени
бели вуштани; утегнуте панталоне од фине чоје – од сукна направљени
беревнеци српски; ципелу – опанак, а чарапу – борјак. Овде су нам
српски дороци, селије, прегаче и српско јелече“. (Наш народ у
Банатској Црној Гори, „Браник“, Нови Сад, 1905, бр. 42).
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Срби из Станчева у народном оделу (1901.)

Обичаји из животног циклуса слични су као и код других Срба у
Банату. По рођењу деца се сва крсте. По обављеном крштењу у
родитељској кући искупе се кум, бабица и родбина. Свим присутним
се наздравља, а највише мајци, оцу и детету.

Кад се ко жени прво се иде по младу, затим сватови одлазе у
цркву на венчање. Кад доведу младу младожењи кући свекар уручи
снаји решето са пшеницом, кукурузом и пасуљом. Она неколико пута
прорешета, па за тим, среће ради, преко главе испразни решето по кући,
да буде пуно среће и да буду родне године.

Кад човек умре одвози се колима на гробље са четири вола
упрегнута у кола (никако са коњима). У знак жалости сваком волу
натакне се на рог марама. Те мараме добије после спровода онај који
је водио волове. После погреба обавезно се организује даћа у кући
покојника. Даћа је трајала док се сви не изопију јер, по причању људи
из тог краја, трезан човек не може да плаче. Даће се држе и после 9
дана, после шест недеља, шест месеци и на годину. Кад умре старији
човек, узму два пара хаљина и дају за душу сиромаху човеку његова
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доба. Кад умре женско, хаљине се дају женској особи, а кад умре дете
,поклања се одело неком детету.

Деци су давана традиционална српска имена. Најчешће код дечака
давана су календарска имена као што су: Партеније, Вићентије, Андрија,
Ђорђе, Никола, Кристифор, а код девојчица: Ана, Параскева, Цоца, Ева,
Савета. У новије време (крај 19. века) све више је било савременијих
имена: Милан, Душан, Милош, Светозар, Олга, Даринка, Љубица, Ми-
лица, Зорка. Најчешћа презимена била су типично банатска: Милетин,
Ненадов, Голубов, Остојин, Милин, Стојанов, Петровић, Лаушевић,
Војновић и друга. Али, могла су се понекад срести и нека влашка.

У духовном погледу народ је био доста религиозан. Радо су ишли
у цркву. Сви су славили крсно име, а најчешће Св. Николу, Св.
Арханђела и Св. Петку.

Српско становништво држало је много до календарских и
духовних празника. Нарочито су слављени Божић, Ускрс, Ђурђевдан,
Духови и други. Држали су се чврсто кумства, слава, свадбе, подушја.
Кроз цео 19. век играле су се додоле и коледа, која потичу још из
паганског периода. Што се тиче језика, дописник „Заставе“ који се
потписује као „Св.“, каже да је напуштен јужни говор а да се ови Срби
служе источним говором. (Црногорске насеобине у Источном Банату,
„Застава“, 1902, бр. 267).

Иако су постојале школе у том времену нису много марили за
школу. Деца су, углавном, редовно ишла у школу зими, а кад гране
пролеће задржавала су се кући и учествовала у обављању домаћих
пољопривредних послова. Од 6 до 12 година почетком 20. века у ових
пет села дорасло је за школу око 500 здраве деце. По завршеној
четвороразредној основној школи нико није настављао школовање на
занат, трговину, или, пак, више школе. Свештеник Дамјан Војновић
каже да колико је њему познато, у последњих 50 година у Банатској
Црној Гори само један човек завршио богословију и био свештеник,
други постао општински бележник, а трећи служи као капетан у војсци.
И то је све.

Срби који су живели у пет насеља Банатске Црне Горе, иако су се
налазили у румунском окружењу, почетком 20. века још увек су се
снажно одупирали румунизацији. Верно су чували свој језик, обичаје и
песму. Старе српске јуначке песме често су у зимском периоду по
селима декламовале.

Ђура Јеврић, ђакон Темишварски, а касније парох у Петровом
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Селу, од неке бабе Јулијане забележио је две народне песме које су у
тексту Црногорске насеобине у Банату објављене у новосадској
„Застави“, 1902. године, у броју 267:

1
Везак везла Фатима девојка
На чардаку у дебелом хладу,
При веску је мало задремала
На ђерђев је наслонила главу
У сну дође њој свети Аранђео
Па јој поче тихо говорити:
Не вез‘ веска Фатима девојао
Не вез‘ веска не губи очију.
Лепше смо ти саградили дворе
Посред раја међу девојкама
Три аршина мермера камена
И четири ђулвезиље свиле.

2
Кад ‘но Турци Котор заробише,
Заробише Смиљанић Илију
Одведоше Јанковић Стојана,
У Илије млада оста љуба
Млада љуба од петнаест дана,
У Стојана млађа оста љуба
Млађа љуба од недеље дана
Обојицу одведоше Турци,
Па их оба цару поклонише.

Изоловано живећи одвојени од српске етничке целине, српске
игре су се временом губиле. Све мање су се играла српска кола. Али
зато су временом све више упражњавали румунске игре. Гајдаша више
није било, а гусле нису ни познавали. Играли су уз хегеде (виолине) и
фруле.

Оно што је карактеристично да је овај сиромашни и нешколовани
српски народ тог времена веровао и у деловање натприродних сила.
Многи су веровали у вештице, вампире, гвоздензубе, враџбине. Тако на
пример, кад се ко разболи не траже лекара већ врачаре и бајалице. У
најгорем случају позваће свештеника да болеснику очита молитву и да
му освешта масло. Кад мисле да ће се повампирити мртвац, ожегу му
табане усијаним гвожњем.
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Панорама Станчева
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Доц. др Ђорђе ЂУРИЋ

Говор на промоцији књиге академика
Василија Ђ. Крестића

Срби у Угарској 1790-1918.

Са задовољством можемо тврдити да данас Матица српска, овде
у Темишвару, представља изузетну књигу која није само дело од значаја
за историографију већ и за читаву српску културу. Ово је потврдио и
суд стручне јавности, али и читаоци, будући да је дело Срби у Угарској
1790-1918. једна од најтраженијих историографских књига у прошлој
години.

Дело академика Василија Ђ. Крестића Срби у Угарској 1790-1918.
је научно поуздана, на историјским изворима заснована, синтеза
историје Срба са простора Угарске.

Наша најшира, али и интелектуална јавност је или слабо оба-
вештена или потпуно необавештена о овој проблематици. Знања из
наше историје, која су пре неколико деценија била подразумевана за
сваког образованог човека, данас су, посебно међу млађим људима,
веома ретка. Отуда је од изузетног значаја за нашу културу што се
појавила књига коју данас предстваљамо, у којој и стручњаци, али и
сви заинтересовани читаоци, по први пут, на једном месту могу
прочитати све о најзначајнијим догађајима, личностима и процесима
који се односе на историју Срба са простора Угарске.

Ова књига резултат је вишедецинијског Крестићевог истраживања
теме. Писана је на основу обимне објављене и необјављене грађе и
релевантне литературе. Аутор је користио грађу архива САНУ у
Београду и Сремским Карловцима, Архива Војводине и Рукописног

НОВЕ КЊИГЕ
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одељења Матице Српске у Новом Саду, Haus-Hof- und Staatsarchiv-а у
Бечу, архива (Országos levéltár-а) у Будимпешти, и Архива Хрватске и
Свеучилишне књижнице у Загребу. Поред тога, Крестић се позива на
више десетина томова објављене грађе, српску, аустријску и мађарску
оновремену периодику и преко двеста историографских радова
различите форме и порекла.

Пишући ово дело академик Крестић се држао хронолошко-
тематског начина излагања, при чему се ослонио на логичну, доследну
и методолошки чврсто утемељену периодизацију историје Срба у
Угарској у периоду од Темишварског сабора 1790. године до краја Првог
светског рата 1918. године. Оваква периодизација и хронолошки оквир
књиге (1790-1918) јасно показују да се историја Срба у Угарској може
посматрати као део европске историје „дугог” XIX века. Синтагма „Дуги
XIX век”, за период од Француске револуције до Првог светског рата
постала је канон у периодизацијама европске историје.

Главни ток излагања прати политичку историју Срба у Угарској у
поменутом периоду, међутим нису запостављени ни демографија,
привредна, правна и културна историја.

Дело је подељено у 6 целина, које су проистекле из поменуте
периодизације: 1. Од Темишварског сабора до Револуције 1848. године,
2. Револуција 1848-1849. године, 3. Време Баховог апсолутизма (1849-
1860), 4. Државно преустројство монархије и Срби (1861-1867), 5. Од
Аустро-угарске нагодбе до Берлинског конгреса (1867-1878), 6. Од
Берлинског конгреса до краја Првог светског рата.

Прва целина од 6 на које је књига подељена носи наслов Од
Темишварског сабора до Револуције 1848. године и прати главне токове
историје Срба из Угарске у првој половини XIX века, дефинише
простор и административно-политичко уређење у коме Срби живе.
Посебна пажња у овом одељку посвећена је политичким, културним па
и економским везама Срба северно од Саве и Дунава са онима јужно
од ових великих река, управо у време почетка Српске револуције и
обнове српске државе. Ово је период српске историје у коме је до пуног
изражаја дошло јединство и посвећеност истом циљу Срба из
Хабсбуршке монархије и оних под турском влашћу. Академик  Крестића
каже: „Први српски устанак је не само приближио већ и објединио
Србе из Србије и Аустрије. Тиме је он утабао пут којим ће ићи
српски народ у потоњим деценијама, до коначног ослобођења и
уједињења”.
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У другој целини књиге обрађена је Револуција 1848-1849. године.
Овај по обиму највећи део књиге, који заузима безмало 200 страница
описује и тумачи једну од великих епопеја наше историје током које је
проглашена и омеђена Србска Војводовина. Она ће вољом Бечког двора
(из угла српске државотворне идеје посматрано) бити разводњена у
национално хетерогеном „Војводству Србија и Тамишки Банат“, које ће
бити укинуто исто онако како је и дато. Треба нагласити да је српски
народ у Хабсбуршкој монархији од Велике сеобе 1690. до 1848. свега 3
пута изнео захтеве за стварање територијалне јединице (на сабору у
Баји 1694, на Темишварском сабору 1790. и на Мајској скуштини када
је она и проглашена). Потом само још једном на Благовештенском
сабору. Ова чињеница сведочи о политичкој мудрости ондашњих
народних предводника, који су умели да идеју широко распрострањену
у народу каналишу до повољног историјског тренутка.

Сличног модела држали су се и Французи који су после 1871. када
су им одузети Алзас и Лорена имали изреку да сваки дан треба
мислили, а ретко говорити о повратку у састав своје државе ових
области, док не дође одлучни историјски тренутак за то.

Током револуције 1848-49. добровољци из Србије борили су се
заједно са својим сународницима из Угарске за очување Војводовине,
а после слома народног покрета избеглице са ових простора наћи ће
уточиште у кнежевини Србији, што је недвосмислено доказивало
јединство ова два дела истог народа и да је 1848-49. године само једна
епизода у путу ка уједињењу. Они који верују да се чињенице боље
памте ако су праћене емоцијама свакако пажљиво треба да прочитају
одељак Војвођанске избеглице у Србији 1849. године, у коме налазимо
дирљиве примере бриге Власти, друштава и јавности у кнежевини
Србији за пострадале сународнике.

Нека нам не буде замерена нескромност, Матица српска има
посебног разлога да се и са овог места похвали чињеницом да је
књигом коју данас приказујемо и књигом проф. др Љубомирке Кркљуш,
Средишњи органи власти у српској Војводовини, објављеној такође у
Матици ове године, питање српског народног покрета 1848-49. године
у нашој историографији у потпуности обрађено.

Следеће три целине: Време Баховог апсолутизма (1849-1860), 4.
Државно преустројство монархије и Срби (1861-1867), 5. Од Аустро-
угарске нагодбе до Берлинског конгреса (1867-1878) детаљно обрађују
три деценије изузетно бурне политичке историје Срба у Монархији у
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којима се дешавају ломови у дотадашњим односима Срба са Бечом и
Пештом, преустројство читаве монархије (и њено свођење на друго-
разредну европску силу). Аустро-угарском нагодбом из 1867. Срби из
Угарске препуштени су власти Будимпеште, а српско вођство изгубило
је могућност да буде језичак на ваги у односима Беча и Будимпеште.
Ново разочарење уследило је када су хрватске странке, за кратко,
заједно са Србима у Хрватској повеле политику отпора нагодби, а
потом када су се и саме нагодиле са Угарским властима повеле
антисрпску политику.

Потом је развојачена војна граница, која је Србима у монархији
давала знатно већу политичку тежину од оне на коју су могли да
рачунају позивајући се на природно или историјско право.

У овим деценијама српско грађанство преузима вођство нације, а
либералне идеје сажете у кредо и Срби и грађани, као и код буржоазија
суседних народа односе превагу у друштву. Олујна појава Светозара
Милетића, створила је на политици отпора нагодби из 1867, српски
покрет кадар да у Време велике источне кризе озбиљно уплаши угарске
власти, да би се касније када он буде посустао покрет распао на више
странака чије ће јалове расправе остати у границама локалног поли-
тичког фолклора немоћног да пружи иоле озбиљнији отпор мађари-
зацији.

О Милетићу је доста писано, али тешко да у досадашњој
литератури има сажетијег и прецизнијег описа његове делатности пре
Вацког ропства: „Поред изузетне парламентарне активности, Ми-
летић је неуморно путовао по Бачкој и Банату држећи масовне
зборове и конференције. Тиме је мобилисао и придобијао народ за
политику Српске народне слободоумне странке. Народ му је
приређивао сјајне дочеке, уз пратњу коњице, пуцњаву прангија,
бакљаде, серенаде и банкете. Милетић је постао прави народни
трибун, који је створио покрет у који су се укључиле широке масе
српског народа”. У књизи су дати и, такође врло упечатљиви, портрети
Михаила Полит Десанчића и Јаше Томића.

Последња 6. целина носи наслов од Берлинског конгреса до краја
Првог светског рата. Ако ми је дозвољено да судим, она је за нашу
историографију од посебног значаја. (приликом писања ове ситезе, као
што је речено на почетку, академик Крестић се могао ослонити на
велики број радова који су обрађивали поједине проблеме или уске
временске периоде, међутим за ову последњу целину, број тих радова
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је био много мањи. Упркос томе аутор је успео да на основу распо-
ложиве литературе  и извора реконструише и ову фазу српске историје
и прикаже је у целини.

Између осталих битних процеса, у овом последњем периоду, оквир
за историју Срба у Угарској дају следећа два. Из општеевропског
контекста то је империјалистичка борба великих сила која ће довести
до избијања Првог светског рата и у коју се Аустроугарска укључила
окупацијом, а потом и анексијом Босне и Херцеговине. То ће се у
великој мери одразити на односе између Беча и Будимпеште, али и на
односе ова два центра монархије према Словенима, међу којима
посебно према Србима, који ће све чешће бити сумњичени за
велеиздају.

Други процес је процес мађаризације, који је спровођен смишљено
и плански са очајничком упорношћу Угарских власти, које су у њему
виделе последњу сламку спаса од распада државе по националним
шавовима.

Принципе на којима је почивала Монархија урушила је  нова
међународна политика коју је почео да спроводи Вудро Вилсон, делом
због нарастајуће војне силе и снаге америчке економије (која је у том
тренутку располагала са 50% проиводње у свету), а делом због
модерности политичких идеја. У таквим околностима, народи који су
живели у Угарској (међу њима и Срби) искористили су историјску
шанасу и створили своје државе или им се прикључили.

Књига коју представљамо од почетка до краја има идеју – црвену
нит, а то је да су Срби јужно од Саве и Дунава и они који су живели
северно од ових река један народ чији је есхатон историје национално
уједињење.
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Љубомир СИМОВИЋ

КРАТАК ПРЕГЛЕД ГВОЗДЕНОВИЋЕВОГ
ПЕСНИШТВА

Током прошле године, у заједничком издању два београдска  издавача,
„Просвете“ и „Филипа Вишњића“, објављена је нова књига песама Сла-
вомира Гвозденовића, под насловом Корњача силази на Дунав. Ту књигу
дочекујемо с посебном пажњом, јер је Гвозденовић несумњиво водећи песник
међу румунским Србима, песник чије је дело познато и цењено и у самој
матици.

Гвозденовић је досад објавио тридесетак песничких књига а, у сарадњи
са другим ауторима, или  сам, приредио је два драгоцена зборника – „У
плавом кругу звезда“ и „Откривање Срба“ – у којима је представио
књижевно стваралаштво Срба који живе у Румунији. Иако Гвозденовићево
дело нисмо могли пратити у континуитету, ипак смо, пратећи оно што нам је
било доступно, могли поуздано закључити да се он развијао као необичан и
самосвојан песник, који је привукао пажњу наше књижевне критике. Између
осталих, о њему су писали и Љиљана Шоп, Срба Игњатовић, Јован Зивлак,
Радивоје Микић. Срба Игњатовић каже за њега да је „први српски песник
стасао изван Србије (Југославије), стварајући искључиво на матерњем,
српском језику“, док Љиљана Шоп наглашава да је он „без претеривања,
симбол певања и песништва Срба у Румунији“. Основне особине Гвозде-
новићевог песништва дефинише Радивоје Микић, који каже: „Оно што ће
читаоца понајпре привући Гвозденовићевој поезији је свакако песникова
способност да, кроз једну особену употребу вербалног материјала, оствари
заиста необичне асоцијативне продоре у дубине сопственог сећања и да
отуда у своје стихове уведе слике које уистину снажно делују“. У овој
Микићевој оцени црвеном бих оловком подвукао три места: особена
употреба вербалног материјала, необични асоцијативни продори и
слике које уистину снажно делују. На основу тих „асоцијативних продора“,
које уочава Микић, могли бисмо Славомира Гвозденовића довести у везу с
надреалистима, али бисмо у исто време могли закључити да се његова
поезија у тој вези не исцрпљује. Читајући надреалистичке песнике увек сам
гајио подозрење према самом појму аутоматског писања. Увек сам се,
наиме, питао колико је то аутоматско писање заиста аутоматско, то јест
колико је контролисано. У Гвозденовићевом случају то питање се и не
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поставља, између осталог и зато што се он, колико ми је познато, на
надреалистичке принципе и механизме и не позива. Асоцијативне везе на
којима он гради своје песме нису резултат аутоматског писања него су плод
слојевитости његове поезије. Хоћу да кажем да те везе нису ни случајне, ни
произвољне. Ма колико биле неочекиване и слободне, оне су у служби
хомогених целина, у којима без тешкоћа препознајемо драматични стожер око
кога се окупљају и плету. У песми „Свет колико слово“, на пример, тај
стожер препознајемо у стиховима:

књига из које нас бришу велика је
црни ђаво у њој свој посао ради,

док је у песми „Сурово путовање“ тај стожер сцена у којој се песник налази
„разоружан пред чопорима“. Ако се некоме и учини да је Гвозденовићева
песма разбијена и расута, та разбијеност може да буде резултат драме и
деструкције, драме у којој се све распада, драме у којој песник у једном
тренутку среће неке „несрећнике без капе и главе“, у другом види како се
„отварају шуме / за ... бескућнике са хиљаду кућа“, док у трећем открива
„алу у себи“, алу која „исплази три језика за мртве“. Суочен с том
деструкцијом, он пише драматичну и трауматизовану поезију, за коју сам
каже да је

будала
наказа
која се гаси у мом гробу.

Међутим, Гвозденовићева поезија се не исцрпљује у сликању тих драма
и деструкција. Његова поезија се реализује у много ширем распону, и
обухвата мноштво различитих тема, сцена и слика. На неком од хоризоната
његове поезије њему се указује „златоусти облак“, из тог облака му се
„јављају речи“, суочен с неким лицем он види „у два ока два Бајкала“ а, у
једном од најлепших тренутака његовог песништва, његово путовање се
завршава „пред боговима од белог хлеба“.

Широк распон Гвозденовићевог песништва очитује се и у природи
његових слика, које су каткад мрачне и фантазмогоричне, као у песми
„Налик“, у којој песми некоме, или самом себи, каже:

јуче си истрчао из кутије
која личи на трособан стан
где храниш свог мртваца
хладном му руком нудиш
чај
и књигу,

док у песми „Ноћ“ налазимо живу реалистичку слику, убедљиво остварену
најједноставнијим средствима:

улази ноћ у ходнике
уморне кухиње
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са улица се са кровова устремљује
на пијаце
завесе своје спушта на стоку и купус.

„Стока и купус“, каже Гвозденовић, и ми у те цигло три речи видимо
целу банатску, румунску, српску, украјинску, молдавску или бугарску пијацу.
Само три речи, и цела је пијаца ту: „Стока и купус“!

Оно на шта у овом кратком прегледу Гвозденовићевог песништва још
треба неизоставно указати, то је жива веза коју он одржава са књижевном
традицијом матичне земље. „Земљом се очева својих храним“, каже он на
једном месту, док на другом то дефинише још конкретније и прецизније:

излазим довољно млад из Доситејевих књига
из Писма Харалампију
...
и довољно млад излазим из Совјета
здравога разума.

Он се у својим песмама обраћа Београду, пише о београдском сајму
књига, седи у Народној библиотеци Србије, склапа песму од наслова из
српских новина, у бојама богатој песми „Црњански у Темишвару“ израња
жива слика овог банатског града, онако како га је видео млади Црњански.
А можда је најдирљивији тренутак овог дела Гвозденовићеве поезије онај у
коме се он Србији обраћа Доситејевим речима, и каже, као да је моли и буди:

востани царице.
Ослоњен на нашу књижевну традицију, Гвозденовић се обилато користи

и достигнућима модерног песништва. Асоцијативни токови његове поезије су
непредвидљиви, сваки стих је неочекиван, његова песма као да је
састављена од речи и реченица које долећу са свих страна, слева и здесна,
из облака и мишјих рупа. И таман што смо помислили да ћемо до краја бити
изложени том слободном кључању асоцијација, слика, речи и ритмова, које
нам приређује овај песник који за себе у једном тренутку каже: „ја сам ти
гавран постмодерниста“, он нас изненади песмицом кратком и једноставном,
песмицом од свега десет речи, песмицом у којој нема ни пет грама, у којој
сажето и једноставно описује стваралачки процес и његов резултат:

књига рађа књигу
рађа се чудо
мало
оволицно
засветли
оволико.

Можда се управо у овој песми налази један од кључева за разумевање
поезије Славомира Гвозденовића, која у својим најбољим тренуцима светли
... оволико!

Београд, Фебруар 2014.
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Љубомир СТЕПАНОВ

КЊИГЕ О АРАД-ГАЈУ

О Србима у Арад-Гају објавио је више књига тамошњи монограф,
инжењер Љубомир Шандић: Монографија српске школе из Арад Гаја /
Monografia ºcolii sârbeºti din Arad Gai, Арад, 2009; Монографија Српске
заједнице из Арад Гаја / Monografia comunitãþii sârbe din Arad Gai,
Арад, 2011, и др. То су написи препуни ентузијазма и љубави према
родном месту и његовим житељима, историјској прошлости овог
насеља, његовим знаменитостима и садашњим сународницима.

Али прву праву монографију о овом арадском насељу објавио је
професор Хорија Труца: Arad-Gai. Scrieri monografice. Ed. Mirador, Arad,
том I – 2011, том II – 2012. Иначе, аутор је професор биологије и
географије и правник, аутор више књига из струке и активан посленик
на пољу арадске културе и уметности. Сам аутор наводи разлоге овог
свог подухвата: „још из младости осећао сам се душевно везан за ову
заједницу која није била ни рурална, али ни урбана, где сам у дечаштву
лети ишао бос по прашини, купао се у оближњем потоку и сакупљао
са земље миришљаве дудиње“.

На самом почетку треба да приметимо да је овај рад обиман, на
преко 750 страница средњег формата, у два тома, са обиљем фотогра-
фија, цртежа, репродукција, прилога и напомена.

Аутор је распоредио грађу према монографским правилима:
Географски аспекти, Историјска еволуција, Урбанизам, Администрација
и јавне службе, Пољопривреда, Индустрија, Верски живот, Настава,
Култура и пропаганда, Спорт, Необична догађања, Гајчани имају реч,
Уместо закључка.

У обради ових поглавља аутор је имао у виду у првом реду
већинско румунско становништво, али је увек наводио и детаље који су
се односили и на остале националности: Србе, Немце и Мађаре. У наше
време Гај је један од квартова Арада и зато казивање о њему почиње
историјом Арада.

На територији града постојала је људска насеобина још из
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најстаријих времена условљена повољним педоклиматским околно-
стима. На размеђи XVII-ог и XVIII-ог века у атару тадашње арадске
тврђаве појављује се пољско насеље неодређеног облика које је могло
бити насељено српским становништвом након оснивања Потиско-
Поморишке границе. Садашњи кварт Гај систематизован је тек негде
почетком XIX века. Манастир Св. Симеона Столпника који је подигао
арадски владика Синесије Живановић средином XVIII-ог века  био је
стожер за све православне са ових простора.

Аутор истиче да је српска заједница у Гају кренула путем
сопственог развоја после 1870. године након издвајања месних Румуна
из оквира Карловачке митрополије и изградње православне српске
цркве. Наводи детаљне податке о Православној српској парохији од
најстаријих времена до данас, описује српску цркву, објављује бројне
илустрације, даје списак свештеника са основним подацима, описује
црквену славу „Преображење Господње“ састав црквеног одбора,
набраја црквену имовину, парохијски стан, бившу школу, народни дом,
споменике, певачко друштво и др.

Значајну пажњу посвећује аутор и Српској вероисповедној школи
у Гају од краја XVIII-ог века па све до њеног укидања у седмој деценији
прошлог века (од 1948. до 1962. као државна школа).

У поглављу о културно-уметничким активностима истакнути су
деловање тамбураша и црквено-народни обичаји код Срба Гајчана
(бадњак, коринђања, Вертеп, крсна слава, врбица, ђурђевдански уранак,
свадба, крштење, сахрана и др.).

Од знаменитих Гајчана забележени су: сликар Георге Докманов,
музичар Слободан Паскуловић, архимандрит Венјамин - Војин (Паску-
ловић) и инжењер Љубомир Шандић који је био од велике помоћи
аутору. Ту су још: спортиста Зоран Арсенов, узгајивачи расних голубова
Младен Катић и Милорад Милин и др.

Можда је требало издвојити још по неки податак из обиља таквих,
али циљ овог написа јесте да скрене пажњу на овај значајан рад и на
његовог аутора, професора Хорију Труцу. Хвала му.
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Инж. Небојша ИЛИЈИН

ШАХ И ПОЛИТИЧАРИ
Мото: Шах развија оне особине које су потребне

човеку током живота.
Бенџамин Франклин

Шах је важно средство за васпитање младих а и човека уопште,
развијајући му неке особине као што су: логично размишљање, мемо-
рија, машта, пажња, одговорност, непристрасност, стрпљење, анализа
и процена ситуације, извлачење закључака и способност предусретања.

Шах је један етички модел на основу којега се развијају моралне
вредности личности. У шаху влада добро успостављен ред који је
одређен правилником о шаховској игри. Да будеш приврженик у шаху,
практично је немогуће. Светски шампион у шаху између 1894. и 1921.
године, Емануел Ласкер, говорио је: „за шаховском таблом лицемерство
и лаж не могу преживети, не могу опстојати“. Из ових разлога,
подразумева се да сваки играч треба да поштује правило!

На жалост, у животу није увек тако. Правило, односно закони се
мање поштују, понекад и никако. Често, кад говоримо о његовом
поштовању циљамо, са правом или без, на оне који их састављају и
примењују, односно на политичаре. Не једном сам осетио, на сопст-
веној кожи, исхитрене одлуке, без дубље, правилне и реалне анализе
последица, закони који не могу да се примене стварајући тако забуне и
обрте. Ако бисмо ово стање пренели у шаху гласило би: „не повлачи
потез док не анализираш добро последице свог потеза, пошто једном
повучен потез неможе се вратити, а да накнадно исправиш оно што си
урадио или покварио веома је тешко, ако не и немогуће“.

У старија времена шах је сматран за „краља спорта“ али не из
разлога што су се на табли налазили два краља него зато што се играо

ИЗ МОГ УГЛА
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на краљевским дворовима, у високом друштву. Краљеви европских
земаља, као што је био Филип II-ги Шпаније, Себастијан Португалије,
Луј  XVI-ти или Наполеон Француске и Вилхелм IV-ти или Викторија
Енглеске, играли су радо шах, поједини од наведених били су загри-
жени играчи. Проналазимо успред шаховске табле и политичаре
блискије нашим данима или чак из наших дана као што су Тито, Насер,
Ленин, Хавел, Кастро, Че Гевара и други.
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Момо КАПОР

О ПРЕВОДИОЦИМА

Када ми се неки писац хвали како перфектно говори шест језика
обично му саветујем да се запосли на некој хотелској рецепцији. Тамо
чезну за таквима! Ја, лично, имам великих мука и са матерњим. Једва
нађем речи које су ми потребне за сва чуда која нам се догађају.

Још у гимназији, редовно сам ишао на поправне испите из
француског, руског и српске граматика. Никако да ухватим једно
слободно поподне и научим тај енглески! Једна надобудна дама у неком
отменом дипломатском друштву покушала је да ме увреди:

„Како нам то, ви, откривате Америку у својим књигама, а не знате
енглески?“ – питала ме је.

„Госпођо“, казао сам, „Колумбо је, такође, открио Америку, а није
знао ни речи енглеског!“

Сироти наши преводиоци! Колико ли је тек њима тешко када
покушају да преведу непреводиво. Пише ми једна из Америке:

„У вашој причи, коју управо преводим, постоје нејасни изрази, па
вас молим да ми их објасните. Пишете да је то коштало као кајгана
светог Петра.  Одакле знате да је Св. Петар јео омлете? Ако је, пак, јео,
колико је могла да кошта та кајгана када је толико скупа? Од колико јаја?
У којој валути је плаћена? Да ли бих тај израз могао да преведем као: /
St. Peter‘ s scrambled eggs?/ Када смо код јаја, код вас сам пронашао израз
/“јаја на око“/? Шта је то?/ Edd on eye/*? Зашто би неко ставио јаје на
око? Да се можда, код очна обољења не лече јајима? Унапред захвалан
итд...“

Један други ме пита у писму, шта то значи да је малишан био /
“пљунути отац“ ? Ко му је и зашто испљувао тату? Да ли се код нас
пљују очеви и којом приликом? Занима га, такође, израз „буни се к`о
Грк у апсу“  Због чега је тај Грк затворен код нас и зашто је
протестовао? И како је, уопште, могуће да некоме“Падне секира у мед“
? Откуд секира у меду? Зар се мед не чува у теглама или затвореним
посудама? Са изразом “спава к`о заклан“  имао сам највише неприлика.
Како превести на цивилизовани језик, да неко тако добро и слатко
спава, као да су га преклали? Да ли смо се кроз историју толико дуго
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клали да нам је покољ већ ушао у метафоричне снове?
Но, највише питања добио сам у вези са поетском сликом да је

један тип „прднуо у чабар“,  то јест, чабрирао, што је потпуно
непреводиво ни на какав језик! Мада је и то тешко, човек би, ипак,
лакше могао да објасни такав је неко, кога зову “мртво пувало“ (мртав
а пуше) али како објаснити типичан београдски израз који има толико
скривених значења, а не значи ништа – „ландара пишоре!“ или када је
неко помало блескаст, па га зову „инди-минди-саја-паја“? Да не
помињем стари израз: „Сатро, Пера, Мика, Лаза!“

Преводиоце занима још и то зашто су за нас, толико удаљена баш
„шпанска села“ (То су за мене шпанска села), кад има много удаљенијих,
као што су, на пример, новозеландска или перуанска?

Добро је да се нису сетили да ме питају шта значи „растури га к‘о
Бугарин ћурку“ и због чега се неко „смеје к‘о луд на брашно“. Шта има
смешно у брашну? Да ли код вас у пекарама раде кудаци?

Ипак лакше ми је да одговорим на питање о речима и изразима
него о стварима у овој земљи које ни ја, заиста не умем да објасним.

Укратко, да се послужим речима једне новокомпоноване песме: Не
плачи ми на кућноме прагу / Да ми врата не повуку влагу...
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Поводом смрти Добрице Ћосића (1921-2014)

Предраг МАРКОВИЋ

ОДЛАЗАК ПИСЦА ЕПОХЕ
Нема Србина 20.века који је имао такав живот и дело као Добрица

Ћосић. Ни у свету није лако наћи човека његовог доба који је толико био у
матици великих историјских догађаја, који је покретао и водио толике процесе
у политици, култури друштву.... Добрица Ћосић се дивио Андре Малроу,
команданту француског Покрета отпора и де Головог културног функционера.
Међутим, Ћосић је својим деловањем и значајем далеко превазишао Малроа,
а касније ћемо видети и како.

Исто тако, нема човека у Србији који је био тако хваљен и тако куђен.
Једни су у њему видели пророка и последњег заточника националне свести,
други „злог демијурга” српске и југословенске историје. Проглашавали су га
за „оца нације” и они који су тај израз користили подругљиво, али и они који
су покушавали да своја ускогруда размишљања и сумњиве заносе сакрију иза
његове моћне фигуре.

Они који су га оптуживали, чинили су то на основу истргнутих цитата
или директних лажи. Напади на Добрицу Ћосића стизали су из сасвим
супротних праваца. Оптуживали су га да је српски националиста који је
покренуо косовске Србе, али и да је издајник косовског завета, да је антико-
муниста и комунистички фанатик, да је југословенски унитариста и разбијач
Југославије.

Код великог броја политичара и интелектуалаца, често и код оних које
је штитио, хранио и подржавао, испољио се за психоaнализу занимљив порив
да своје каријере граде унижавањем Ћосића. Није ту посреди само ритуално
оцеубиство. У питању је можда обична људска завист. Клеветници Добрице
Ћосића нису никада успевали да досегну његов утицај и значај. Мора да их
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је пекла та неправда, да они живе мишјим егзистенцијама, да су њихова дела
трајна у употреби колико и новински листови на којима су написана. Добрица
Ћосић се међутим, читавог живота до маја 2014. године налазио усред сваке
политичке, културне и уметничке буре. Чак и онда када није својевољно
трагао за средиштем историјских вирова - они би га налазили.

Какав мора да је био тај младић кога је Николај Велимировић издвојио
из масе, давао му Достојевског на читање и намеравао да од њега направи
вођу богомољачке омладине? Ћосић је своју веру нашао у комунизму, у
борби за бољи живот на земљи. Као ратни победник, умешао се у групу
неконвенционалних младих интелектуалаца из Симине 9 (Михиз, Мића
Поповић, Жика Стојковић, Воја Ђурић, Медаковић, Омчикус, Бата
Михајловић, и многи други). Да није било Ћосићеве подршке, питање је шта
би снашло ову групу гласних нон-конформиста, тада када се робијало за
прошапутано неслагање. Онда је Ћосић написао први модерни партизански
роман „Далеко је сунце”. У најтежем тренутку за југословенску државу,
усамљену и под претњом уништења, баш као расински партизани у тој
књизи, Ћосић пише модеран роман, сасвим другачији од дотадашњих књига
о рату. Затим одлази на Голи оток, намеран да напише роман о заблуди и
преобраћењу. Суочен са страхотом логора, гневно се обраћа Ранковићу и
Кардељу. Режим на Голом отоку бива ублажен.

У јесен 1956. године одлази на књижевни сусрет у Будимпешту. Избија
револуција, делимично надахнута и југословенским отпором Стаљину. Како
су неке вође отпора дошле на идеју да зову младог српског писца да их
саветује са својим партизанским искуством, зна само моравски демон
Анђама, још један лик из Ћосићевог дела. Ћосићеви извештаји из
Будимпеште су веома импресионирали Тита. На основу њих, Тито уобличава
своју спољну политику и почиње између независности од Совјета и одбране
комунизма. Ћосић је позван да стилски уобличи Програм СКJ из 1958.
године, који се сматра за најслободоумнији програм неке комунистичке
партије икада. Почетком шездесетих, Добрица Ћосић брани југословенство
у полемици са словеначким писцeм Душаном Пирјевецом који се залаже за
одвајање националних култура. Ова полемика најавила је сукоб Кардеља и
Ранковића око природе југословенске државе.

У то време, Ћосић се први пут одрекао велике власти. Касније је то
урадио још два пута. Пре пада Ранковића, Тито му је нудио да преузме
српску Партију. Осамдесетих година, Вили Брант је предлагао стварање
југословенске демократске опозиције са Ћосићем на челу. Деведесетих
година, Милошевић и радикали га не би избацивали из Палате федерације
да је хтео да буде послушник. Какав човек три пута одбије највећу власт?
Какав комуниста сади лозу у Хиландару?

Какав мрзитељ Албанаца са Есадом Мекулијем оснива албанске
културне установе по Косову? Какав анти-Хрват и анти-муслиман бесомучно
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пише апеле да се осамдесетих година прекине кршење људских права
Фрање Туђмана и Алије Изетбеговића? Какав ратни хушкач се залаже за мир
одмах и по сваку цену? Неки данашњи миротворци су га онда збацивали као
председника.

Ћосића су нападали да је отац мрачњачке, антиевропске и антимодерне
Србије. Њега, који је створио највећег Европејца српске књижевности,
Вукашина Катића, њега, који је створио и одбранио модерну српску
књижевност, а подржавао и прве апстрактне сликаре и архитекте западног
типа, као што је био Богдан Богдановић. Човека који је основао прву трајну
демократску установу у комунистичкој Југославији, Одбор за одбрану
слободе мисли и изражавања, нападали су да се није довољно залагао за
демократију.

О романима Добрице Ћосића нисам позван да судим. Они су јамачно
више утицали на нашу историјску свест и идентитет од било ког другог
дела, нарочито када је реч о Првом светском рату. Нема историјског,
публицистичког или књижевног дела које има јаче дејство од Времена смрти.
Ни у великим светским књижевностима нема таквих књига, које обухватају
век и по историје и све велике дилеме једног народа, као сага о Катићима.
Ратови, логори, идеологије, село, град, државни концепти, породичне и
пријатељске драме... То није више роман река, но је роман-океан.

Достојевски је рекао како су сви руски писци изашли испод Гогољевог
„Шињела”. Могао бих да га парафразирам, па да кажем да су скоро све
идеје у српском политичком и културном животу изашле испод моравског
гуња Добрице Ћосића.

Ћосић је волео Малроову књигу „Храстови који обарају”. И сам је био
дивовски храст наше културе и друштва. Као што су изумрли велики
храстови у нашим шумама, тако је сада отишао и последњи прави великан,
од „оних великих људи који су корачали малом Србијом” како је то написао
Радован Самарџић. Баш као какав храст, пустио је корене у све области
нашег живота. Надам се у нове изданке.
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БЕСЕДА АВЕ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА
НА ДУХОВЕ

• Ево празника, браћо, који нам казује шта је то човек шта је то
дух човечији, шта је то ум човечији, шта је то срце човечије, шта је то
мисао човечија.

• Данашњи велики празник казује нам ту тајну. Господ је,
стварајући нас као људе, дао духа, дао душу, а ради чега? Казује
данашњи празник: ради тога да ми дух свој, Духом Светим усавршимо,
Духом Светим развијемо, Духом Светим ходимо кроз овај свет и кроза
сву вечност. Није човек шала. Бог се није шалио када је стварао човека.
Човек је врло озбиљна тајна, и велика и највећа тајна, Божија у овоме
свету.

• На Спасовдан, шта смо ми прослављали? Прослављали смо,
Господа Исуса Христа који са телом васкрсе и вазнесе се на небо. Шта
је тиме казао Господ? Господ је казао, то да ће тело наше, моје и твоје
и свачије, васкрснути из мртвих и узнети се изнад свих небеса. Господ
је постао човек да покаже, пут човеку кроз овај свет. И оно што се
десило са његовим телом, десиће се и са свачијим телом, са телом
сваког човека.

• Ми идемо, галопирамо ка гробу, јер је то пут, и завршетак нашег
живота. Да ли је црвињак завршетак нашег живота? Ако је тако, онда
се Бог подсмева човеку, када га је створио као човека.

• Напротив Бог је створио тело човеку, да тело победи грех, да
тело победи смрт, да тело победи Ђавола, и да васкрсне из мртвих, и
узнесе се изнад свих небеса. То је пут човековог тела, и тај је пут
прешао Господ Исус Христос. Нико други осим њега! Он ти је показао
којим ће путем ићи моје и твоје тело, и свачије људско тело.

• И данас, на Духовдан, на дан Свете Тројице, шта ми славимо?
Ми славимо највеће чудо овога света, браћо. Славимо рођендан цркве
Божије. Силазак Духа Светога на Апостоле, и цркву Христову, и
вођство цркве од стране Духа Светога, кроз овај свет и кроза све
светове. Данашњи свети празник, показује каква је сила и моћ Господа
Исуса Христа, и у чему је наша вера.

• Наша вера је у сили и Духу Светоме како вели свети апостол.
У сили и Духу Светоме.

• Гле, дванаест рибара Галилејских, дванаест простих сељака,
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крећу у свет после данашњег дана да проповедају кога? Шта? Највеће
чудо, најмилије чудо да проповедају, Господа Исуса Христа васкрслог
из мртвих! И да његовом силом, силом Духа Светог, чине чудеса која
људи не могу чинити никада, без силе Божије. Дванаест простих
сељака, кренули су после овог великог празника да проповедају,
васкрслог Господа Исуса Христа. То значи, да проповедају победитеља
смрти, победитеља греха, победитеља Ђавола. Нису се они никога
плашили, у овоме свету. Цела Римска империја ондашња устала је на
њих. Они су постали буктиње, које су  незнаници спаљивали. До
триста тринаесте године, стално је гоњено Христово име, Христови
следбеници. И ко је победио? Да ли оружје Римске империје? Не, не,
не. Победило је дванаест простих рибара Галилејских. Чиме? Силом
Христовом!  Исцељивали су болне, васкрсавали мртве, чинили
безбројна чудеса, изгонили ђаволе. Свет је био запрепашћен и запањен,
гонили су их, приморавали да се одрекну тога новог учења. Не! Нико
се од њих није одрекао Господа Исуса Христа, сви су са радошћу ишли
у смрт, сви су ишли у погибију за Господа Исуса Христа.

• Тако је било у прво време хришћанства, тако је и остало у свим
временима. Тако је и данас. Колико данас гоне нас хришћане, са свих
страна? Одузимају деци духовне небеске радости. Нигде се не допушта
да се име Божије слави, да се деца уче правди Божијој, истини
Божијој. Милиони хришћана и данас умиру за Господа. Милиони, то
што никада није било,  и у Римској империји гинули су за Господа. На
земљи је данас четири милијарде људи, а милиони и милиони
мученика. Шта је то? Каква то сила данас гони тебе и мене да
неустрашиво проповедамо Господа Исуса Христа, да верујемо у њега,
када се не допушта да верујемо. То је та сила која је пронела име
Господа Исуса Христа кроз свет, име Спаситеља, и данас та иста сила
делује и у нама.

• Погледајте на Српске светиње, о којима пишу гадости ових дана.
Погледајте свете мошти наших светитеља. Погледајте светог Василија
Острошког. И данас дешавају се еванђелска чудеса. Ко је тај  Србин, а
да не зна, ко је тај Србин са болешћу, а да се није излечио од овог
славног дивног светитеља Божијег? Он, Свети Јоаникије Девички,
свети Прохор Пчињски, свети Гаврило Лесновски, земља Српска пуна
је моштију чудотворних. Еванђелска чудеса, дешавају се и данас, као што
су се дешавала за време Господа нашег Исуса Христа, и светих
Апостола, и кроз целу историју цркве. Зато ми хришћани не бојимо се
смрти, не бојимо се гонитеља наших. Нека знају, ми имамо сигурно
оружје за победу а то је смрт за Господа Исуса Христа. Ми тиме
побеђујемо! Када се велики светитељ Божији, Григорије Богослов,
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обратио гонитељима Христа у четвртом веку, он вели: Знајте да ми
хришћани имамо оружје сигурне победе, а то је смрт за Господа
Исуса Христа. Ми са радошћу идемо и гинемо за Господа, јер пред нама
је отворена вечност, пред нама је отворен вечни живот, пред нама је
отворено царство небеско. Шта ће нам учинити људи, шта гонитељи
данашњи? Мушице, мушице комарци који пљују на сунце и пљување се
враћа на њих саме.

• Да, ми смо познати као хришћани, да себе усавршавамо Духом
Светим, Духом који је у цркви Христовој, Духом који је Апостоле
начинио мученицима, и све остале мученике цркве Христове. Шта
треба да радимо са својом душом? Оно што су радили свети Апостоли,
са душама свих верних: испунимо себе вером у Господа Исуса Христа,
вером непоколебљивом, испунимо себе љубављу према Господу и према
браћи својој; испунимо себе молитвом, постом, свима јеванђелским
врлинама; И тако ми стичемо Духа Светога, тако ми узрастамо дух свој,
душу онебесујемо, чинимо је бесмртном и вечном. Уносимо Духа
Светог у њу.

• Шта је циљ нашег живота? Циљ нашега живота је да стекнемо
што више Духа Светога, да бисмо могли побеђивати сваки грех, свако
зло, сваког ђавола у овом свету. А, то се стиче, браћо моја, помоћу
молитве, поста, милосрђа, милостиње, и свих осталих еванђелских
врлина. Циљ је нашег живота стећи Духа Светога, а када њега стекнемо
шта ће нам учинити људи? Наша је радост у томе што смо јачи од
смрти, не само од смрти, него од сваког ђавола, од сваког греха. Зато,
чули сте на светој Литургији: Горе имајмо срца! Не плашимо се наших
гонитеља, не плашимо се оних који хоће да нам душу покваре, него са
вером у Господа Христа ми ћемо побеђивати све непријатеље вере
наше. И смрћу нашом ако треба.

• Нека би благи Господ на данашњи дан, дао силу и моћи да се
духовно родимо, пошто је на данашњи дан рођена црква Божија, а
пошто је данас њен рођендан, данас је рођендан и сваког хришћанина,
свих хришћана уопште. Рођендан у Господу Христу, рођендан у вечности
нашој, рођендан за све што је небеско и наднебеско.

• Данас је, како се вели у дивним песмама црквеним, завршни
празник, завршило се спасење. Казао је Бог, и Господ Исус Христос
човеку, ради чега је човек у овом свету. Дао му је сва средства за
спасење, дао му је сва средства за обожење и за живот вечни. Зато не
престајмо, браћо, смело и храбро, јуначки исповедати Господа Исуса
Христа – тог јединог победитеља греха, смрти и ђавола. И њему се
клањати, живети њиме, и у овом, и у оном свету. Амин.
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Олгица МАРИНКОВИЋ

ЈЕЛЕНА
(Одломак)

... – Овде се мало одморите, па сутра на пут. По оваквом времену
нико не иде напоље.

Сан је убрзо савладао четири уморна путника. Утонули су у удобну
перину док је киша упорно падала.

Тихи кораци и сашаптавања двеју старица вратили су Јелену у
стварност гостољубивог кућерка. Сестре су спремале доручак док се
рана јутарња светлост с муком пробијала кроз малена окна. Киша је
стала али је у ваздуху остала влага, непријатна, лепљива и хладна.
Јелена је устала и понудила да помогне у кухињи:

- Ти добра, ал‘ нека. Једи, узми дете и бежи!
- Кол‘ко има још до Оравице?
- Млада си, није за тебе много.
- Да сачекам да ми се пријатељи пробуде?
- Не чекај! Нису пријатељи.
У очима јој се могло видети изненађење и страх. Покупила је

сањиво дете и ужурбано кренула према вратима. На изласку је сестрама
понудила дукат. Једна је одмахнула руком, а друга је на тренутак
додирнула топлом старачком руком пружајући јој завежљај са храном.
Испратила је речима:

- Бог нека је с тобом!
Друга се надовезала:
- Пожури, немаш много времена!
Страх од неизвесности и безбројних питања која ће заувек остати

без одговора, загонетан шапат двеју старица и мистериозни брачни пар
који је проживљавао своју причу натерали су Јелену да пусти корак о
похрли ка свом циљу. Правила је само кратке паузе како би нахранила
дете. Она сама чупкала је хлеб и сир не заустављајући се. Желела је да
дан потраје што дуже како би видела куда се креће.

Препешачена беспућа остављала је иза себе не осврћући се и кад
год би осетила да посустаје, чула би старичин глас:

- Немаш много времена!
Шта год да је то значило, ноге су неуморно газиле по још увек

расквашеним путевима. Упадала је у блато до чланкова, саплитала се и
подрхтавала. Није примећивала разигране пролећне боје умивене
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кишом, али је ускоро, у мноштву звукова којима се оглашавала тек
пробуђена природа, препознала далеки жубор воде. Издвојила је тај
дуго прижељкивани звук јер је он био почетак остварења њеног
вишемесечног сна. Загазила је кроз високо растиње не марећи за
пецкање оштрих влати траве и гребање трновитог грања. Веру је јаче
пригрлила и пошла у освајање најтежег дела пута. Последње стотине
пређених метара споро су остајале иза две сићушне прилике. Када је
већ била на измаку снаге, непроходна пустара постојала је све
питомија, а хук набујале воде све јаснији. Још само пар метара и поглед
јој се зауставио на немирним таласима подивљале Нере. Река је
правила ковитлаце и вирове, док су се таласи сударали са камењем,
пропињали се, а онда суновраћивали и отицали уз буку и пенушање.
Била је заносна и несавладива.

Јелена је села на обалу, понудила детету да једе и беспомоћно се
загледала у воду. Била је на  ивици да заплаче. Уморна и гладна,
прозебла и без наде. Утрнуте ноге почеле су да провирују кроз
поцепану обућу, чарапе су одавно пале и висиле око чланкова, одећа
прљава и изгужвана а лице огрубело од сунца и кише, шибано ветром,
обливено знојем. Питоми поглед тужних плавих очију спустио се на
дете. Нејако телашце у прљавим изношеним пеленама, слепљене
паперјасте косе, мршавом руком се придржавало за њену мишицу. Вера
је била толико гладна да није имала снаге ни гласа да пусти. Морала
јој је наћи храну, суву пресвлаку, кров над главом. А онда је, кроз
безнађе које је обавило, засветлуцао мили Дарин лик, изазвао искрицу
у оку и плаветнилом се распламсао пламен одлуке. Подигла је дете,
руком прошла кроз замршену косу и наставила да хода обалом. Захватала
је и сркутала воду и тако заваравала глад која се поодавно оглашавала.
Вера је мирно гледала у пут пред собом и слабашно се осмехивала кад
би је Јелена попрскала и давала јој да пије воду из шаке. Небо је
постајало све тамније, а планинска свежина се спуштала  на реку. Није
се заустављала. Улазила је у измаглицу кроз коју се пробијао месец.
Јасно је осликавао контуре у даљини и осветљавао јој пут. Када је већ
почела губити сваку наду да ће издржати, у даљини се указала силуета
карауле. Што је била ближе, то је опрезније ходала. Срце јој се
узлупало, дланови ознојили, а страх је освојио сваки педаљ тела и као
да је покосио, оборио с ногу. Јелена је морала сести. Вера је заспала са
главом на њеном рамену. Тада је почела разазнавати гласове граничара.
Ветар јој је доносио мирис дувана, изговорене псовке и звецкање
оружја. Од њихових погубних погледа штитила је крошња столетног
дрвета које се надвило над реком. Седела је на орошеној земљи и
сакупљала храброст. Док су јој очи грозничаво тражиле обрисе друге
обале, касна заповест је исписивала свој траг у тами:
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- Не смем да погрешим!
Кад је месец зашао за облак, Јелана се подигла на ноге, дубоко

удахнула и загазила у Неру. Набујала и ледена, окрутна и брза, река је
тражила жртву. На неким местима је досезала до струка. Заносила је и
бацала у страну, уплитала јој се својим брзацима око стопала, као да је
хтела повући у мрачне вирове. И док су се водене иглице забадале у
бутине, а бујица покушавала да јој отме драгоцени завежљај из руке,
Јелена је у тишини, са болном гримасом на лицу, покривајући шаком
Верина уста, грабила на другу обалу измичући погледима наоружаним
граничарима. Чинило јој се да је прошла читава вечност док је успела
да се извуче из Нериних канџи. Закорачила је на југословенско тле,
исмехнула се детету које је и даље спавало и наставила да пешачи.
Обавијена тамом и мокром одећом, погрбљена од умора и терета
преживљеног, Јелена је журила своме циљу трудећи се да претекне
зору. Дете је хранила својим одавно ослабљеним млеком. Није осећала
глад, само болна стопала. Утрнуле мисли прекидало је васкрсавање
немилих сцена и претећи хук реке, сабласне слике из неког другог света
сатканих од зала и свакојаких искушења.

А онда је почело да се раздањује. Сунце се промолило и почело
испијати блиставу росу. Осветљавало је добро познати прашњави пут.
Са обе стране пружале су се њиве у недоглед. Без засађених усева, без
уобичајених влати пшенице. Земља је била рањена недавним
бомбардовањем, а тамни бездани зјапили су и пушили се на јутарњој
измаглици. Сабласни мук полегао је по читавом крају. Поново је Јелена
осетила своје узнемирено срце али овог пута устрептало од туге. Страх
је ишчилио и уступио место новој стрепњи.

*
Мала узбрдица најавила је појаву првих сеоских кућа. Кад је

савладала брежуљак, пред њеним погледом појавио се црквени торањ
вољеног села. Сузе су се сливале низ прашњаво лице клизећи све до
углова усана развучених у осмех изазван овим призором. Препознавала
је фасаде комшијских кућа обавијених необичном тишином. Вукла је
уморне ноге у исцепаним ципелама и уживала у звуку својих корака који
су одјекивали познатом улицом. Још само мало. Снага је понестајала,
али је осмех титраво истрајавао на испуцалим уснама. А онда је под
стопалима осетила сигурност дотрајале ћуприје и застала, одлажући
силину тако дуго очекиваног тренутка. Још само мало. Утрнута рука
благо је задрхтала а онда се одлучно спустила на месингану кваку.
Опипала је улегнућа у која је толико желела да смести своје прсте. Уз
заглушујућу буку маштом призваних драгих гласова притриснула је
познато парче метала и отворила дрвену капију добродошлице...
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Адам ЗАГАЈЕВСКИ

ОПИСИ СЛИКА
Обично опажамо неколико детаља –
још пресијавајуће грожђе из XVII века
и можда лепу виљушку од слоноваче,
или дрво крста и кап крви,
и много патње која је већ пресахла.
Шкрипи блистави паркет.
Налазимо се у страном граду –
тако рећи увек у страном граду.
Негде стоји стражар и зева.
Напољу се њише грана јасена.
Описи статистичких слика
необично су занимљиви.
Посвећују им се учене расправе.
Али ми смо живи,
поседујемо сећање и ум,
на тренутке осећамо се врло поносни,
јер у нама виче будућност
и та вика нас чини људима.

ЛЕТЊА ШЕТЊА
Летња шетња: јесењи дан –
падала је фина кишица попут звука гитаре
и можда је мекоћа топле кишице учинила
да се град отвори преда мном,
куће и паркови су ме поздрављали и прихватали,
малчице љутито, као деца после дужег растанка,
поново су ме примали после толико година,
пријатељски ме корили, као да кажу:
зар не знаш да ми не можемо да путујемо,
овде смо за сва времена, у плитком песку,
у земљи до глежњева, овде смо заувек,
препуштени на милост и немилост ветру, у снегу, и рату,
и Русима, и Немцима –
причај нам о срећним земљама.

Превод с пољаског: Бисерка Рајчић
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Иво МУНЋАН

ЂУРА ЈАКШИЋ УЧИ ДЕЦУ ДА ЦРТАЈУ

Децо,
Ако видите оно што нико други не види,
Кад свикнете да ручате снове,
Ако вас није стид да у свет изађете
С измазаном кошуљом и ватром у оку,
Може се догодити да под вашим прстима
Потече река.

Ако вам сува кора црнога хлеба
Као грумен злата засветли једнога дана,
Кад постанете свесни да сте у стању
Да укротите муњу што облаке пара,
Можда ћете једнога дана родити на хартији
Краљевића Марка како разгони Турке.

Ако се ништа од тога не јави само,
Немојте очајавати,
Већ упорно тражите место где тога има
Па, ако Бог да,
Понећете у недра све стране света.
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Благоје ЧОБОТИН

КАМЕН  СПОТИЦАЊА

На међи између
Светлости и мрака
Реч.
Најтврђи угаони камен
о који се многи разбијају.

НЕБОСПЕВ
Небоглед
Небовид
Небодан
Небесит
Небочежњив
Небожељан
Небогладан
Небожедан
Небопросац
Небоносац
Неболик
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Љубинка ПЕРИНАЦ СТАНКОВ

И ТО МЕ БЕСКРАЈНО НЕРВИРА

У мом огледалу живи стара жена
која прва запали светло у купатилу,
чак и када се мени пред огледало не стаје.
Сваког јутра још при првом погледу
прекоље ме у потезу за сваки случај
па тек онда  крене да ме обавештава
колико су се милиметара спустили
подочњаци и колико је гушчија шапа
добила на ширини и простору
колико ми је једна усна тања од ове друге
и колико је длачица на десној обрви иступило из реда.
Она ми никад  ништа лепо није рекла,
ни разумела моје мале страхове
велике неразуме и огромне гестове тупог непокора и бола.
Није знала колико сам у стању далеко од себе да одем
и који део мене никада више неће да се врати.
Уместо дневне издржљивости на лице ми та страна жена
наноси маглу која се савршено у мене упије
тако да пред огледалом делујем скоро људски.
И то ме бескрајно нервира.
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Александар СТОЈКОВИЋ

САД ЈЕ НОЋ

винилска плоча
што се врти међу блоковима кудеље
сат је кад излазимо на улице
и механички се крећемо
од једног до другог ћошка
као добро подешене
грамофонске игле
серијски повезане
са инсталацијом божићних светиљки
у колони одлазимо из
напуштених зграда
и не знамо куд да кренемо
јер то је сад музика
ноћи у којима смо се под мостовима
окренули с једне на другу страну
све док је јутро довољно близу
да можемо изаћи из сна
и тек ће се онда тела дуплирати
под индиго папиром
тек ће онда кости
расти по бетону
као грудве соли
до првих сати јутра
када ћемо се крозвући
кроз уске улице
и натераћемо их да устукну
три корака уназад
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Ђорђе НЕШИЋ

МОЛИТВА СВЕТОМ ТРИФУНУ

Сланину са жара, чашу лањског вина,
Подари нам, Триво, од земних милина.

Помилуј нас оком иза снежног смета
док северац брије бритвом с оног света.

Загрни чокоте, благошћу озари
пупове где зиму зимују ластари.

И помени мајку Јанковић Стојана,
Захар Орфелина, Љутицу Богдана.

Хитрих винцилира сети се, пудара,
што чувају туђе грожђе које шара.

Кроз наносе снежне путељак пропрти,
сачувај пијанце тихе беле смрти.

Да сметнемо с ума, на трен, коби горке,
нека буде грожђа за нас и за чворке.

Да се надостимо (пре него нâс црви)
Христовога тела и Христове крви.
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Драга МИРЈАНИЋ (1940-2014)

МАЈКА ЗВЕЗДА
Вољеној родитељици Даници

Једна је мајка излетела из гнезда
Које је брижно цели живот плела.
Једна је мајка сад постала звезда
И засјала изнад нашег села.

Ено је, како целим бићем зрачи,
Ко жртвена бакља тиња и изгара;
Та ватра света за нас живот значи,
Тај пламен је наша добра мајка стара.

Из немог царства висина и сјаја
Њени смели снови према нама језде,
Да истрајемо до конца и краја,
Док и сами једном постанемо звезде.
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Чика-Јова ЗМАJ

МАЛИ БРАТА
Дочепо се мали Брата
Очевога сата.
А сат је од злата,
Па има и врата.
Ала је то лепо!

А на уво кад га метне,
Тад се чује нека звека;
Сат говори: Тика-така!
Брата мисли: Хоће млека.
Ала је то мудро!

Залио га слатким млеком
Неколико пути,
Брата мисли: Сат се најо,
Па сад зато ћути.
Ал‘ се разумемо!

Сад су пуни обадвоје,
И сатић и Брата,
Обадвоје сада ћуте;
А кад дође тата,
- Ал‘ ће бити гужве!
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Светлана МАТИЋ

КАД ПОРАСТЕМ

Кад порастем бићу мама.
Деца неће бити сама.
Чуваћу их нежно, драго
и тепаћу: „Ви сте благо!“

Кад порастем бићу тата.
Деци бићу вредан злата.
Шетаћемо често градом.
Частићу их чоколадом.

Кад порастем бићу бака
и чуваћу два првака.
Читаћу им бајке, приче,
пећи ћу им колачиће.

Кад порастем бићу деда
и частићу све од реда.
Водићу их сваки дан
у кафану раздраган.

Кад порастем ујак бићу.
Златни ланац ја носићу.
Фотографски апарат
окачићу ја на врат.

Кад порастем бићу ујна.
Коса ће ми бити бујна.
Певаћу и говорићу.
Уживаћу ја у пићу.
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Кад порастем бићу стриц.
Испричаћу смешан виц.
Суботом ћу у лов ићи.
Старост мене неће стићи.

Кад порастем бићу стрина.
Бићу права дама фина.
Рукавице црвене
увек биће уз мене.
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Душан РАДОВИЋ

БРКОВИ

Срђан Живковић пустио је бркове, иако има тек седам година.
- Чујем, Живковићу, да сте пустили бркове? – каже му директор

школе.
- Изгледа... – одговара Живковић скромно.
- Могу ли знати – са каквим намерама?
- Не можете.
- А ако позовем вашег оца?
- Ни онда. Нигде не пише да се не смеју пуштати бркови.
- Тако је, не пише. Али ако ви, као ученик првог разреда,

пуштате бркове – какве би бркове требало да има директор школе?!
- Не знам.
- Не знате?
- Не знам.
- Добро. Показаћу вам.
И директор школе пусти да му израсту огромни црни брци, као

у народној песми. Од увета до увета. У сваком случају, за Живковића
недостижни.

Уврне директор бркове па право пред Живковића.
- Видите ли младићу, шта су бркови?
- Видим.
- Па зар вас није срамота?!
И ту се мали Живковић поколеба. Обрише сузе, обрише и бркове

и поче да сања како ће једном, кад порасте, имати бркове велике као
крила, како ће махати брковима и летети изнад школе и изнад
директора и викати из свег гласа:

- А зар вас није срамота? А зар вас није срамота?
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Лав ТОЛСТОЈ

КАКО СЕ ДРВЕЋЕ КРЕЋЕ

Једанпут смо крчили зараслу путању на узвишици крај рибњака.
Исекли смо много дивљих ружа, врба, топола, па је дошла на ред и
дивља трешња. Расла је на самој путањи и била је тако стара и дебела
да је, свакако, имала најмање десет година. А мени је било познато да
је пре пет година парк био уређиван. Никако нисам могао да схватим
како је ту могла да израсте тако стара дивља трешња. Посекли смо је и
пошли даље. Мало даље, у другом честару, расла је иста таква, само
мало дебља, дивља трешња. Погледао сам њен корен и видео да је
расла под старом липом. Липа ју је гушила својим гранама, па је дивља
трешња пружала четири метра по земљи право стабло, а када се извукла
на светлост, подигла је главу и почела да цвета. Посекао сам је до
корена и зачудио се што је она била свежа, а корен труо. Када сам је
посекао, покушао сам заједно са сељацима да је одвучем, али ма колико
да смо је вукли, нисмо могли ни с места да је померимо – као да се
била прилепила за земљу. Ја рекох: „Погледај да се није негде закачила“.
Радник подиђе под њу, па повика: „Па она има други корен. Ено га на
путањи!“ Пришао сам му и уверио се да је то истина.

Да се липа не би гушила, дивља трешња је прешла испод ње на
путању, на два и по метра даље од пређашњег корена. Корен који сам
ја исекао био је труо и сув, а нови је био свеж. Она је, свакако, осетила
да под липом не може да живи, па се пружила, закачила се граном за
земљу, од гране је направила корен, а први корен напустила. Тек тада
сам схватио како је на путањи израсла она прва дивља трешња. Она је,
свакако, исто урадила, али је успела да сасвим напусти стари корен,
тако да га нисам могао ни наћи.
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1 У преводу Мате Мараса: „Od sretnih zvijezda žude spas / Sudbinom teškom strti“
(двојезично издање: Mihai Eminescu, Luceafãrul / Veèernja zvijezda, Panciova 1989).

Мирјана ПЕТКОВ ЂУРЂА

ЛЕТИМИЧНО, ПОСЛЕ ВИШЕКРАТНОГ
ЧИТАЊА

Миша Илић, Далека звезда, Темишвар, ССР, 2013.

Навикнута да књижевна дела прочитавам више пута од корице до
корице, нисам могла направити изузетак са књигом песама Мише
Илића, коју су ми разредни другови доставили.

Прво изненађење било је у наслову збирке: Далека звезда, у
метафори која ми је скренула пажњу, предубедила ме да ће се песник
дотаћи теме специфичне за уметничког ствараоца уопште; био он
песник, сликар, вајар или што ино, „далека звезда” ће за њега постати
идеал уметника у трци за драматичним усавршавањем, због којег ће радо
поднети и одсудно саможртвовање.

Тек у циклусу по којем је књига названа појмила сам да је „далека
звезда” метафорични симбол срећне звезде, која није страна ни нама
обичним смртницима. Као што је то изразио Михај Еминеску у чувеном
дијалогу Хипериона и Демијурга из поеме Вечерња звезда:

Ei au doar stele cu noroc
Şi prigoniri de soarte.1

И тада се у мојој души све изменило. Открила сам лирско ја у
патњи која преживљава сопствену патњу, вазда погледом уперено ка
идеализованој прошлости. Уосталом, то је једини топос обремењен
светим, аутору драгим, симболима, који га оплемењују и држе у животу.

Због тога су у поглављу насловљеном Родни простори тонови
изразито меланхолични, јер из самога непостојања песнику искрсава
мајка, јављају му се младалачке пустоловине напоредо са еденском
природом: „осмех златнога неба“, „бокор младога јоргована“ итд. Затим
ће се та природа оголити и опустошити, увенуће, јер су нестала бића
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која су је испуњавала, просто су благо утонула у прошлост (мајка,
брат...).

У циклусу Плава Венера откривамо човека који осећа да једино
што га одушевљава, иако припада истом давно ишчезлом а њему због
тога не мање драгом свету, јесте љубав, не сањалачка, идеална,
платонска, него љубав према жени, одвећ сензуалној, лепој, топлој...

У једној еротској, а такође елегичној, поеми (Плава Венера)
моменти прохујале љубави снажно су доживљени:

када бисмо могли заборавит све то
што нам срца иште искрена
и
верна
били бисмо топли као жарко лето.
Чудновато, растрзан противречностима, већ под крај истога

поглавља, у поеми Сета, парадоксално бележи:
та ваљда смо људи
ми волимо умом
Поглавље Далека звезда испуњено је такође поезијом љубави, само

што елегични тонови пониру све дубље, бол проузрокован непри-
сутношћу вољене жене постаје жал, појачава осећање забринутости
самотњака. Слично чувеним класицима, песник дозива у сећању срећне
тренутке заљубљеника, када су удвоје крстарили само њима познатим
просторима, штићени „срећном звездом“ (поема Далека звезда):

сваке дивне ноћи једна звезда мала
враголасто сјаше
у свом нежном сјају
чувала је наша срца устрептала.
Последњи циклус, Terra incognita [Непозната Земља], доживела

сам као документарац о „праисторијској шуми“, „праисторијској реци”,
„праисторијским људима“, који су безбрижно живели у слободном и
срећном окружењу. По мом виђењу, тај бајковити унверзум из америчких
цртаних филмова унет је као антитеза нашем свету, модерном,
цивилизованом, отровном, који је песнику омражен. Због тога су ме
пленили сликовити призори на штету поетских представа.

И најзад запажање да се песник служи техником модернога стиха
(бели стих, унутарњи ритам, одсуство риме, пренебрегавање правописа
и интерпункције) и особито поступком настављања поетске идеје из
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једног стиха у други, без означавања тога преласка каквом цезуром.
Таква поезија, међутим, ризикује да се обраћа највише упућеним
читаоцима, а да остане страна редовном, обичном читалачком кругу.

Лично сам прижељкивала да откријем метафоре и унутар дела, не
само у прологу или у насловима. Песник нас, међутим, опчарава
поглавито сликовитим представама, што ће вероватно потицати од
његове давно испољене страсти за ликовном уметношћу (видети
корице).

И треба рећи да организовање садржаја, распоред поглавља, избор
наслова, владање визуелним детаљима, књига, дакле, у целини
разоткрива егзактност, прагматичност професора егзактних наука,
физике и математике, нашега свагдашњег колеге.
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 СРПСКЕ ГОДИШЊИЦЕ
У књижевности, као и у свакој уметности, постоје датуми и

тренуци када се подвлачи црта, збрајају године, своде некакви рачуни.
У нашем случају, лепи и узбудљиви.

Припремајући „Додатак КЖ“ за други прошлогодишњи број
часописа „Књижевни живот“, са значајним српским годишњицама
(забележили смо их више од стотину!), зауставили смо се на неколико.
Са разлогом.

Двестагодишњица једног од највећих, Петра II Петровића Његоша,
владике црногорског и песника српског, чијом се поезијом, и српством (!),
окрепљујемо, пред јединственим му портретом у Владичанском двору у
Темишвару; 160 година од смрти и 130 година од преноса посмртних
остатака нашега Бранка Радичевића из Беча на Стражилово – школовао се у
Темишвару и из Темишвара се јавио, Вуковом азбуком, међу првима, у
српском романтизму; 75 година од смрти Бранислава Нушића, српског
комедиографа, превођеног и играног и у Букурешту и Румунији, чија је бритка
реч и подругљив смех тресао (и још увек тресе) наше сцене, од Великог
Семпетра до Белобрешке, генерацијама дилетаната, родитеља и деце; 120
година од рођења Хиперборејца и Суматраисте Милоша Црњанског, највећег
Темишварца међу нама, према нашем скромном (и можебити субјективном)
миш-љењу, можда и највећег песника српског језика; 70 година од упокојења
и 75 година од именовања Јована Дучића, принца српске поезије, чији нас
лирски заноси једнако узбуђују, за амбасадора Југославије у Букурешту; 60
година од смрти Бошка Токина, значајног представника српске модерне, а
родом из нашег Чакова; 115 година од рођења и 20 година од смрти
незаборавне Десанке (Максимовић), која нас је својом поезијом, племенитошћу
и добротом, пригрлила у Темишвару и Српском Семартону, поделивши са
нама, усамљенима, део свог лепог времена – јесу наш дебели разлог.

А могао је овај додатак изгледати и другачије, темишварскије,
само да смо се задубили у молитвеном слову патријарха нам Арсенија
Чарнојевића (1633?-1706) и несрећног му племена, патријарха Арсенија
Јовановића Шакабенте (1698-1748), Арађанке Евстахије Арсић (1776-
1845), прве песникиње Матице српске. И колико се Темишвара и колико

ИЗ НАШЕ ШТАМПЕ
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Арада у том додатку још могло наћи.
Или, да смо све српске годишњице почели збрајати косовском

сузом Јелене Балшић (1368-1441), госпоже српске.
(Господе, колико нам је стара, и мудра, књига. Као питко вино).
Или да смо, са поштовањем, стали пред годишњице и књиге

дубровачке Марина Држића (1508-1567) и Ивана Гундулића (1589-1638),
које одишу српским, као и стари Дубровник.

Или свему додали десетак годишњица превратничке  српске
модерне, са „песником и бандитом“ Радетом Драинцем и силном
војском српских бунтовника модерниста.

Ето, зашто је уз све наше разлоге „Додатак КЖ“, с краја прошле
године, могао изгледати и другачије, свеобухватно: од Немањића и
Косова до Темишвара данас. Овако, нека овај додатак буде једна
скромна књига сећања и памћења. Памтимо све, тако нас је Песник
учио у својој истоименој књизи опоруци. Нас често небрижне и
заборавне.

Славомир Гвозденовић,
главни уредник „Књижевног живота“

(Наша реч, 1248, 24.01.2014, стр. 19)

Бранко је у Темишвару
испевао своју чувену
Девојку на студенцу

У Темишвару чувамо
Његошев јединствен

портрет
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СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
У ТЕМИШВАРУ
„САВИН ПУТ, ЈЕР ДРУГОГ ПУТА И НЕМА“

Химном Светом Сави отворена је и ове године 27. јануара Све-
тосавска академија у Темишвару. Професор Јоца Бугарски дириговао је
Дечијим хором Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“, а пратио их је
Хор темишварске Српске саборне цркве.

Водитељи програма, Радмила Јана Шакотић и Марко Аџић,
поздравили су затим присутне на српском и румунском речима: „Прву
реч свете историје српскога народа саставила је и украсила рука Светога
Саве и, отад, не престаје ова историја том руком, њеном мудрошћу и
лепотом крстоносно да се исписује.

Аскет и мудрац, проповедник народне вере и првопрестолник
црквени, државник и ктитор, миритељ завађених и заштитник убогих,
законодавац и просветитељ све српске земље – у истину, све чега се
Свети Сава у своме животу на земљи дотакао, или о чему је мислио,
што је чинио или о чему је сањао, постајало је темељ, искра неугасива,
благородни корен.

Милош Црњански је овако одредио величину и овако објаснио
неупоредиво зрачење Савине личности: “Од њега почев, и његовог
доба, слика Српства на Балкану пуна је нашег дивног неимарства,
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зелених и модрих, надземаљских светлости нашег црквеног сликарства,
трептавих пламенова жижака, крај којих бдију, у ноћи, писци црно-
рисци, ученици белог Хиландара, величанствених појава средњовеков-
них ктитора, владара просветитеља и светитеља, чије руке допиру до
Сирије и Синаја, дижући болнице и оставивши траг једне светле,
средњовековне српске културе.’’

Овогодишњу Светосавску прославу Савез Срба у Румунији пос-
ветио је великом пројекту Темишвара за престоницу европске културе
2021. године са намером подршке у стицању ове високе европске
титуле.

Пуна сала Опере окупила је бројне представнике наше зајед-
нице, представнике наше Српске православне цркве, главних српских
институција, ђаке и наставнике Српске гимназије, као и званичнике.

Међу гостима Темишварске академије наводимо Милорада
Симића, изасланика председника Републике Србије Томислава Николи-
ћа, Његову екселенцију господина Бранка Бранковића, амбасадора
Републике Србије у Букурешту, Његову екселенцију, господина Лазара
Манојловића, генералног конзула Републике Србије у Темишвару,
архијерејског заменика протојереја-ставрофора Маринка Маркова,
Славомира Гвозденовића, посланика ССР у Парламенту Румуније,
Огњана Крстића, председника ССР, представнике архива Шумадије и
друштва Српско-румунског пријатељства Ризница из Лужница.

Присутни на Академији имали прилику да погледају и чују причу
о Светом Сави и његовом роду, кроз ,,Реч о молитви, спасењу и
љубави”, коју је на основу молитви Светог Саве и текстова Милоша Цр-
њанског и Јована Дучића, Бране Црнчевића и Васка Попе, приредио
Славомир Гвозденовић, а извели наши глумци. У улози Светог Саве –
Ђока Стојанов, рецитатори - Александра Петров и Марко Аџић, а у
улози Јована Дучића и Милоша Црњанског - Горан Пантин и Марко
Аџић.

Глумци су говорили стихове, а све је пратио Хор Српске пра-
вославне саборне темишварске цркве под диригентском палицом
професора Јоце Бугарског.

Годинама је тамбура красила Темишвар и свако наше место
банатско, сликала својом тананом жицом широку душу, људску и српску,
оставши до данас огледало наше. Сачували смо је и чувамо је и данас
у Темишвару, Великом Семиклушу и Српском Семартону. У то име су
тамбурашка друштва наступила удружено ове празничне вечери.

Тамбурашки оркестар КУД „Круна“, Српски Семартон, основан је
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1995. године на иницијативу хармоникаша Илије Грубачког и тадашњег
месног пароха Милорада Остојина. Тако је обновљен тамбурашки орке-
стар под вођством Илије Грубачког, који данас броји 10 активних
чланова. Њихов репертоар је веома богат, пошто увек траже да обрадују
публику новим српским народним песмама.

Те вечери са две прелепе песме публику су поздравили и солисти:
Тихомир Шароњев, који је извео песму: „Дуни ветре са банатске стране“
и Велимир Недељков са познатом: „Ова песма рефрен нема“.

,,Темишварски споменари“ су тамбурашки секстет основан 2009.
године. Они настављају племениту традицију музичког постојања Срба
у Темишвару, који је иначе увек обиловао добрим тамбурашима. Зато ос-
нивање овог секстета употпуњује једну празнину која даје наду да ће
тамбура увек имати места у тако разноврсном музичком времену
садашњице. Солисткиња Јасмина Фењац заједно са Пером Тодоровићем
извели су добро познату, омиљену песму: „На маленом брегу“.

Тамбурашки оркестар „Батини бећари“ основан је 2008. године под
управом господина Теодора Бате Рајчића, а данас је уметнички руко-
водилац примаш Марко Бугарин. Током шест година рада, наступили су
на разним концертима у земљи и иностранству и освојили бројне
награде и признања.

Зоран Радић певао је овом приликом „Ај по градини месечина сија
мека“, Душица Рошу песму „Због тебе“, Љубомир Петров „Ој, ливадо,
росна траво“.

Под управом виртуоза банаћанске тамбурице, професора Томи-
слава Томе Ђурића, тамбураши су наступили на сцени заједно.

Светосавска прослава настављена је у брзом ритму – у ритму
народних игара и добре енергије младих момака и девојака из наших
културно-уметничких друштава.

КУД ,,Свети Сава’’ из Великог Семиклуша основано је 1992.
године са циљем очувања српске културне баштине. Од тада, са успехом
непрекидно постоји и окупља велики број младих различитих узраста.
Друштво је до сада учествовало на многобројним смотрама и фестива-
лима од локалног до међународног карактера, на којима је приказало
лепоту српске народне песме и игре. Тренутно КУД ,,Свети Сава’’ броји
oко осамдесет чланова, а главна активност је неговање народних песама
и игара и промовисање традиција са ових простора.

Под упутством Наталије и Георгеа Мандрана, КУД ,,Свети Сава’’
приказало је у темишварској Опери те вечери игре из Пчиње,
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кореграфију Љубомира Вуичина, под насловом ,,Што ми је мерак’’.
КУД „Круна“ из Српског Семартона, основало је играчку групу

2009. године и има 36 активних чланова који неуморно вежбају српски
фолклор. У свом репертоару имају пет сплета игара: игре из Баната,
игре из Срема, игре из околине Лесковца, Шумадије и Беле Паланке.
КУД „Круна“ Српски Семартон наступало је на више фестивала
ревијалног карактера како у земљи тако и у Републици Србији, а те
празничне вечери представило се играма из Беле Паланке у кореогра-
фији Сенадина Крстића. Председник овог друштва је Весна Струца -
Чолаковић, уметнички руководилац: проф. Јоца Бугарски, а кореoграфи:
Душан Миладинов и Сенадин Крстић.

Академско културно-уметничко друштво “Младост” основали су
српски студенти 1969. године са жељом да окупе око себе младе
свираче, певаче и играче. Циљ је био очување српске културне баштине.
За кратко време целокупна српска културна омладинска активност у
Темишвару и широј околини одвијала се у и око „Младости”.

Међу свим српским фолклорним дружинама у Румунији, АКУД
“Младост” је најстарије и најбројније друштво, са непрестаном
активношћу од свог самог оснивања. Друштво је учествовало на
многобројним такмичењима, смотрама и фестивалима, од локалног до
међународног карактера, где је забележило топао пријем публике, али
и неколико значајних награда и признања. Тренутно, броји око 120
чланова и подељени су у више група. Главна активност друштва је
неговање народних песама и игара. Од свог самог оснивања, све су
генерације „Младосташа”, стотине бивших и садашњих чланова,
неговале српске културне и духовне вредности, и на тај начин
допринеле очувању српске речи, вере, песме и игре на просторима
румунског Баната. Последњих десет година уметнички руководиоци
друштва су Сенадин и Сретко Крстић, a oркестар се налази под
диригентском палицом Наде Петров - прве виолине Румунске
Националне опере у Темишвару.

АКУД “Младост” се публици која их увек бодри аплаузима
представила колажом игара из југоисточне Србије.

Српски омладински оркестар у Темишвару основан је 1969. године.
Њихов први јавни наступ био је на радио-приредби у Иванди 23.
новембра исте године. Након првих успеха дружини је приступио већи
број омладинаца и омладинки и тако је настала дружина „Младост“
,која је уз свираче и певаче имала и играчку групу. Ова ће се дружина
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преименовати у АКУД „Младост“. Оркестар АКУД „Младост“, на челу
са концерт маестром - Надом Петров, на Светосавској приредби извео
је „Свилен конац“, „Милошевку“, „Повођанско коло“, „Пасону“ и
„Ергенско оро“.

И заиста, праву енергију осетили смо када је њих 56 чланова КУД-
ова удружено ступило на сцену. Њихова позитивна вибрација за крај
била је прави форшпил за незаборавно вече и Светосавски бал у фоајеу
Опере са оркестром Берислава Пејића и солистом Стефаном Драгићем,
где су се у колу нашли и млади и стари и професионални играчи и они
који српску песму и игру доживљавају присно, тако како су је од својих
научили.

Љубинка Перинац Станков
(Наша реч, 1249, 31.01.2014, стр. 19-23)
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САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ
АРАДА

У среду, 12. фебруара 2014, делегација коју су сачињавали Његова
екселенција Лазар Манојловић, генерални конзул Републике Србије у
Темишвару, председник Савеза Срба у Румунији Огњан Крстић,
председник  месне организације ССР Арад Миливој Силашки и
историчар Божидар Панић, састала се са градоначелником Арада
Георгеом Фалком.

Повод састанка је био покретање пројекта у вези са Спомен-
обележјима и спомен-плочом српским интернирцима у Арадској
тврђави између 1914. и 1918. године.

Господин Манојловић је градоначелнику града на Моришу уручио
књигу „Арадска тврђава – аустроугарски логор за истребљење Срба 1914
– 1918) Божидара Панића, Симе Жаркова, Милоша Кристје и Андреја
Качора, са сликовитим и индикативним фотографијама о страдању
нашег народа.

Генерални конзул је изнео три проблема: 1. Да ли је за поста-
вљање спомен-плоче на арадској тврђави потребна посебна радна
дозвола града? 2. Постизање договора око доделе плаца (50 са 50
метара) на месту где би касније била постављена и спомен-костурница.
3. Добијање формалне сагласности за почетак радова.

Консултујући приложену документацију, градоначелник Фалка је
рекао да за прву тачку није потребна посебна дозвола, док за остале две
треба да се поднесе захтев општини града, имајући у виду да је конзулат
Републике Србије већ добио одобрење од Министарства одбране
Румуније.

Господин Фалка је изразио уверење да ће сарадња бити успешно
приведена крају, понудивши чак да институција коју представља
учествује у трошковима око реализације пројекта Спомен-обележја,
поготово што се у текућој 2014. навршавају сто година од почетка
Првог светског рата. У Арадској тврђави је у току ратних дејстава било
заточено око 20.000 Срба, од којих је неколико хиљада погинуло.

Горан Мракић
(Наша реч, 1252, 21.02.2014, стр. 15)
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ОТВАРАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ
ОЛИМПИЈАДЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

У РЕШИЦИ

У граду на Брзави је у понедељак, 7. априла 2014. с почетком у
18.00 часова, у  сали Школског инспектората жупаније Караш-Северин,
било одржано свечано отварање државне фазе Олимпијаде словенских
језика, која траје од 7. до 10. априла. Такмиче се ученици српске,
словачке и чешке националности, који су у својим школама на
прелиминарним такмичењима освојили најзапаженије резултате. Можда
организатори нису случајно одабрали Решицу да буде домаћин ове
манифестације, имајући у виду да у карашсеверинској жупанији живи
чак 18 мањина.

Уводна реч у свечаној дворани Школског инспектората карашсе-
веринске жупаније припала је школском инспектору за мањине проф
Георгиу Манди, који је истакао да су сви учесници добри самим тим
што су успели да се домогну Националне фазе такмичења. У наставку
су се присутнима обратили Јонесие Гиоргиони у име Жупанијског
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савета Караш Северина, портпарол префектуре Караш-Северин
Михаела Бадеа, генерални инспектор Жупанијског школског инспекто-
рата Николаје Гриндјану, представник Министарства наставе и
образовања Вјерослава Тимар, национални инспектор за чешки,
словачки, бугарски и српски, која се присутнима обратила на три језика.
Овом приликом била је представљена комисија за српски језик, као и
наставници који су упућивали и надгледали наше ученике: унив.
професор др Октавија Неделку, професори Маријана Шакотић, Даница
Шароњев, Милина Маргарит, Вера Крстић, Јасена Егед, Ђока Јаношевић
и Озрен Миленовић.

Присутнима су се у наставку обратили амбасадор Републике Чешке
у Румунији, Жири Ситлер, генерални конзул Републике Србије у
Темишвару Лазар Манојловић, који је у име конзулата Републике Србије
поздравио домаћине ове манифестације и све учеснике. Огњан Крстић,
председник ССР, се присутнима обратио у истом духу чувања језика,
националног идентитета, културе и обележја сопствене духовности,
подвлачећи да кровна организација Срба у Румунији подржава свим
средствима овакве догађаје.

Уторак је био предвиђен за писање радова, док су у среду
учесници Националне олимпијаде матерњег језика имали неколико
излета. Ђаци су у пратњи наставника посетили историјске знаме-
нитости Решице, туристичке атракције у Оравици, Чиклови и Окјул
Бејулуј и водопад Беушницу. Излете су учесницима поклонили Савез
Срба у Румунији и Демократски савез Чеха и Словака у Румунији.

У вечерњим сатима су олимпијци пратили културно-уметнички
програм са традиционалним српским, чешким и словачким играма и
песмама, а у четвртак 10. априла, олимпијцима матерњег језика,
представници ССР предали су, уз заслужене награде, и поклоне
припремљене за најбоље, али и за све учеснике Олимпијаде, који на овај
начин показују поштовање и љубав према свом матерњем језику, као и
своје знање српског језика и књижевности. Више о томе сазнаћете у
наредном броју нашег листа.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1259, 11.04.2014, стр. 8-9)
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ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА СЕ ПОНОВО
УЧИ СРПСКИ

Како сазнајемо од Драгана Воштинара у Арад Гају се дешава
нешто веома лепо. Наиме, после 52. године затишја у Гају се поново
учи ћирилица.

На иницијативу Драгана Воштинара и групе родитеља чија деца
похађају Школицу фолклора, организован је 22. марта 2014. први течај
српског језика у седишту Месне организације ССР у Арад Гају.

Родитељи су решили да уплате овај течај и да сваке суботе за њих
и њихову децу из Батање долази професорка Станислава Егбауер Генеш
која ђаке учи да читају и пишу на српском језику.

Има их 25 ђака од другог до осмог разреда који похађају овај течај,
али пошто су сваке суботе присутни и родитељи, сакупи се у
просторији њих четрдесетак, који уче слова и азбуку.

Научили су тако малишани да се на српском представе, да кажу
ко су и ко су им родитељи, а почели су већ и прва слова да уче. То је
и био циљ формирања ове групе, да чланови фолклорне дружине науче
не само српску игру, већ и српско писмо и понешто о српској култури
и традицији.

О њиховом подухвату се већ надалеко чуло. Посетила их је 29.
марта Душица Мариновић, из Међународног центра за књижевност и
децу „Змајеве дечје игре“, а 29. марта посетила их је и делегација из
Футога, која жели сарадњу са Арађанима у спорту и фолклору.

Љубинка Перинац Станков
(Наша реч, 1259, 11.04.2014, стр. 18)
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МАЛИ МАЈСТОРИ ВЕЛИКИХ РАЧУНА

Прошлог четвртка, 10. априла 2014, у Српској гимназији „Доситеј
Обрадовић“ у Темишвару одржало се традиционално међужупанијско
такмичење „Мали математичари“ где су своје знање из математике
показали ђаци првог циклуса, тачније трећег и четвртог разреда. Ове
године је задатке из математике решавало тридесет и пет ученика из
карашсеверинске, арадске и тимишке жупаније.

Координатор такмичења Мали математичари Вера Жупунски, је
заједно са наставницима Невеном Стефановић, Оливером Арсин,
Миленом Горник, Славеном Пејанов и Драгомиром Петковим
осмислила задатке за најмлађе математичаре. Ђаци су имали на
располагању сат времена за размишљање и решавање математичких
задатака.

Комисију која је поправила радове сачињавали су наставници:
Мара Малимарков, Даница Стефановић, Томислав Поповић и Драгомир
Петков, а подељене су пригодне награде најбољима.

Ове године су највише поена приликом решавања задатака
остварили следећи ђаци: Трећи разред - прво место: Игор Јоргован,
Миљана Мишић и Спаско Михајловић - 100 поена, друго место Ивана
Кланица –  92 поена, а треће Игор Фењац 88 и Селена Станчев 81
поен. Четврти разред – прво место: Лука Стојков, Ненад Нешин и Ален
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Грубачки – 100 поена, друго место: Љубиша Азировић и Маја Попов
Стојшић 95 поена, Ивана Тодоровић са 93 поена, а треће место је
припало Марији Радука са 89 поена.

Након свечане доделе награда у Српској гимназији учесници
овогодишњег такмичења Мали математичари из: Мачевића,
Белобрешке, Немета, Радимне, Великог Сенпетра и Темишвара су
заједно са својим наставницима посетили Српску кућу и просторије
Савеза Срба у Румунији, где су их дочекали председник ССР Огњан
Крстић и потпредседник Славољуб Аднађ. Овом приликом малишани
су имали прилику да разгледају просторије редакције недељника Наша
реч, да виде изградњу  новог дела Српске куће, а затим је за њих
приређен пријем и послужење.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1260, 18.04.2014, стр. 10)
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ХОР СРПСКЕ САБОРНЕ ЦРКВЕ У
ТЕМИШВАРУ НА ВАСКРШЊЕМ

КОНЦЕРТУ У БЕОГРАДУ

Хор Православне српске саборне цркве у Темишвару на челу са
диригентом проф. Јоцом Бугарским је са великом радошћу примио
позив да наступи на шестом издању Васкршњег концерта у Београду,
који се традиционално одржава на први дан Ускрса 2014. у Храму
Светог Саве.

Концерт је улепшало 13 хорова, од којих четири дечја, док су Србе у
расејању представили хорови из Темишвара и Цириха. Духовне текстове
је читао млади глумац Милош Биковић.  Диригент проф. Јоца Бугарски
је за овај наступ изабрао искључиво васкршњи репертоар: Прадварив-
шија утро – Васкршњи ипакој (К. Станковић), Плотију уснув –
Васкршњи светилан (А. Глазунов) и Радујтесја, људије (Ђ. Сарти).
Пошто су појали и на васкршњем јутрењу у поноћ, а затим на
архијерејској литургији у Саборном храму у Темишвару, чланови Хора
Православне српске саборне цркве у Темишвару су певали пажљиво, у
правом заједништву и достојно се придружили осталим врхунским
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хоровима у Храму Светог Саве у атмосфери опште ускршње радости.
Овај догађај који иначе организују власти града Београда са

благословом патријарха СПЦ Иринеја, био је посвећен овогодишњем
обележавању 100 година од смрти највећег српског композитора
Стевана Стојановића Мокрањца. Епископ ремезијански Андреј
(Чилерџић), викарни епископ Његове светости патријарха Иринеја, је
на крају – док су сви хорови заједно певали Мокрањчеву  Светосавску
химну – благословио певаче и поделио деци фарбана ускршња јаја. Он
је пренео поздрав патријарха Иринеја и нашем протојереју-ставрофору
Маринку Маркову, архијерејском заменику  који није жалио труда да
ускршње вече проведе са члановима Хора у Београду.  Исто је похвалне
речи после наступа нашег хора имао и композитор Владимир Марковић,
диригент Београдског камерног хора и главни уредник програма.

Поред посебног духовног доживљаја свих певача и публике, важност
оваквих догађаја јесте и та да је цео концерт пренела Радио телевизија
Србије, те су и у Румунији гледаоци сателитског програма РТС-а могли
да прате снимак концерта. Веома су ретке прилике да се православна
црквена музика чује на националним телевизијама и у ударним
терминима.  За наш хор наступ у матици је сваки пут повод за
радовање и упознавање јавности у Србији са чињеницом да Срби у
Темишвару имају један од најстаријих српских хорова, који ће ускоро
обележити 180 година од оснивања. Самим тим, наступ на једном од
најзначајнијих места српског православља и у једној од највећих
православних цркава у Европи – Храму Светог Саве, остаће као светла
тачка у низу стотина концерата које је приредио овај хор.

Весна Степанов
(Наша реч, 1261/62, 25.04.2014, стр. 16)
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ДЕСЕТ ГОДИНА СТАНЧЕВАЧКОГ
„СВЕТОГ ЂОРЂА“

Кад се од чувених рекашких винограда крене северно према јахачком
клубу у Херњакови, стиже се у једном тренутку до споредног
прашњавог пута који кривуда до станчевачких брегова. На врху једног
од њих подигнута је и малена црква у којој је у суботу, 3. маја 2014,
после вечерње службе било обављено резање славског колача, у
присуству кума Мирослава Мишкова и породице. Свештеник Бранислав
Станковић је у наставку одржао беседу о животу и делу Светог
мученика Ђорђа, којег православни верници обележавају сваке године
6. маја.

Људи су после службе сишли до оближњег Дома културе, где су
организатори спремили фолклорни програм за мештане и њихове госте.
Због недостатка струје дошло је до малог закашњења, али се за кратко
време све регулисало. Водитељи Предраг Остојин и Јасмина Рошка су
поздравили све присутне, евоцирајући залагања покојног Боре Савина,
покретача Културно-уметничких друштава у Банатској Црној Гори,
Миодрага Илина, Боге Беречића и Љубомира Мишкова, који су пре
десет и кусур година удружили снаге и окупили заинтересоване
омладинце око фолклора и народних игара.

Друштво се у почетку звало „Црногорац“, „Црногорка“ и „Галеб“, али
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је 2004, доласком кореографа Душана Миладинова, променило име у
„Свети Ђорђе“. То је човек који од читаве деценије успешно управља
КУД-ом, окупљајући и обучавајући децу из Станчева и околине.

Водитељи су захвалили на сарадњи Савезу Срба у Румунији,
општини Рекаш, цркви и спонзорима који су притекли у помоћ.
Присутнима су се са неколико поздравних речи обратили и посланик
Славомир Гвозденовић, председник ССР Огњан Крстић и заменик
председника општине Рекаш Алин Њамцу.

На малој позорници испред Дома културе редом су изашли: КУД
„Свети Ђорђе“ из Станчева са играма из Лесковца, Шумадије и Пирота
(кореограф Душан Миладинов), КУД „Рекашана“ са играма из Баната
под управом Григореа и Флоаре Мунтеану, КУД „Коло“ из Арада са
играма из Срема („На крај, на крај, силна мобо“) и Лесковца („Стани
Радо, бела радо“, кореограф Огњан Крстић), КУД „Мраморак“ из
истоименог села у Србији са кореографијама из Лесковца и Пирота,
КУД „Стара Молдава“ са играма из Дунавске клисуре у кореографији
Саве Константиновића, вокалне солисткиње Сенада Стојанов и
Јасмина Фењац у пратњи Тамбурашког оркестра „Златна суза“ из
Дињаша и певачка група „Полимље и Бисери“ из Мраморка.

Душан Миладинов је у наставку уручио захвалнице институцијама и
појединцима који су помогли младим Станчевцима у њиховом раду, а
сваком члану КУД-а „Свети Ђорђе“ је у знак пажње била додељена
диплома. Сузана Савин је примила повељу која је постхумно била
уручена њеном оцу, Бори Савину, а гости из Арада су домаћинима
донели мали поклон у знак пријатељства и плодотворне сарадње.
Побратими из Мраморка су такође захвалили на гостопримству,
изразивши жељу да ће се успешна сарадња на културном плану
проширити и на друге области на нивоу општина Ковин и Рекаш.

После приредбе је уследио бал. Свирао је оркестар професора Јоце
Бугарског и Раде Мирјанића, а наступиле су певачице Јасмина Фењац
и Јасмина Рошка.

Горан Мракић
(Наша реч, 1263, 9.05.2014, стр. 10-11)



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.234

КРСТ ДЕЦЕ ЛУГОВЕТА

Недељу дана после овогодишњих ускршњих празника, у петак, 25.
aприла 2014, у пољадијском селу Луговету одржана је традиционална
манифестација „Крст деце Луговета“. Српска православна црква, Савез
Срба у Румунији и МО ССР Луговет, Општина Соколовац и просветни
радници предшколских и школских установова из места и Соколовца
потрудили су се да и ове године све протекне у најбољем реду.
Ученици и наставници овог пољадијског села, које припада Општини
Соколовац, окупили су се у раним јутарњим часовима у згради месне
основне школе, да би, затим, заједно са мештанима, присуствовали
богослужењу у српском православном храму. Литургију су служили
јеромонах Герасим из манастира Златица, протонамесник Перица
Живановић, парох из Соколовца, као и месни парох, протонамесник
Јоца Живановић, а појао је мешовити православни хор. Овом значајном
догађају и пригодном помену, којег Ланговци организују са поносом
сваке године, присуствовао је и велики број верника из места и
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околине, гости из Србије, наставници ОШ „Сава Мунћан“ из
Кршучице, као и представници МО СРР из Луговета и Соколовца.

Верницима и гостима, после богослужења, пригодном беседом
обратио се свештеник Јоца Живановић, након чега је поворка у којој су
била деца и верници, предвођена месним парохом, кренула ка сеоском
крсту, којег су обновили и уредили чланови породице Миливоја и
Слађане Бушатовић. На путу до крста–записа, у Великом сокаку, али и
при повратку, у Малом сокаку, ка месном православном храму, старије
жене бацале су зрна жита и кукуруза на поворку како би ова година
била родна, а мештани здрави.

Помен свим Ланговцима, које је опака болест пре више од пола
века усмртила, а међу којима је, како бележи старо предање, било
највише нејаке деце и сеоске омладине, обављен је испред крста, а
после обредног дела богослужења, ученици пољадијских школа
положили су цвеће. При повратку у двориште Основне школе, приређен
је кратак културно-уметнички програм. Водитељка Ивана Радосављевић
поздравила је публику у име домаћина и организатора манифестације.
Прво су наступили најмлађи полазници Забавишта из Луговета, који су,
под упутством учитељице Маридане Вулетић, рецитовали и певали
српске народне песме и одиграли банаћанско коло и били награђени
дугим аплаузима. Њихове старије колеге, основци из Луговета и
Соколовца, иначе врло талентовани играчи КУД „Соко“, праћени
оркестром у саставу: Мара Горун, Горан Стефановић и Дарко Илић,
приредили су за присутне културно-уметнички програм на отвореној
сцени, који се, овога пута, састојао од сплетова српских народних игара
и песама из Србије и Пољадије, а изворне народне српске песме певала
је Александра Дамјан. Посебан допринос одржавању манифестације
духовности Крст деце Луговета дали су, и ове године, чланови Месне
организације Савеза Срба из места, представници Општине Соколовац,
као и родитељи и сви наставници пољадијских просветних установа.
Заједничким снагама потрудили су се да за присутне мештане и њихове
госте обезбеде пригодно послужење, али и дружење.

У организацији акције, осим ССР помогли су: учитељи и
васпитачице из Луговета, Сава Вуксановић и Младен Урошевић.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1263, 9.05.2014, стр. 16)
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“КУМАЧИН ПОНЕДОНИК”
Обичај побратимства, односно посестримства у селима у сливу

Дунава, кроз Дунавску клисуру и Неру, кроз пољадијски крај, познат као
Кумачaње, датира још из прастарих времена, када су овдашњи Срби, по
својој прилици, исповедали многобожство. У ризници народних
обичаја клисурских и пољадијских Срба, сачуван је обичај да се
овдашњи најмлађи Српчићи и Српкињице поце и кумачају. То и јесте
један од светлијих празника. Увек се одржава првог дана после Томине
недеље, у понедељак после Ускрса – такозвани Мали Ускрс или
Кумачин понедоник.

У понедељак, 28. априла 2014, Савез Срба у Румунији, МО ССР
Златица и просветни радници предшколске и школске установе у селу
и ове године били су организатори традиционалне манифестације,
седме по реду, под називом „Кумачање“.

Походили су тог лепог пролећног дана Златицу полазници четво-
рогодишњих школа Соколовачке општине, али и њихови вршњаци и
гости из Основне школе „Пожежена“ јер је, управо тог дана, у овом
прелепом и домаћински уређеном пољадијском селу уприличено
заједничко кумачање и поцање девојчица и дечака, полазника наведених
школских установа.
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Том приликом малишани и девојчице разменили су крај Златног
потока, како традиција налаже, свеже бојена празнична јаја кроз венац
исплетен од олисталих врбових гранчица, а услед трократног окретања
према извору потока, љубили су се кроз зелени венац лањске и
овогодишње поце (побре) и кумаче (кујке), уз завет да ће се побром и
кујком међу собом ословљавати до дубоке старости.

Нове и старе златичанске поце и кумаче су свој овогодишњи завет
крај Златног златичанског потока крунисали и великим таласастим
народним колом, у које су се, уз њих, ухватили и њихови учитељи и
родитељи. Поподневни део празника резервисан је за пригодан
културно-уметнички програм, чији су учесници били ђаци Основне
школе „Свети Сава“ из Соколовца, који су извели српске игре из
Пољадије, игре из централне Србије и влашке игре, у кореографији
Маре Горун, која је и осигурала музичку пратњу уз помоћ Горана
Стефановића, а народне српске песме певала је Александра Дамјан.

Овом догађају, којег Златичани организују са поносом већ седам
година, присуствовали су: Огњан Крстић, председник Савеза Срба,
Олга Гица, кнез Соколовачке општине, иначе један од покретача ове
традиционалне манифестације, јеромонах Герасим (Милић) из
манастира Златица, протонамесник Перица Живановић, парох из
Соколовца и представници МО ССР из Златице. За организацију ове
манифестације побринули су се: директорка Марија Лукреција
Живановић, златичански просветни радници Русмаринка Ђорђевић,
Синиша Вулпије, Јаворка Панић и остали предшколски и школски
радници из села са леве обале Нере.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1263, 9.05.2014, стр. 17)



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.238

ИГРАЈ КОЛО НАОКОЛО

Треће издање Етно фестивала предшколских установа „Играј коло
наоколо“ одржало се у суботу, 10. маја 2014. године, у свечаној сали
Филхармоније (Капитол) у Темишвару.

Дечије забавиште бр. 9 „Карла Пелц“, из темишварског  кварта
Мехала, у сарадњи са Савезом Срба у Румунији и Црквеном општином
Темишвар – Мехала били су организатори овогодишњег трећег оку-
пљања  најмлађих фолклораша, полазника предшколских установа из
Ирига и Каћа – Србија, општине Пожежена, Мачевића, Соколовца,
Ченеја, Ђирока и Темишвара.

Концертна дворана темишварске Филхармоније била је препуна
као кошница раздраганих малишана обучених у народне ношње. Лепоту
српских народних обичаја, српских кола и изворне српске песме
показали су наши весели малишани.

Пре почетка културно-уметничке манифестације, водитељ про-
грама Марко Аџић поздравио је председника Савеза Срба у Румунији,
Огњана Крстића, председника Удружења васпитача Војводине, Радмилу
Петровић, Славомира Гвозденовића, нашег посланика у Парламенту
Румуније, учеснике и публику, и позвао на сцену да му се придруже
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госпођу Радмилу Петровић и господина  Огњана Крстића, који су се
исто поздравним речима обратили присутнима, пожелевши пуно успеха
свим учесницима.

Фестивал су отворили домаћини, малишани српског одсека при
Забавишту бр. 9 „Карла Пелц“, са „Банаћанским колом“ у кореографији
њихових васпитачица Војиславе Ројков и Славице Драгић, а њихове
колеге, са румунског одсека, представили су се народном игром
„Калушари“.

Гости из Србије, деца из иришке Дечије установе „Дечија радост“
одиграли су пред темишварском публиком  одломак из представе „Чика
Нића пудар“ под упутством  васпитачица Јелене Видановић и Мире
Миловановић. А лепоту српске народне песме и игре из Србије, у
кореографији Маје Бардак, дочарали су клинци КУД-а „Свети Сава“ из
Каћа.

Наши малишани из клисурских забавишта општине Пожежена
одиграли су народну игру „Стара Влајна“ под упутством васпитачица
Мериме Милановић, Јадранке Милосављевић, Адријане Андронаке и
Браниславке Симоновић.

Мали Мачевћани су на сцени темишварске сале Капитол отпевали
песму „Дивна, Дивна“ и одиграли  “Игре из Србије“ под будним оком
васпитачице Рамоне Мареш.

Соколовчани су представили сплет народних српских игара из
Пољадије у кореографији васпитачица Данијеле Богичевић и Софије
Остојић.

Деца из Ђирока представила су се кореографијом „Жок де пуста“
кореографа Јонела Шипоша и под упутством васпитачица Софије Уцика,
Михајеле Манзур и Ленуце Тертећ.

Ученици нултог разреда Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ су
под упутством учитељице Маре Малимарков извели „Мало банаћанско
коло“.

Најмлађи Ченејци су се присутној публици представили народном
игром „Сено-слама“ под упутством васпитачице Љиљане Милован.

Мале „Бубамаре“ из Забавишта бр. 14  под руководством својих
васпитачица, Драгане Петков и Јелене Аћимов, ухватили су се за руке
и одиграли народну игру „Играм коло наоколо“.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1264, 16.05.2014, стр. 8-10)
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СРПСКО-РУМУНСКИ КЊИЖЕВНИ
ОДНОСИ: ЈОВАНОМ ДУЧИЋЕМ

Прошле смо године обележили два лепа јубилеја Јована Дучића,
принца српске поезије, првог амбасадора Југославије у Букурешту,
почасног члана Друштва румунских писаца.

То је био повод да 7. маја 2014. у Амбасади Републике Србије у
Букурешту приредимо изузетно књижевно вече. У сарадњи са амбаса-
дом Републике Србије и МО ССР Букурешт,  са букурешком Србистиком
и са Лигом румунско-српског пријатељства, у контексту српско-
румунских књижевних односа, представили смо двадесетак књига  које
те везе потврђују. Наиме, представљени су значајни преводи из српске
и румунске књижевности, од есејистике до белетристике. У присуству
амбасадора бивших југословенских република, којима се придружио и
Бранко Бранковић, амбасадор Србије, писаца, универзитетских профе-
сора, студената, штампе и румунске телевизије, скуп је  у име Амбасаде
поздравио Горан Гвозденовић, сенатор Бен-Они Ардељан, а у име
Савеза Срба Бора Велимировић. Академик Д.Р. Попеску је са посебним
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поштовањем говорио о великим српским писцима, од Косова до
Миодрага Павловића и Љубомира Симовића. Вреди посебно подвући
речи једног од највећих живих румунских писаца о Миодрагу
Павловићу: «По мом дубоком убеђењу овај велики песник требало је да
до сада добије Нобелову награду».

Свакако, посебно место су заузеле «Плаве легенде» Јована Дучића
које је у новом (свом) преводу приредио Стеван Бугарски. О важности
и квалитету овог подухвата сви су се говорници сложили, цитирајући
и биране речи којима је универзитетски  професор Драган Стојановић
о књизи писао. Студенти Србистике, а било их је двадесетак,
рецитовали су поезију Јована Дучића на српском и румунском језику .

Универзитетски професор Разван Вонку, велики пријатељ Срба,
говорио је о Дучићу упоредивши га са Лучијаном Благом и Октавијаном
Гогом. Говорник је истакао квалитет превода  «Плавих легенди», као и
о преводу књиге «У регистру есеја. Осам деценија румунске
есејистике», које за новосадски Прометеј урадио Драган Стојановић и
«Знакова поред пута» Иве Андрића које је такође превео Д. Стојановић.
У истом контексту је било речи и о роману Д.Р. Попескуа «Анастасијин
жалан беше ход», који су превели покојна Војислава Стојановић и Адам
Пуслојић. Било је још речи и о другим значајним преводима из српске
и румунске књижевности, о значајним антологијама које су се појавиле
у Србији и Румунији и о преводима још десетак српских и румунских
књига.

То је можда најлепше илустровао Разван Вонку који је подвукао
како «Румунија потроши грдне паре да би објавила 1-2 књиге у
Шпанији или Француској, а да се у Румунији у исто време без иједне
уложене државне паре објави током године неколико десетина српских
наслова. Претпостављам да је исто и у Србији, па сад извуцимо
закључак шта нас све, колико и како повезује». У истом контексту је на
крају говорио Љубомир Степанов који је приредио мању изложбу о
издаваштву Срба у Румунији и који је закључио једно од наших
најлепших књижевних представљања у Букурешту речима које илуструју
нашу издавачку активност, једну од најбогатијих међу националним
мањинама у нашој земљи, али и у српском расејању.

С. Гвозденовић
(Наша реч, 1264, 16.05.2014, стр. 12)
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СМОТРА ХОРОВА

Прошле суботе, 17. маја 2014, у Темишвару је одржана  духовна
манифестација „Смотра хорова“, коју сваке године заједнички организују
Српска православна епархија темишварска и Савез Срба у Румунији.

У Саборном српском храму на Тргу уједињења пре 10 часова
одржано је благодарење у присуству многобројних верника пристиглих
из свих наших места са подручја Баната, од Поморишја до Дунавске
клисуре. Православни народ поздравио је архијерејски заменик,
протојереј-ставрофор Маринко Марков, и пренео поздраве и благослов
Његове Светости патријарха Иринеја и владике Лукијана, админи-
стратора темишварског и целог Сабора српске православне цркве.

Овогодишње окупљање црквених хорова наставило се  после 11
часова у великој сали за приредбе темишварског Дома студената.
Манифестацију су својим присуством увеличали: Лазар Манојловић,
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Славомир Гвозде-
новић, посланик у Парламенту Румуније и Огњан Крстић, председник
Савеза Срба у Румунији.

Након што су поздравили званице и представнике српских
православних хорова, водитељи културно-духовног и уметничког
програма, ђаци Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“, Ивана Милојков
и Александар Панић, најавили су други део овогодишњег издања
Смотре хорова. Наступила су два темишварска хора: Хор српске
Саборне цркве Град и Мешовити православни хор из Мехале, а затим
је приказан документарни филм и један видео запис.
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Чланови Хора српске Саборне цркве Темишвар Град, под дири-
гентском палицом професора Јоце Бугарског, извели су део из Ли-
тургије, а затим избор духовних песама које се изводе о Васкрсу и
увеличали традиционално окупљање православних Срба са банатских
простора. Мешовити хор српске православне цркве из темишварског
кварта Мехала, под руководством Меланије Чоран, појао је за ову
свечану прилику: „Христос васкресе“, део из Литургије, прву славу –
„Тебе појем и Причесно“, „Песму крсту“.

После наступа хорова уследила је пројекција документарног филмa
Срби у Румунији – прошлост и садашњост, аутора Рајка Корње и видео
запис Српска православна црква у Кнезу, за чију су се реализацију
заједнички потрудили Стеван Бугарски, Миодраг Обрадов и Милорад
Илић, с благословом Његовог преосвештенства ГГ Лукијана, у издању
Српске православне епархије темишварске.

Пре уручивања Диплома и Захвалница, представницима и
руководиоцима црквених и дечијих хорова из Баната од стране Српске
православне епархије темишварске и Савеза Срба у Румунији за учешће
на 22. Смотри хорова, за допринос црквеном појању, као и за дуго-
годишњи рад и залагање на очувању наших традиција и хорског појања,
присутним званицама, свештенству и народу обратили су се архи-
јерејски заменик Маринко Марков и председник ССР Огњан Крстић.
Отац викар Маринко Марков истакао је врло добру дугогодишњу
сарадњу која постоји између Српске православне епархије темишварске
и наше кровне организације, чиме доказујемо да смо сви једно и у свом
обраћању апеловао и позвао да се српски народ који живи у Румунији
одазове и прикупи помоћ за браћу из Србије, која су настрадала у
поплавама. Председник ССР, Огњан Крстић, је након поздрава истакао
задовољство што смо поново окупљени око наше православне цркве и
црквене песме на овом јединственом догађају и да је ово још један
доказ да су Црква и Савез Срба јединствено биће, које се бори и
настојава да очува наш национални идентитет, веру, слово и традицију.

Приликом овогодишњег традиционалног окупљања хорова имали
смо још једном прилику да слушамо српско црквено хорско појање, да
присуствујемо узвишеном духовном и културном догађају, завршеном
интонирањем Химне Светом Сави, који су отпевали сви присутни
учесници 22. Смотре хорова.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1265, 23.05.2014, стр. 10-11)
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ПУН МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ ДЕЋАНА

Током целог месеца маја 2014. КУД “Свети Никола” и МО ССР у
Дети учествовало је на више активности у свом граду и шире. 

Обичаји и традиција
У уторак, 29. априла, одржао се Међународни  симпозијум са

учесницима из Србије и Румуније поводом европског пројекта чији су
партнери КУД „Свети Никола“ из Дете и Хемијска школа из Вршца.

О српским традицијама о резању колача и славама говорио је тога
дана члан КУД-а “Свети Никола” и ученик 12. разреда из Дете, Данијел
Аврам. Њему су се придружили и чланови  ансамбла који су пред
публиком извели жетелачки обичај. После тога сви присутни могли су
да пробају колач спремљен за ову прилику. Гости из Србије честитали
су нашој заједници и изразили задовољство због начина на који Дећани
чувају своје обичаје и традицију.
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У част херојима
За Дан Европе, 9. маја, када се у Румунији слави и Дан независности

и Дан победе, Дијана Татарушану, председник МО ССР у Дети и Дејан
Петров потпредседник МО ССР положили су венац свим палим
херојима на споменик у Дети.

У хуманитарне сврхе
На хуманитарном такмичењу у кикбоксу одржаном 10. маја у Дети

наступили су и чланови КУД „Свети Никола“ и представили се
кореографијом „На крај, на крај моја мила мобо”, игре из Срема у
кореографији Огњана Крстића.

И концерт и такмичење били су хуманитарног карактера, посвећени
детету оболелом од леукемије.

На фестивалу у Омољици
У суботу 17. маја био је одржан Фестивал српског фолклора у

Омољици, крај Панчева.
Иако су Србију задесиле снажне поплаве и непогоде, овај фестивал

није одложен у име солидарности и љубави према српском народу,
каже нам Дијана Татарушану, вођа КУД „Свети Никола“ из Дете. Тако
је концерт добио  хуманитарни карактер и нови циљ да се помогне
угроженима у поплавама.

Уз Дећане били су у Омољици и  КУД “Борово” из Хрватске, “Лаза
Нанчић” из Вршца, и КУД “Гад” из Гада.

КУД “Свети Никола” наступио је са две кореографије. Прва је “Моја
Дико”, игре из Баната, Сенадина Крстића, а друга “На крај, на крај моја
мила мобо”, игре из Срема. Дећани су били  одушевљени  реакцијом
публике која је топло примила њихов наступ.

Уједно су они одвојили суму новца и приложили за угрожено
становништво у поплавама.

 „Ово је пример, каже Дијана Татарушану, како добром вољом може
и мало да значи много за нашу браћу“.

Љубинка Перинац Станков
(Наша реч, 1265, 23.05.2014, стр. 21)



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.246

ОБИЧАЈИ И ТРАДИЦИЈЕ СТАРИХ,
БУДУЋНОСТ МЛАДИХ

Четрнаесто издање културно-просветне манифестације Обичаји и
традиције старих, будућност младих одржало се крајем прошле
седмице, од петка 23. маја до недеље 25. маја 2014. Првог дана у петак,
23. маја, уприличен је свечани дочек свих учесника Семинара у просто-
ријама Основне школе „Атанасије Кожокару“ Пожежена. Пристигли су
учитељи и професори основних школа и наставних институција из
Темишвара, Лугожа, Карансебеша, Решице и околине. Домаћини, про-
светни радници из места, дочекали су своје драге госте обучени у
српске народне ношње и за ову прилику приредили изложбу народне
радиности и традиционалних експоната. За време одржавања Семинара
главне тачке о којима се разговарало биле су наставак даље сарадње и
потписивање протокола о партнерству. Учесници су затим присуство-
вали концерту хорског појања у православном храму у Пожежени, а
гости су поклонили цркви икону Свете Марије. У оквиру овогодишњег
Семинара организована је посета манастиру Базјаш и Српском
културном центру „Свети Сава“. Манифестација је настављена у
Радимни, где су учесници присуствовали радимској слави - Пренос
моштију Светог оца Николаја, уз добропознате српске народне песме, а
овогодишњи кумови, чланови КУД „Свети Никола“, потрудили су се за
добро расположење. Следећег дана, 24. маја, пристигли су гости из
Кусића, Томашевца и Беле Цркве, па је у поподневним часовима
организовано спортско такмичење. Прво у банатским шорама, на којем
су гости из Томашевца после узбудљивог меча победили Радимце
резултатом 6-5. Домаћини су се реванширали приликом одигравања
фудбалске утакмице и победили госте са 5-2. У вечерњим часовима био
је заказан културно-уметнички програм у радимском Дому културе. Пред
почетак са пар речи гостима и мештанима обратили су се председник
ССР, Огњан Крстић, а у име домаћина Томислав Поповић и упутили
апел да се настави започета акција прикупљања помоћи за браћу из
суседне Србије, који су настрадали у недавним поплавама и клизи-
штима. Било је важних и угледних гостију у сали: председник Општине
Бела Црква, Станко Петровић, секретар Црвеног крста Бела Црква,
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Владимир Радоњић, председник ронилачког тима Бела Црква, Алек-
сандар Стојановић, директор Дидактичке куће из Решице, Тудор Дјакону,
представник Инспектората из Решице, професорка Николета Марку, кнез
Општине Пожежена Мира Радованковић, директор О.Ш. Берзаска,
Рамона Сороћану, директор О.Ш. Сикевица, Флорика Гаина, потпред-
седник ССР и председник МО ССР Стара Молдава, Адријан Мојсеш,
Сава Константиновић, којима су уручене Дипломе за помоћ и добру
сарадњу коју су пружили током ове године. Културно-уметнички
програм улепшали су својим наступима гости из Србије: КУД Кусић,
КУД Бела Црква, КУД Берзаска, О.Ш. Љупкова, КУД Сикевица, КУД
Стара Молдава и Нова Молдава, КУД „Вииторул“ Пожежена,  КУД
„Соко“ Соколовац и КУД „Свети Никола“ Радимна и Томиленд. После
програма одржао се бал и игранка до касно у ноћ, а песми и дружењу
никад краја када се сретну стари пријатељи. У недељним јутарњим
часовима домаћини су се растали од гостију на обали реке уз заклетву
која се рецитује за кумачин понедељак и обећали једни другима да ће и
за XV издање манифестације Обичаји и традиције старих, будућност
младих поново да се сретну и друже.

Тома Поповић
(Наша реч, 1266, 30.05.2014, стр. 23)
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БЕЛОБРЕШКА У ЗНАКУ РАДОВАЊА

Јубиларно 20. издање традиционалног Фестивала „Мало дечје
позориште“ било је одржано прошлог викенда у Белобрешки. Ова
манифестација, покренута 1994. године, успела је да истраје до дана
данашњег, окупљајући током година ђаке разних узраста широм Баната.
Овогодишња акција се поклопила са Међународним даном детета, који
се обележава 1. јуна. Програм је започео у 13.00 часова, а трајао је
негде око два сата.

 Уводни део програма био је намењен умировљеним просветним
радницима из Белобрешке, Дивића, Радимне и Пожежене, којима је
Савез Срба у Румунији, на предлог своје Месне организације у
Белобрешки, доделио Повеље захвалности и Захвалнице за допринос,
труд и залагање на чувању просветних институција и унапређењу
образовања. Благодарност што су нам били учитељи и родитељи
истовремено, и што су нам усадили љубав према свему вредном и
свему што нас краси као људе и Србе, примили су: Паулина Милановић,
Слободанка Крстић, Цветко Крстић, Алиса Крстић, Ружица Грујић,
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Радивој Симоновић, Јесена Стојковић, Младенко Стојковић, Ана
Стојковић, Емилија Браила, Божидар Божић, Елена Божић, Делија
Албеану, Ива Окановић, Михај (Миша) Миленковић, Миладинка
Миленковић, Светлана Стоисављевић Ећеди, Маргита Живановић,
Милена Димитровић, Јованка Блаж, Звезда Поповић, Божанка Чонка,
Аница Ђуровић.

Председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, поздравио је
све присутне, а највише децу и мале глумце-аматере, истакавши да је
ово традиција која треба да се испоштује и одржи што дуже.

Први су на сцену ступили ученици I-IV разреда из Белобрешке
(учитељица Невена Стефановић), који су извели комад „Ко је украо
лето“, да би се после њих публици представили ђаци ОШ Пожежена
(учитељица Александра Марковић), који су на румунском извели
„Cвntгm primгvara“. Уследиле су представе „Шта је моје“ у извођењу
малишана из Мачевића (учитељица Даница Симоновић), после њих
публици су се представили ђаци припремног разреда из Темишвара
(учитељица Мара Малимарков) са тачком „Кеса и тег“. Уследиле су
представе „Шмекер на часу“ („Un şmecher la lecţie“) на румунском језику,
у извођењу малишана из Пожежене (учитељица Оливера Берећ), „Код
доктора“ ученика - првог разреда из Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ (Милена Горник). Последња тачка у првом делу програма
била је „Пакала и очев шешир“ („Păcală şi pălăria tatălui“) ученика
четвртог разреда из Пожежене (учитељица Барбули Флорентина).

У другом су делу наступили ученици старијег узраста, од петог до
осмог разреда. Белобрешчани који су под упутством професора Озрена
Миленовића извели „Штрумфовали смо Светог Саву“. Темишварски
петоразредаши су спремили „Провале и цаке“ (уметнички руководилац
професорка Маријана Шакотић), а ђаци из Златице (професорка
Рузмаринка Ђорђевић) су извели делић познате „Покондирене тикве“,
као и темишварски осморазредаши  али на румунском (учитељица Вера
Жупунски). Ученици Срђана Јанковића из Соколовца су имали две
тачке: „Покојник“ и „Све, све али јело“, а професорка Славица Мандру
припремила је са ђацима из Пожежене „Ко је крив за јединицу“.

Након краћег консултовања, жири (професорке: Маријана Шакотић
и Вера Крстић) је одлучио да награди најбоље у виду Диплома и
новчаних награда, које су обезбедили посланик Славомир Гвозденовић
и председник ССР Огњан Крстић. Били су изабрани следећи:
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Први циклус:
1. ученици ОШ Мачевић
2. ученици ОШ Белобрешка
3. ученици ОШ Пожежена
Специјална награда припала је ученицима „Доситеја Обрадовића“,

а за најбољу улогу био је награђен Иван Вукашин Петко.
Други циклус:
1. ученици OШ Златица
2. ученици Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ Темишвар
3. ученици ОШ Соколовац
Свим осталим учесницима су биле уручене похвалнице,

специјалне награде и поклони у виду симболичних свота новца.
Повеље за најбоље мушке и женске улоге припале су Петру Аџићу и
Тијани Корњи.

Посебним уживањем у прелепој и маштовитој дечијој глуми били
су награђени и гледаоци присутни у сали Дома културе у Белобрешки
али и организатори овог јединственог културног догађаја с краја сваке
школске године у овом делу банатског поднебља.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1267, 6.06.2014, стр. 8-9)
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ИСТОРИЈА УЖИВО

Омиљени међу активностима у организацији Савеза Срба у
Румунији јесу традиционални Дечји пријатељски сусрети који су се ове
године одржали 6. и 7. јуна 2014. на релацији Ројка, Алба Јулија, Дева,
Хунедоара.

Учесници овог лепог дружења били су ђаци од припремног до
петог разреда из Немета, Великог Сенпетра, Фенлака, Белобрешке,
Мачевића, Радимне и наравно Темишварлије из Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“.

Децу су пратиле учитељице, а организатор овог дружења била је
Вера Жупунски.

Врели сунчани дани прошлог петка и суботе нису спречили да
прва станица малишана буде тврђава Дева до које су стигли
телекабином. Следио је познати дворац Сибињанин Јанка у Хунедоари
о ком су деца само на часовима историје чула, а сада га и посетила.

Од  малог Игора Фењца сазнајемо у поверењу да је било страшно
када су посетили собу за мучење и да је било и застрашујућих звукова,
тек да се атмосфера дочара.

Првог дана Дечјих сусрета одредиште је било одмаралиште Ројка,
где су се деца сместила и вече провела уз спортске активности и
дружење.

У суботу, 7. јуна, ово фино друштво кренуло је за Алба Јулију, где
су исто посетили тврђаву и саслушали причу водича о историји овог
утврђења.

После ручка, где је главна атракција ипак била сладолед, деца су
се вратила својим кућама, пуни утисака о дворцима, историјским
личностима, собама и тајним тунелима, али и уз адресу понеког новог
другара са којим ће се дописивати и негде догодине већ поново срести.

Љубинка Перинац Станков
(Наша реч, 1268, 13.06.2014, стр. 13)



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.252

ЗАЈЕДНО ЗА ХУМАНОСТ У РЕШИЦИ

Општина града Решица заједно са Савезом Срба у Румунији
огранизовала је прошлог уторка, 17. јуна 2014. са почетком у 19 часова
Хуманитарни концерт „Помози Србији“ у сали „Дачија“. Акцији се
одазвао велики број Решичана, Румуна и Срба, како би својим
новчаним прилозима помогли настрадалима од недавних поплава које
су задесиле Србију. Концерту су присуствовали покровитељи
хуманитарне акције, председник ССР Огњан Крстић и председник МО
ССР Решица Ива Стојичевић, којем је припала улога домаћина и
водитеља. За време одржавања приредбе било је приказано неколико
краћих видео записа на којима се познате личности румунске културе,
уметности и спорта обраћају са поруком ПОМОЗИ СРБИЈИ, слањем
СМС порука за помоћ угроженима у Србији. Културно-уметничка
приредба у трајању од три сата имала је за учеснике позната имена
румунског и српског народног фолклора и мелоса са ширег подручја
Баната. Радо су се одазвали и наступили у оквиру ове хуманитарне
манифестације познати вокални солисти: Нику Новак, Петру Миулеску
Иримика, Камелија Чеоку, затим Оркестар браће Милош и певачица
Лорена Пела, Тамбурашки оркестар „Темишварски споменари“ под
руководством Томислава Ђурића, са вокалним солистима Јасмином
Фењац и Пером Тодоровићем, КУД  „Соко“ из Соколовца, Ансамбл
народних игара и песама „Брзава“ који делује при Општини града
Решица и Народни оркестар „Брзава“ којим је дириговао Рика Вулпе. По
реакцији решичке публике, овај концерт хуманитарног карактера, којег
је организовала наша кровна организација заједно са румунским
пријатељима, задовољио је присутне љубитеље српског и румунског
народног фолклора, а целокупни новчани приход прикупљен од
продатих улазница са ове културно-уметничке приредбе биће намењен
за помоћ настрадалима од недавних незапамћених поплава, које су
задесиле грађане Републике Србије.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1269, 20.06.2014, стр. 9)
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СА ДУНАВА У МУЛТИКУЛТУРАЛНИ
ТЕМИШВАР

Ученици Основне школе „Атанасије Кожокару“ у Пожежени
неуморно активишу и преко лета, а као доказ тога јесу учествовања на
разним фестивалима и манифестацијама. Тако је било и 11. јуна 2014,
када се у темишварском тржном центру „Јулијус Мол“ организовао
међужупанијски фестивал за ученике „Заједно у мултикултуралном
Темишвару“.

На другом издању Фестивала, који је организован са циљем да се
успостави сарадња, размена искустава и упознавање мањинаца који
живе на територији Румуније, учествовали су ђаци из шеснаест школа
караш-северинске и тимишке жупаније. Велики број љубитеља
фолклора, народних игара и народне традиције, који се нашао тог дана
у темишварском тржном центру, уживао је током неколико часова
наступа школских културно-уметничких друштава. Певало се и играло
на истој сцени: на румунском, српском, италијанском, шпанском,
сиријском, бугарском, чешком, мађарском, немачком, француском и
ромском.

Талентовани ђаци Основне школе „Атанасије Кожокару“ у
Пожежени, под управом учитеља Томе Поповића, имали су запажен
наступ и добили заслужене аплаузе присутне темишварске публике, коју
је очарала српска песма и игра. А својим лепим гласом публику је
одушевила са неколико српских народних песама Драгана Симионовић,
члан „Дечјег дворца“ из Темишвара. Треба истаћи да су и овога пута
ђаци и уча Тома  успели да на најлепши начин представе нашу српску
заједницу, која живи на обалама Дунава у жупанији Караш-Северин.

МО ССР Пожежена се и овога пута побринула да путовање и
боравак својих ђака у граду на Бегеју учини пријатним и да им ово
гостовање остане у дугом и лепом сећању.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1269, 20.06.2014, стр. 13)
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КУД „КРУНА“ на Међународном
фестивалу фолклора у Лугожу

КУД „Круна“ из Српског Семартона учествовало је крајем прошле
седмице у оквиру трећег издања Међународног фолклорног фестивала
“Perla Banatului - Бисер Баната“, који се одржао 21. и 22. јуна 2014, у
Лугожу. За добру организацију ове манифестације побринули су се
чланови домаћег Ансамбла “Perla Banatului”, Дом културе синдиката и
Општина Лугож, као и директор фестивала Кристи Некита и уметнички
вођа Алина Трастау. Преко двадесет вокалних солиста и десетак
културно-уметничких друштава представило се током два фестивалска
дана на отвореној сцени испред градског Дома културе синдиката.
Организована је парада народних ношњи централним градским
улицама уз музичку пратњу, а добро расположење уметника пренело се
и на посетиоце и љубитеље народне песме и игре. На фестивалу су
учествовали многи познати румунски вокални солисти као и културно-
уметничка друштва из места Оцелул Рошу, Карансебеша, Букове,
Градинара и Лугожа, а из Србије, КУД „25 Мај“ из Долова, које је било
веома добро примљено од стране публике. КУД „Круна“ из Српског
Семартона учествовало је у суботу, 21. јуна заједно са вокалном
солисткињом Николетом Власић и својим су наступом одушевили и
публику и госте фестивала. Друштво је одиграло игре из Беле Паланке,
кореографа Сенадина Крстића и игре из Шумадије, кореографа Душана
Миладинова, под вођством уметничког руководиоца Весне Чолаковић
Струца. Између ова два сплета игара, вокална солисткиња Николета
Власић отпевала је две румунске и две српске народне песме, које су
публику одушевиле и подстакле Лугожане да заиграју српско коло. За
чланове КУД „Круна“ ово је било једно лепо искуство и подстрек за
даљи рад на промовисању и очувању српског фолклора. Овом приликом
КУД „Круна“ је промовисало кампању „Помози Србији“ путем СМС
поруке тако што су девојке и момци из Српског Семартона поделили
публици листиће са бројем  8825.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1270, 27.06.2014, стр. 10)
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ИЗЛОЖБА „ЋИРИЛИЦИ С ЉУБАВЉУ“

У Српској гимназији је недавно била организована изложба
ликовних и књижевних радова (издање мај – јун) “Ћирилици с
љубављу”, ученика нижих разреда. Краће литерарне радове су послали:
Ивана Кланица и Стефан Миоковић (1. награда), а ликовне, ученици
припремног, првог, другог, трећег и четвртог разреда. Ликовни радови
су део изложбе са истим називом.  Сваки такмичар је добио на поклон
маjицу са натписом школе. Покровитељ акције је Савез Срба у
Румунији, а координатор Мара Малимарков.

Гоган Мракић
(Наша реч, 1270, 27.06.2014, стр. 15)
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ВИДОВДАНСКА АКАДЕМИЈА

У петак, 27. јуна 2014, с почетком у 19 часова, у свечаној дворани
Владичанског двора у Темишвару, Савез Срба у Румунији организовао
је Видовданску академију.

Водитељи програма, глумци Српског државног позоришта, Марко
Аџић и Ђока Стојанов, поздравили су све присутне у име организатора,
посебно високе представнике Српске православне цркве, Генералног
конзулата Републике Србије у Темишвару и Савеза Срба у Румунији,
говорили неколико пригодних одломака из Косовског циклуса као и
стихове савремених аутора.

Као гости наступили су оркестар Incanto Quartetto, под
руководством виолинисткиње Наде Петров, који је извео неколико
класичних композиција, вокална група АКУД „Младост“ и тамбурашки
оркестар „Златна суза“ из Дињаша.

Потпредседници ССР, Славољуб Аднађ и Живица Милојков,
уручили су у наставку Видовданске повеље учитељици у мировини
Звездани Поповић, председници туристичког удружења „Излетник“ у
Београду, Радмили Кети Каталини, госпођи Милији Николић из Кнеза,
бившем главном уреднику „Наше речи“ Србољубу Мишковићу, градо-
начелнику Великог Семиклуша Дануцу Грози и бившем прослављеном
фудбалеру Миодрагу Белодедићу.

Након краћег говора председника ССР Огњана Крстића, сви
награђени су се обратили присутнима пробраним речима захвалности,
а њихови дирљиви говори су били испраћени аплаузима.

Горан Мракић
(Наша реч, 1271, 4.07.2014, стр. 9-11)
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СЛАВЉЕ О СВЕТОМ ВИДУ

Видовдански сабор у манастиру Златица већ годинама окупља Србе
не само из Пољадије и Дунавске клисуре, већ представља једну од
традиционалних манифестација читаве српске заједнице.

И ове је године између Прњавора и Златице било свечано. Недавно
обновљен, манастир Златица којег је према предању утемељио Свети
Сава пре више од 800 година, био је премали да прими све вернике
који су желели да присуствују Видовданској литургији.

Владика Лукијан је овим поводом одликовао настојатеља манастира
Златица, игумана Герасима (Милића) и умировљеног протојереја Живка
Велимировића  правом ношења напрсног крста.

Захвалнице Епархије темишварске за ктиторство и рад на очувању
српских светиња у Румунији ове године су уручене проф. др Радмили
Милентијевић из САД, бившој министарки у Влади СР Југославије,
затим проф. др Душану Попову, бившем посланику српске националне
мањине у Румунском парламенту и Златичанину Ненаду Вулетићу који
је један од значајних дародаваца соколовачког Архијерејског
намесништва.

Након богослужења уследило је резање славског колача, а кумство за
следећу годину преузео је Томислав Мартиновић из Прњавора, који већ
дуги низ година брине о деци која кампују у манастиру Златица.

У манастирској порти одржан је затим пригодан културно-уметнички
програм. Најпре су српски глумци из Темишвара, Ђока Стојанов и
Марко Аџић рецитовали стихове песама из косовског циклуса, а потом
су чланови КУД “Неолит” из Старчева и ансамбла “Соко” из Соколовца
показали све своје знање и умеће играња народних кола.

Младен Галовић је истом приликом припремио рибљу чорбу за све
који су желели  да пробају овај кулинарски специјалитет ресторана
„Карађорђе“, док је Савез Срба обезбедио освежење за све присутне.

Рајко Корња
(Наша реч, 1271, 4.07.2014, стр. 12)
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ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА
У ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ

Ганути трагедијом која је пре два месеца задесила Србију,
темишварски уметници су одлучили да поклоне неколико својих радова
који ће бити продани на аукцији у Београду и на тај начин допринесу
прикупљању новчане помоћи за страдалнике.

На иницијативу сликарке Дане Петков, више чланова Удружења
ликовних уметника Румуније организовало је у среду, 25. јуна 2014, у
једној од просторија Савеза Срба, изложбу „Помоћ Србији“.

Млади Александар Стојковић је у уводном делу извео три песме на
акустичној гитари, а присутнима су се на отварању обратили
председник ССР, Огњан Крстић, председник темишварске подружнице
Удружења ликовних уметника Јанош Секерњеш, генерални конзул
Републике Србије у Темишвару Лазар Манојловић, организатор изложбе
Дана Петков и сликарка Лучија Стојка-Кола.

Сви су се сложили да је ово хуман гест нормалних људи и добрих
суседа, а генерални конзул Републике Србије, Лазар Манојловић, је
истакао да „подршка румунског народа, посебно посредством ликовних
уметника, превазилази сва очекивања“.

Изложба је у Темишвару била отворена само на кратко, пошто је
идућег дана пребачена у Београд, где су је преузели чланови групе
„Арте“, који ће организовати отворену аукцију, а сав прикупљени новац
биће дониран у добротворне сврхе.

Своје су радове добровољно приложили следећи вајари, сликари и
графичари: Мирчја Жикић, Никола Поповић, Делија Корбан, Глорија
Грати, Еуђен Брзу, Лучија Стојка-Кола, Сорин Јосуб, Дана Петков,
Ђорђета Медински, Андреј Медински, Адријана Томић-Илин, Лија
Попеску, Константин Радукану, Павел Тороњ, Марија Бана Жикица,
Влад Корбан, Хела Краснаник, Еликондију Јован, Виорика Буга, Михај
Теодор Олтеану, Ђорђе Паунеску, Екатерина Њагу, Родика Стругару,
Корина Комарницки, Думитру Маковеј, Виктор Акатринеј, Марчела
Елена Моада, Даница Илин, Виорел Тома, Божица Чоботин-Илић и
Александар Стојковић.

Горан Мракић
(Наша реч, 1271, 4.07.2014, стр. 13)
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АКУД „МЛАДОСТ“ НА
МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ

ФОЛКЛОРА У ФОКШАЊУ

Наше Академско културно-уметничко друштво „Младост“ гостовало је
прошле недеље 5. и 6. јула 2014, на Међународном фестивалу фолклора
„Plaiurile Mioriюei“, који се од прошле године одржава у оквиру Дана
Општине Фокшањ.

Младосташи су позив за гостовање на овој манифестацији добили од
стране управе ФА „Цара Вранчеј“. Поред АКУД-а „Младост“, на
Фестивалу, међународног и мултикултуралног карактера, учествовали су
још и представници Мађара и Украјинаца, као и друштва из Грчке,
Турске и Републике Молдавије.

Програм манифестације отворен је дефилеом културно-уметничких
друштава. Многобројна публика је будно пратила колону учесника, у
шареним и различитим народним ношњама, која је продефиловала
Тргом уједињења, где се тог дана одржала главна манифестација.

АКУД „Младост“ се на Фестивалу, првог и другог дана наступа,
представилo у најбољем светлу као и увек. Темишварци су на сцену
изашли са сплетом српских песама и игара из Војводине у кореографији
Милорада Лонића и под уметничким руководством Сретка и Сенадина
Крстића. Догађај је био примерно организован, а млади чланови
културно-уметничког друштва радовали су се учешћу на једном таквом
фестивалу и повољним реакцијама публике, која је дугим аплаузима
наградила њихов наступ на отвореној сцени у центру Фокшања. Свим
друштвима после наступа додељене су захвалнице и плакете за учешће.

Све у свему, Темишварци су тих дана дочарали у Фокшању лепоту
српске песме и игре и одушевили публику својим извођењем.

На овогодишњем Фестивалу била је јединствена прилика да се види
и сагледа како је очувана богата културна баштина националних
мањина, коју млада друштва мањинаца негују далеко од родног краја. А
после приредби уследиле су вечере и дружења где су се гости и
домаћини веселили до касно у ноћ.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1272, 11.07.2014, стр. 19)
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ПОДУНАВСКИ СУСРЕТИ

Тридесет и шесто издање традиционалне културно-спортске
манифестације Подунавски сусрети, одржало се прошле суботе 12. јула
2014. у Свиници, и окупило је и ове године представнике неколико
насеља из Дунавске клисуре. Организатори овог фестивала су Општина
Свиница, Локални савет и CJCPCT Мехединц. За време трајања Поду-
навских сусрета била је организована културно-уметничка приредба као
и спортска такмичења, на којима су учествовали представници
подунавских насеља из Соколовца, Белобрешке, Љупкове, Дубове,
Сикевице, Јешелнице, Турн Северина и Свинице. Са почетком у 14
часова испред месног Дома културе, представници Музеја „Гвоздена
капија“ из Турн Северина приредили су изложбу сачињену од
експоната на којима су се могли видети прелепи дунавски пејзажи, а
затим је одржана пројекција кратког документарног филма о природним
лепотама плавог Дунава, локалним културним знаменитостима и
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историјским споменицима од Голупца до Гвоздене капије 2. Приликом
свечаног отварања једног од најмасовнијих и најзначајнијих културних
догађаја на територији жупаније Мехединц, присутнима се обратио
потпредседник ССР и кнез Општине Свиница, Никола Курић и
поздравио све званице, учеснике и госте. Спортска такмичења одржала
су се на спортским теренима свиничанске школе. После завршетка
турнира у малом фудбалу најбољи су се показали Белобрешчани и
освојили прво место, Јешелничани су били други, а трећи представ-
ници домаћина. Најбољи шахиста је Антон Гаина из Сикевице, други
Светозар Јанкуловић из Свинице, а трећепласирани су Јон Верза из
Љупкове и Георге Жинга из Свинице. Такмичење стонотенисера при-
вукло је велику пажњу љубитеља спорта. Љупковац Миле Јанкуловић
победио је све конкуренте, а следе Тибериу Василкан и Космин Петер
из Јешелнице као и Велибор Младеновић из Свинице. После 18 часова
одржана је парада свих учесника у народним ношњама централним
улицама Свинице, а на челу велике колоне био је кнез Никола Курић.
Уследила, је затим, културно-уметничка приредба на којој су наступила
друштва из насеља смештених поред Дунава. Међу овогодишњим
учесницима Подунавских сусрета била је и група девојчица, које играју
модерни плес при Дечијем дому из Турн Северина. Сва друштва су
припремила и за ову прилику извела кореографије и сплетове игара
специфичне за своје место, а љубитељи фолклора који су посматрали
приредбу са великом пажњом, уживали су за време трочасовног
културно-уметничког програма. Ређали су се ансамбли, играчи и
извођачи, а публика је сваки наступ сачињен од специфичних српских
и румунских народних игара са ширег подручја Дунавске клисуре,
наградила топлим и искреним аплаузом. Организатори су на крају
приредбе уручили дипломе најбољим спортистима, затим захвалнице
руководиоцима и представницима културно-уметничких друштава, а
награђене су и најлепше народне ношње. У вечерњим часовима орга-
низован је традиционални бал и игранка на којој је свирао оркестар
браће Балач, а пријатна атмосфера обележила је дружење до зоре.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1273, 18.07.2014, стр. 11)
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САРАВОЛЦИ И ДЕЋАНИ У БАЗЈАШУ

Установљена је лепа традиција летњих школа фолклора у Српском
културном центру „Свети Сава“ у Базјашу, где наша културно-уметничка
друштва бораве сваког лета да би вежбали нове кореографије, да би се
дружили и не на крају да би се на обали Дунава одморили.

Чланови новооснованог КУД „Извор“ из Сараволе боравили су
прошле седмице у Српском културном центру, где су увежбавали и
припремали нове кореографије. Свакодневно су чланови овог нашег
најмлађег друштва редовно вежбали у просторијама припремљеним за
одржавање проба. Дневно су пре и после подне млади Сараволци
стрпљиво учили нове кораке, сценско држање, затим неколико
народних кола, кореографије и сплетове сачињене од српских народних
игара. Како сазнајемо од Радована Јованова, уметничког руководиоца,
млади чланови  друштва из Сараволе увежбали су кораке кореографија
народних игара из Баната и Беле Паланке, са којима ће представљати
српску мањину на предстојећим културно-уметничким манифестацијама
и фестивалима фолклора у земљи и иностранству.

Момци и девојке Културно-уметничког друштва „Извор“ из
Сараволе били су одушевљени предивном околином, Дунавом, као и
условима смештаја, па овом приликом захваљују Савезу Срба у
Румунији, који им је обезбедио превоз, исхрану као и све потребне
услове за рад у оквиру Кампа обичаја и фолклора.

Средином прошле седмице, од четвртка 10. јула па све до недеље
13. јула, у Српском културном центру „Свети Сава“ на Дунаву, боравили
су чланови КУД „Свети Никола“ из Дете у оквиру Кампа обичаја и
фолклора.

Дијана Татарушану и Данијел Аврам, уметнички руководиоци
дећанског фолклорног друштва, имали су на располагању средњу групу
која је свакодневно вредно радила на усавршавању неколико
кореографија са којима ће се ово наше културно-уметничко друштво
представити на будућим такмичењима и фестивалима.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1273, 18.07.2014, стр. 25)
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ЗАБРУЈАЛЕ ЖИЦЕ КРАЈ АРАНКЕ

Тамбура је у Банату најпознатији инструмент, једини који се у
последњих 150 година афирмисао као аутентични инструмент наше
културне баштине, а будући да одговара нашем народном карактеру,
пригрлили су је и млади и стари. Скоро да и нема места у Банату, где
живе Срби, да нема тамбурашки оркестар. За тамбуру, нас Банаћане
везују зимска прела, славе, свадбе и крштења, лумповања и бекријања.
Уз њене звуке жица, нестаје умор, нестаје мржња, уз тамбуру смо сви
браћа и пријатељи.

Традиција неговања тамбурашке музике у вароши крај Аранке је
дуга и богата, a достиже, како веле мештани, и до деведесет година
уназад. За љубитеље тог инструмента, од прошле године, организује се
Међународни тамбурашки фестивал „Тамбурица банатске равнице“ у
Великом Семиклушу.

Савез Срба у Румунији, Месна организација Велики Семиклуш и
Чанад, као и Општина града Велики Семиклуш отворили су Друго
издање овог фестивала  20. јула 2014. у Летњем позоришту. Окупила се
заиста бројна публика љубитеља тамбурашке музике. Своје суграђане
удостојио је присуством градоначелник Дануц Гроза, затим су у Семи-
клуш из Темишвара за ову прилику дошли генерални конзул Републике
Србије у Темишвару, Лазар Манојловић, председник ССР Огњан
Крстић, српски посланик у Румунском парламенту Славомир Гвозде-
новић, секретар ССР Златиборка Марков, представници свештенства и
медија.

Мирјана Рошу, водитељка програма, увела је прве учеснике на
сцену, уз речи „Засвирајте тамбураши,/ Запевајте сви у глас/ Нек с’у
целом свету чују/ Тамбурице банатске равнице!“. Како и доликује, прве
жице  забрујале су најмлађим учесницима ТО „Чанадски тамбураши“ из
Чанада. Тамбурашки оркестар основан је 2013. године под управом
Марка Бугарина, Ендре Аугустинова и господина Бате Рајчића. Са пуно
труда и љубави према песми и тамбури, корак по корак, „Чанадски
тамбураши” стасали су у прави оркестар. Ово им је био први наступ
на неком фестивалу и посрећило им се, јер је публика топло и присно
примила њихово извођење.

Затим су се присутнима представили ТО „Млади Батини бећари“
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из Великог Семиклуша под руководством Бате Рајчића, Марка Бугарина
и Ендре Аугустинова. Током четири године рада млади тамбураши
усадили су у своја срца неизмерну љубав према нашој дивној песми,
према српском фолклору и прадедовским традицијама. Они су извели
сплет тамбурашких песама, са солистима Амиром Микулеску и Тањом
Влашчић.

Ово друго издање „Тамбурице банатске равнице“ дало је догађају
тежину међународног фестивала учешћем неколико тамбурашких
оркестара из Србије. Међу њима је и ТО „Неолит“ из Старчева, који се
представио сплетом песама из Војводине. Овај састав основан је 2009.
године као дечји оркестар, на иницијативу Пере Пољака и тадашњег
директора Дома културе, Видомира Јелисијевића.

Тамбурашки оркестар „Круна“ из Српског Семартона постоји већ
више од десет година под управом Илије Грубачког. Учествовали су на
бројним фестивалима у Кикинди, Радујеву, Чанаду, Темишвару и многим
другим местима. Овога пута наступили су са вокалним солистом
Тихомиром Шароњевим.

Речима „На тамбури жице брује/ Под пером примаша,/ Песма нам
се опет чује/ Из равног Дињаша“, водитељка је најавила ТО „Злана
суза“ из Дињаша. Они су се публици представили сплетом песама, које
је сакупио и музички обрадио Миленко Лукин-Чанадац. Дињашане је
водио Горан Панић а солисткиња је била Сенада Стојанов.

После дињашанских тамбураша на сцени је наступио ТО „Темиш-
варски споменари“ под вођством Томе Ђурића. Они настављају дугу
традицију темишварских тамбураша са богатим репертоаром српске и
румунске народне песме и још богатијим низом наступа на најзна-
чајнијим манифестацијама у земљи и иностранству. Иначе, оркестар
„Темишварски споменари“ са вокалним солистом Пером Тодоровићем
на челу, делује у оквиру Савеза Срба у Румунији. Топао и благи глас
вокалне солисткиње Јасмине Фењац и виртуозност Пере Тодоровића,
њихово сјајно извођење семиклушка публика је знала и те како да
награди дугим аплаузима.

Тамбурашки оркестар „Батини бећари“ из Великог Семиклуша
основан је 2008. године под управом Бате Рајчића, а данас је уметнички
руководилац Марко Бугарин. Током шест година рада наступали су на
бројним културним манифестацијама и освојили сијасет награда.
Успели су да сниме и свој ЦД, а наступали су у Семиклушу, Темишвару,
Букурешту, у Дероњама, Новом Саду, Ужицу, Кикинди итд. Са „Батиним
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бећарима“ наступили су солисти Зоран Радић, Душица Рошу, Љуба
Петров и Лаза Кнежевић, који су сваки својим гласом и понеком
премијерно изведеном песмом обрадовали присутне.

Фестивал су закључили Кикинђани, односно тамбурашки оркестар
„Гусле“, који се може похвалити традицијом од 130 година и преко шест
хиљада концерата. Оркестар је у Великом Семиклушу наступио под
вођством Зорана Петровића, а гошћа из Шведске, солисткиња на вио-
лини, која је наступила  са  Кикинђанима, одушевила је Семиклушане.

Сваком тамбурашком оркестру додељена је плакета и диплома
Савеза Срба у Румунији за учешће на Фестивалу, а на крају публику су
поздравили у име организатора Огњан Крстић, председник ССР,
Славољуб Аднађ, потпредседник ССР и председник МО ССР у Великом
Семиклушу и градоначелник Дануц Гроза. Том приликом, Славољуб
Аднађ је уручио градоначелнику Beликoг Ceмиклушa Видовданску
захвaлницу, зато што је показао наклоност према српској заједници у
месту и oколини, помажући cве нашe културне и дуxoвнe мaнифec-
тaциje, yкључујући српску заједницу у главне културне активности овог
града.

Треба напоменути да се за успех овог фестивала заложила група
ентузијаста: Силвиу Рошу, директор фестивала, Душица Рошу, режисер
фестивала, као и сарадници Славољуб и Ина Аднађ, Георге и Наталија
Мандран, Мирјана Рошу, Рајко Русимовић и ТО „Батини бећари“, уз
пуну подршку Савеза Срба у Румунији и Општине града која је
осигурала потребну логистику.

О идеји фестивала, иницијатор ове манифестације, Славољуб
Аднађ, изјавио је за наш лист: „Имајући у виду да на овим банатским
просторима постоји много добрих музичара и желећи да у најбољем
светлу прикажемо њихов рад, сматрао сам да је потребно да се
традиција тамбурашке музике настави. Тако смо заједно са чанадском
организацијом ССР решили да удружимо снаге и организујемо други
фестивал у прелепом простору Летњег позоришта. Као и прошле
године, интересовање од стране публике је било велико. Доказ томе је
то што је те вечери било присутно око 800 гледалаца од којих су
половина били Срби.“

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1274, 25.07.2014, стр. 8-10)
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МАЊИНЕ ЗА БОЉУ САРАДЊУ
ДВЕ ДРЖАВЕ

Званична делегација Владе Румуније на челу са премијером
Виктором Понтом у чијем су саставу били министри Титус Корлацеан
и Габријел Опреа и српски посланик у Парламенту Румуније, Славомир
Гвозденовић, боравила је у дводневној посети Србији, 16. и 17. јула
2014.

Том приликом је Виктор Понта упутио безусловну подршку
европским интеграцијама Србије, коју Румунија неће ничим условља-
вати. Још је румунски премијер пред својим српским колегом подвукао
да је Србија Европи бар толико потребна колико Европа Србији и да
није обавезан услов признавања Косова за улазак Србије у Европу.
Румунија, на коју се врше притисци, неће признати назависност
Косова, подвукао је румунски премијер.

У разговорима две делегације дотакнуто је питање привредне
сарадње која је достигла цифру од милијарду евра годишње и има
могућности да буде и већа.

Са члановима делегације Румуније, коју је у посети Београду
предводио премијер Виктор Понта, разговарано је и на тему положаја
мањина у двема земљама. Српски премијер Александар Вучић је рекао
да је Србија задовољна односом Румуније према представницима
српске националне мањине.

Посебна пажња је посвећена такозваном влашком проблему у
Србији. Двојица премијера су у пратњи министара спољних послова
другог дана посете Београду, након званичних разговора, отпутовали у
Бор где су се састали са представницима Румуна и Влаха из региона.

О овом питању и премијер Понта и премијер Вучић нагласили су
да се треба отворено разговарати и проблеме решавати у складу са
европским предвиђањима.

Српски посланик у Парламенту Румуније изнео је у Београду
неколико чињеница везаних за српску мањину.

Прво је Славомир Гвозденовић јавно захвалио Виктору Понти на
подршци коју Влада Румуније пружа националним мањинама, а
посебно за помоћ на очувању српских школа у Румунији и нагласио да
су српска мањина у Румунији, као и румунска мањина у Србији,
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животно заинтересоване за још боље односе између две земље јер ће у
таквом амбијенту и оне имати веће могућности да организују своје
специфичне активности.

“Овај сусрет је један веома добар знак који враћа наду да Србија и
Румунија могу да буду пример добросуседства, пријатељских односа и
сарадње на обострану корист”, рекао је Гвозденовић.

У разговорима су дотакнута крупна питања која се тичу економске
сарадње две земље, пре свега у области инфраструктуре, рекао је
Гвозденовић, и додао да су најављена отварања нових граничних
прелаза као и пројекат изградње аутопута који би повезивао Темишвар
са Београдом.

Што се тиче актуелног положаја српске мањине у Румунији, он је
веома добар и, свакако, може и треба да буде, што се односи и на
положај румунске мањине у Србији, још бољи и садржајнији, рекао је
Гвозденовић додавши да ће томе доприносити и стално унапређивање
односа између две државе, Србије и Румуније.

Говорећи о актуелним проблемима који притискају српску заједницу
у Румунији, Гвозденовић је издвојио бригу око очувања школа, посебно
Српске гимназије “Доситеј Обрадовић” у Темишвару, односно проблем
обезбеђивања стипендија за студенте и ђаке, као и проблем Макриног
дома за који се СПЦ суди скоро 25 година. С. Гвозденовић је предложио
двема државама и владама да, Макрин дом, односно зграда Лучеафарул
буду враћене истог дана двема мањинама, као зграде од националног
интереса.

“Мало нас је остало и сваки вид помоћи из матице Србије нам је
добро дошао”, рекао је Славомир Гвозденовић подсетивши и на
“актуелан проблем око стицања држављанства Србије за припаднике
српске заједнице у Румунији, као и регулисање инвалиднина за
ветеране из Другог светског рата којих је преостало тек  неколико”. Том
приликом је српски посланик у Парламенту Румуније замолио да се
измени ставка о доказивању порекла из Србије, јер и Србе у Мађарској
и Србе у Румунији од матице је раздвојила само једна несрећна
граница.

Истичући да су захваљујући субвенцијама румунске државе Срби
у Румунији подигли Српску кућу и уређују Српски културни центар у
Темишвару, Гвозденовић је истакао да од матице очекујемо више и да
је у том смислу важно и институционално повезивање са матицом.

Љубинка Перинац Станков
(Наша реч, 1274, 25.07.2014, стр. 12-13)
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КАМПОВИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Пројекат „Кампови за децу и младе Србе“ Савеза Срба у Румунији
остварен је уз финансијску подршку Департмана за међуетничке односе
у периоду 7. јули – 3. август 2014 у Базјашу у жупанији Караш Северин.

Била је ово опширна манифестација која је за децу и младе
створила културни оквир за рад и развој. Организоване су четири
тематске радионице (позоришна, сликарска и калиграфска, народних
игара и књижевног стваралаштва).

Свака радионица имала је по шездесет учесника и упућиваче
специјализоване за сваку грану стваралаштва.

Да би се разговарало о методама у оквиру пројекта, треба
назначити да је свака радионица имала своју специфику и заједничке
активности које су укључивале округле столове на тему различитости и
значаја културе једне заједнице из које они потичу, као и вежбање језика,
учење традиција и обичаја.

Сем уопштених активности, у оквиру сваке серије кампова
организоване су специфичне активности у зависности од тематике.
Књижевна радионица обухватила је предавања из румунске и светске
књижевности, радионице креативног писања, читање и разговор на
тему прочитаних књига.

Радионица сликарства и калиграфије имала је и свој теоретски део
(представљање дела сликара, течајеве кроматике итд) као и практични
део (сликање икона и пејзажа). Заједно са упућивачем, позоришна
радионица обухватила је течајеве дикције и сценске поставке.

Радионица народних игара и традиције укључила је израду нових
кореографија као и течајеве о значају народне уметности и фолклора
данас.

Александар Стојковић
(Наша реч, 1276, 8.08.2014, стр. 19)
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КЕТФЕЉЧАНИ И ФЕНЛАЧАНИ
У БЕЗДИНУ

И прошле недеље у манастиру Бездин је боравила група деце, овог
пута из Кетфеља и Фенлака, под старатељством свештеника Благоја
Чоботина. Преко двадесет малишана је провело читаву седмицу у
прелепом амбијенту поморишког поднебља, иако је време, уистину,
било местимично кишовито.

Кампери су, као што смо то већ у више наврата написали у нашем
листу, поштовали врло стриктан програм: доручак, јутрење, учење
српског језика, ручак, часови веронауке и појања, учење српске
историје, шетња, фудбал, вечерње и тако у круг.

У четвртак, 31. јула 2014, на дан свог имендана, светог мученика
Емилијана, децу је посетио и владика Лукијан.

У манастиру Бездин деца су учила српске народне игре, а обучавао
их је јеромонах Емилијан, чију смо „Химну кампа“ објавили у прошлом
броју нашег листа. Такође, сестра Ангелина је децу учила српски језик
и граматику, имајући у виду да многи оскудевају по питању коришћења
матерњег језика. Треба напоменути и податак да су за децу кувале и о
њима се старале сестре Споменка Поповић и Загорка Баба.

Уједно, ово је била и претпоследња серија малишана која је ове
године боравила у манастиру Бездин.

Горан Мракић
(Наша реч, 1276, 8.08.2014, стр. 22)
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Златан котлић у Старој Молдави
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МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИJА

ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА

У петак, 15. августа 2014, у Српској кући у Темишвару пристигли
су учесници Међународне ликовне колоније, која је организована
поводом традиционалне манифестације Дани преображења Срба у
Румунији. Ликовна колонија је трајала до 17. августа. У просторијама
Српске куће боравило је и стварало неколико ликовних уметника,
сликара и вајара из матичне Србије и Румуније. Миодраг Јакшић,
селектор и суорганизатор Међународне ликовне колоније, шеф
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уметничке групе АРТЕ из Београда, која окупља више од три стотине
уметника из целог света, рекао нам је да ће и ове године креације
уметника настале за време организовања Дана преображења Срба у
Румунији остати као трајно добро српским институцијама у Румунији
у виду уметничких дела. АРТЕ група током године ради на десетак
уметничких колонија у Србији и иностранству, а са задовољством и
радошћу се увек одазива позиву Савеза Срба у Румунији да учествује и
ствара за време одржавања уметничких и ликовних колонија, пошто у
овом делу Румуније има пуно пријатеља. Ове године је из Србије
стварало седам сликара, који ће оставити своја уметничка дела, а са
њима су се дружили, стварали и размењивали искуства сликари и
вајари из Румуније. Учесници овогодишње Међународне уметничке
колоније били су академски сликар из Београда Горан Радовановић, који
је дипломирао на Академији у Софији у Бугарској, Јасмина Церовић
Јовановић, Мирјана Марковић, Александра Лекић, Владимир Винкић,
сликар из Панчева који је дипломирао на Ликовној академији у
Фиренци, а поред сликара ту су још стварали вајарка Милица Јакшић,
која је урадила једно лепо и занимљиво вајарско дело у керамици,
затим књижевници и песници Ирена Милетић, Маријана Пилиповић и
Предраг Јакшић. Заједно са уметницима из матичне Србије током
одржавања ликовне колоније стварали су и уметници из Румуније:
сликарке Дана Петков и Божица Илић Чоботин, вајари Никола Поповић
и Еуџен Барзу.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1278/1279, 22.08.2014, стр. 10)
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ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ И ИЗЛОЖБА
У ВЛАДИЧАНСКОМ ДВОРУ

Овогодишњи књижевни сусрет и песничко вече поводом XXI
Дана преображења Срба у Румунији, одржали су се 16. августа 2014. у
вечерњим часовима у Свечаној сали Владичанског двора у Темишвару.
Овом приликом приређена је изложба посвећена великом српском
песнику Владиславу Петковићу Дису, коју је припремила и организовала
Библиотека града Чачка. Присутне госте и званице поздравио је у име
Савеза Срба посланик у Парламенту Румуније и књижевник Славомир
Гвозденовић, којем је припала и улога водитеља, а у име Генералног
конзулата Републике Србије у Темишвару, Његова екселенција Лазар
Манојловић. Књижевном сусрету домаћина и гостију присуствовао је
председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, председник
темишварске филијале Савеза писаца Румуније, Корнел Унгуреану,
затим ликовни уметници, писци и песници из Мађарске, Србије и
Темишвара. Мина Матијашевић, некадашња чланица етно групе
Балканика, је својим предивним гласом и песмом отворила културно-
књижевну манифестацију у Владичанском двору. Госпођа Даница
Оташевић, директор Библиотеке града Чачка, представила је културну
институцију којом руководи, а затим говорила о најзначајнијим
моментима из живота песника Владислава Петковића Диса, који је
трагично настрадао за време Великог рата. У свом излагању госпођа
Оташевић је у пар речи представила значајно књижевно дело које је
оставио велики српски песник, обавестила присутне да се ове године
одржало 51. Дисово пролеће, манифестација посвећена поезији, коју
организује чачанска градска библиотека и закључила да се нада да ће
нас и убудуће поезија повезивати. Гошћа из Чачка, Марија Радуловић,
је прочитала делове из Дисовог говора, у којем песник пише о страдању
српског народа за време Првог светског рата, чију стогодишњицу
обележавамо ових дана, а затим је први део манифестације завршен
стиховима Дисове песме Тамница, коју је прочитао темишварски глумац
Марко Аџић. На почетку другог дела суботње културне вечери -
Песнички тренутак, званицама и писцима обратио се књижевник
Корнел Унгуреану, председник темишварске подружнице Савеза писаца
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Румуније и представио овогодишњег лауреата Велике базјашке повеље,
Ивана Негришорца, који је прочитао песму Копље Светога Ђорђа и
рекао да му је изузетна част што је поново у Темишвару, граду важних
збивања за историју и културу Срба и Румуна. Песму Принцип,
рецитовао је песник Ђорђо Сладоје, такође један од добитника Велике
базјашке повеље. Поздраве Срба из Мађарске пренео је Драган
Јаковљевић, књижевник, есејиста, новинар и главни уредник СНН из
Будимпеште и том приликом прочитао једну песму из своје збирке
„Зрно лудости“, а Драгана Меселџија, дечији песник из Будимпеште,
прочитала је две песме посвећене најмлађима. Песму На чаковском
тротоару, рецитовао је Миодраг Јакшић, шеф уметничке групе АРТЕ,
а својим стиховима представили су се песници из матичне Србије:
Ирена Милетић, Маријана Пилиповић и Предраг Јакшић. Након
књижевника из Мађарске и Србије своје стихове читали су песници из
Темишвара: Корнел Унгуреану, Лучијан Алексиу, Константин Мараску и
Василе Томојоага. Стиховима српских песника из Темишвара: Љубинке
Перинац Станков, Благоја Чоботина, Иве Мунћана, Србољуба
Мишковића и Славомира Гвозденовића и изворном српском песмом у
извођењу Мине Матијашевић, завршено је песничко вече.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1278/1279, 22.08.2014, стр. 12)
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ОКРУГЛИ СТО КАРАШ-СЕВЕРИНСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ

У јутарњим  часовима дана уочи Преображења, гости из Србије,
Мађарске и Темишвара, након обиласка српских знаменитости Клисуре
и Пољадије, кренули су путем Базјаша, где је у Српском културном
центру био организован округли сто са темом „Књижевност Караш –
Северина“, у присуству гостију, књижевника из Решице.

У уводној речи, Славомир Гвозденовић је још једном поздравио
госте и учеснике манифестације истакавши да сви они, заједно са
домаћинима, на овај начин дају посебан печат Данима преображења.
Познати решички књижевни критичар Георге Журма, поздравивши
присутне, у свом излагању је представио књижевнике са простора
брдовитог Баната и истакао  важност  њихових дела, који су утицали
на развој румунске и српске књижевности. Затим је Славомир
Гвозденовић најавио универзитетског професора Живу Милина, који је
у свом излагању представио српске истакнуте књижевнике из Клисуре
и Пољадије.

Своје стихове су у наставку читали  Иван Негришорац, Ђорђо
Сладоје, Драгана Меселџија, Драган Јаковљевић, затим песници из
Решице, Костел Стајку, Николаје Србу, Александра Горгиу и Георге
Зинческу, Темишварци Лучијан Алексиу и Александар Стојковић и
Белобрешчани Миладин Симоновић и Предраг Деспотовић.

Мина Матијашевић је закључила овај књижевни сусрет изворном
српском песмом, коју су на крају сви испратили аплаузом.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1278/1279, 22.08.2014, стр. 15)
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ДОДЕЛА ВЕЛИКЕ БАЗЈАШКЕ ПОВЕЉЕ

Предиван дан и предивно вече 18. августа 2014. крај Дунава у
близини наше светиње, манастира Базјаша, а у предвечерје великог
празника Преображења Господњег, храмовне славе славног манастира,
задужбине Светог Саве. По традицији се тог предвечерја, на свету
литургију и бденије, окупља мноштво народа, верника из околних села
па и шире. Диван је ово тренутак да се окупе и бројни свештеници, пре
свега из соколовачког протопрезвитерата, а посебна је част и радост да
су са народом и свештеницима, били и Његово Преосвештенство
владика Лукијан и протојереј-ставрофор Маринко Марков, архијерејски
заменик.

Већ 21. пут је славље допуњено и испуњено културним и
књижевним садржајем: уручивањем „Велике базјашке повеље“ за
остварења на књижевном пољу уз учешће значајних песника из наше
земље, расејања и матице.

Манифестацију је отворила својим јединственим гласом Мина
Матијашевић, једна од најбољих музичких вокала Србије, која изворну
српску песму спасава од заборава. Славомир Гвозденовић је поздравио
присутне и позвао Његово преосвештенство, владику Лукијана



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 277

темишварског и будимског, да скупу упути благослов.
Огњан Крстић, је у име Савеза Срба у Румунији, Ивану Негри-

шорцу, песнику, теоретичару, књижевном историчару, универзитетском
професору и уреднику, председнику Матице српске, за вредно песничко
дело и целокупан допринос српској књижевности, као и за допринос
чувању и богаћењу српске културне и духовне баштине на свим српским
језичким просторима, уручио Велику базјашку повељу и Доситејеву
значку.

Беседу и образложење Велике базјашке повеље Ивану Негришорцу
изговорио је Ђорђо Сладоје и сам добитник овог високог признања
Срба у Румунији. Он, између осталог, Негришорца сматра родоначел-
ником савремене српске поезије, модерног тона и јединим од носилаца
њене прекретнице. „Он слави све радости живота, али описује и
људске драме и судбине не само у свом завичају већ и на другим
меридијанима. У широј културној јавности запажене су његове књиге,
његова поезија преведена је на више језика, заступљен је у многим
антологијама савремене српске поезије, а овим признањем додаје уз
бројне престижне књижевне награде у Србији, још једно признање -
Срба у Румунији“.

Као и ранијих година, Општина Вршац осигурала је новчани
износ Велике базјашке повеље, а уручила га је Александра Панић,
чланица Општинског већа за културу.

Иван Негришорац је захваљујући на Великој базјашкој повељи
рекао: „Долазим на свето место на Дунаву, код браће и сестара, код
великих хришћанских подвижника. Ово је признање не само велико
мени, него свој браћи, песницима“.

Овај први део вечери закључен је са Мином Матијашевић, која је
испунила простор још једном прелепом песмом.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1278/1279, 22.08.2014, стр. 16)
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ДОБРА КАПЉИЦА И ОДЛИЧНА ЗАБАВА
Чак два пута воде у Велики Сенпетар. Један преко Песка и

Перјамоша, а други преко Сараволе и Великог Семиклуша. Бар једном
годишње међутим, сви путеви некако воде ка „Семпетру“, где они који
воле весеље, дружење, укусну храну и добру капљицу долазе да ракији
кажу ДА, односно на „Ракијаду“.

Овај фестивал, само условно речено посвећен ракији, пре три
године покренула је група младих Сенпетараца у жељи да и њихов
„Велики Семпетар“ има и један велики фестивал. И има га. Пошто 23.
aвгуст више ништа не значи у румунском календару славља, и као такав
био слободан термин, а још и субота, организатори су одлучили да се
„Ракијада“ одржи управо тог некада славног дана.

Припреме су отпочеле у првим јутарњим сатима иако су се неки
мештани „клели“ да су већ после поноћи приметили како се неки мувају
и разносе бале сламе по дворишту Дома културе.
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Неколико пута је обишао локацију и Виорел Поповић, председник
општине Велики Сенпетар, како би се уверио да припреме теку по
плану.

Чиме би „РакијаДА“ отпочела ако не такмичењем за најбољу
ракију. Чак 15 флаша са етикетом фестивала и редним бројем је
озбиљни и савесни жири морао да „кошта“ како би изабрао најбољу. Ко
сматра да је то лако и угодно - у глас тврде сви из шатора жирија -
нека изволи следеће године уместо нас, па да види. Из поузданих
извора који су желели да остану анонимни, али добро упућени у начин
печења праве ракије, сазнало се да су сви такмичари донели најбоље
што су имали. Тако је жири морао да проба и по неколико пута исти
експонат да би установио која је најбоља капљица. И кап по кап, неке
су се флаше убрзо малтене показале као „флашице“.  Приближни
квалитет конкурентских ракија био је вероватно и повод што се како је
време одмицало, повећавао и број оних у шатору жирија који су
прискакали у помоћ.

Да одлука није лако донешена показује и то да су тек после
концерта Неде Украден били проглашени званични резултати. Ракија
Богдана Трифунског из Великог Сенпетра је однела златну медаљу, а
сребро је отишло чак у Хунедоару у Лункоју де Жос. Трећа по квалитету
показала се ове године ракија Алексе Степанчева из Мокрина, па су
тако сви били задовољни. И домаћини, и гости Румуни, и Срби из
матице.

Док су се чланови жирија у плавим мајицама и све црвенијим
лицима трудили да изаберу најбољу овогодишњу ракију, у дворишту су
се све чешће појављивали младићи и девојке у црвеним мајицама
„Плавог делије“.  На самом улазу у двориште, две прелепе цуре у
српској народној ношњи су у знак добродошлице стојички, како и
приличи, нудиле свима који су улазили со и хлеб и наравно чашицу
добре ракије. Неки су улазили и по неколико пута. Одмах до лепих
девојака су своје шаторе растеглили са леве стране познати дињашански
медар Спаса Стојанов са својом широком лепезом слатких производа,
а са десне стране је веома брзо замирисало на „кортош колач“ и
шећерну вуну. Двадесетак метара даље, до саме зграде Дома културе, већ
су се крчкали без журбе гулаш и пасуљ, док су са сцене допирали
хитови српске народне музике 80-тих: Тозовац, Митар Мирић, Нада
Топчагић, Душко Кулиш и многи други.

Негде око 18 часова све је било спремно за спортска надметања у
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трчању и падању у џаку, вучењу конопца и бацању камена с рамена.
Рекорди нису ове године забележени нити у једној од ових дисци-
плина, али су се младићи и девојке стварно лепо дружили и забављали.
Неки као конкуренти, а остали као навијачи. Уживали су дабоме и
старији који су ове године били ипак само посматрачи и шетали око
места где се пржило месо и хладило пиво.

Након свечаног отварања, парада народних ношњи је од школе до
Дома културе испунила главну улицу Великог Сенпетра. Својим
осмесима, хармоникама и шароликом одећом учесници „Ракијаде“, од
најмлађих до најстаријих, су приредили јединствен доживљај за очи и
уши којег је вредело чекати. Поносно и са лакоћом као што знају само
играчи, ушли су сви у двориште Дома културе. Недуго после, на
тренутак је све некако стало. Чак ни кувари више нису мешали пасуљ
и гулаш. И жири је престао да оцењује ракију. Појавила се Неда
Украден. Као прави професионалац, на пробу пред концерт Неда је
стигла у пратњи Дијане Поп, представнице „DN Media Show Production”,
фирме која је и организовала концерт и гостовање. Позната певачица
је отпевала пробно две песме и заиста запањила све присутне својом
елегантношћу, али и својим изгледом. Ретко ко је могао поверовати да
неко ко је управо прославио 65. може тако добро да изгледа, па макар
то била и Неда Украден.

Популарна естрадна уметница се убрзо повукла и предвиђени
културно-уметнички програм је почео. На сцену су се попеле три
генерације „Плавих делија“, а после њих гости из Бруса, па они из
Омољице и „Стежарелул“ из Лункоја де Жос, комшије из Сараволе и
АКУД „Младост“ из Темишвара. Видно жељна публика је више од два
сата уживала у раскоши и лепоти српске и румунске игре и песме. Иако
су облаци неколико пута припретили да ће запљуснути  учеснике
„Ракијаде“ и тако покварити весеље, то се ипак није десило. После
културно-уметничког програма, Неда Украден је вратила добро
расположење својим хитовима и наступом, потврдивши још једном да
је један од најцењенијих естрадних уметника у бившој Југославији и
прави професионалац.

Рајко Корња
(Наша реч, 1280, 5.09.2014, стр. 12-13)
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СЕМИКЛУШАНИ И ТЕМИШВАРЦИ
НА ДРУГОМ ВЕЛИКОМ

МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ
ФОЛКЛОРА

Чланови наших културно-уметничких друштава неуморно акти-
вишу и преко лета, а као доказ тога јесу учествовања на разним
фестивалима и манифестацијама.

Тако је било и прошле седмице, у суботу, 30. августа 2014, када су
Културно-уметничко друштво „Свети Сава“ из Великог Семиклуша и
Академско културно-уметничко друштво „Младост“, кренули на пут за
Кањижу, где су учествовали на „Другом великом међународном
фестивалу фолклора“ који се, почев од прошле године, одржава у
горепоменутом градићу на северу Баната.

Семиклушани и Младосташи су позив за гостовање на овој  мани-
фестацији добили од стране Српског аматерског културно-уметничког
друштва „Свети Сава“ и Локалне самоуправе из Кањиже, који су и
главни организатори фестивала.

Оганизатори „Другог великог међународног фестивала фолклора“
су ове године припремили још богатији и свеобухватнији програм за
све заинтересоване. Позвана су друштва из свих околних земаља:
Мађарске, Хрватске, Републике Српске, Македоније, Румуније, као и
друштва из Србије. Поред играчке групе САКУД-а „Свети Сава“,
учествовало је још једанаест културно-уметничких друштава из Новог
Кнежевца, Инђије, Мокрина, Нових Бановаца, Врбаса, Бечеја, Борова,
Деске, Мокрог и наша друштва из Великог Семиклуша и Темишвара.

У поподневним сатима, Фестивал је био отворен изложбом
народних рукотворина и слика, вашарском продајом сувенира и
слаткиша и парадом народних ношњи. Многобројна публика је будно
пратила колону учесника, у шареним и разноликим народним ношњама,
који су прошетали главном улицом до центра Кањиже, где се одржала
главна приредба.

КУД „Свети Сава“ из Великог Семиклуша се на Фестивалу, са два
наступа, представило у најбољем светлу као и увек. Чланови играчке
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групе семиклушког културно-уметничког друштва представили су се
играма из Баната, а затим и кореографијом народних игара из
Владичиног Хана, под управом уметничких руководилаца Наталије и
Георге Мандрана.

Темишварци АКУД-а „Младост“ су на сцену изашли са сплетом
српских песама и игара из Босилеградског Крајишта у кореографији
Милорада Лонића и под уметничким руководством Сретка и Сенадина
Крстића. Догађај је био примерно организован, а млади чланови
културно-уметничких друштава били су задовољни учешћем на једном
таквом фестивалу и повољним реакцијама публике, која је дугим
аплаузима наградила њихов наступ на отвореној сцени у центру
Кањиже. Свим друштвима после наступа додељене су захвалнице.

Како је то уобичајено, најлепши део је онај после приредбе, када
се млади чланови КУД-ова друже и веселе у сопственој режији, па је
тако било и овог пута, када су се гости и домаћини дружили до касно
у ноћ.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1280, 5.09.2014, стр. 14)



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 283

ВЕЛИКО СРЦЕ СОЧАНСКО

По десети пут су Срби из Соке организовали традиционални
турнир у одбојци и то више него успешно. Ове године им је све пошло
за руком. Иако рани јутарњи часови нису наговештавали ништа добро,
са метеоролошке тачке гледишта, дан се показао  идеалним за једно
спортско такмичење под ведрим небом. А припремили су се Сочани
као прави домаћини, а ту им равна нема, да све такмичаре и госте
приме како само они умеју и знају. Права би штета била да је киша
покварила ово „славље“ за које Сочани „живе“ годину дана, јер
одбојкашки турнир у Соки је постао саставни део локалне традиције.

Месна организација Савеза Срба, на челу са њеним председником
Јоцом Зомборцем, уз свесрдну помоћ целог села, општине, појединаца
и наравно Савезa Срба у Румунији, материјално и логистички, показала
је способност да организује и у дело спроведе једну овакву  културно –
спортску манифестацију. Овај значајан догађај за мештане Соке, који се
одржао на лепо уређеном одбојкашком игралишту, под крошњама
четрдесетогодишњих дудова, увеличали су својим присуством: наш
посланик у Парламенту Румуније, Славомир Гвозденовић, посланик
Украјинаца, Иван Марочко и кнез општине Банлок, Корнел Тоца, који
су се поздравним речима обратили присутнима и истакли лепу
иницијативу Сочана да у овој малој средини организују тако дивну
акцију и да ће и убудуће помагати овакве иницијативе. Славомир
Гвозденовић, који је лично поклонио МО ССР у Соки две лопте, у
свом излагању је додао и да је „лепо када се у истој љубави нађемо,
овде у Соки, Срби са практично два краја нашег српства, из Великог
Сенпетра и Дивића, и то је оно што је најлепше приликом организације
оваквих и сличних манифестација, јер све ово доприноси нашој слози
и заједништву, без којег нам нема опстанка“.

Јубиларни, десети, одбојкашки турнир у овом нашем банатском
селу окупио је на старту екипе из Дивића, Великог Сенпетра, Денте,
„Младост“ из Темишвара и два тима из Соке. Организатори су екипе
поделили у две такмичарске групе, с тим да по прве две екипе на
табели наставе такмичење полуфиналним мечевима, све до финала.
Једном то договорено, уследио је жреб.
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У првој групи такмичили су се тимови Соке I, Денте и Великог
Сенпетра. Прва два места су припала Соки I и Великом Сенпетру.

У другој групи надметали су се тимови Дивића, Соке II и
Младости. Прва два места су освојили тимови из Дивића и Соке II.

Са нестрпљењем су гледаоци очекивали полуфиналне сусрете.
Сока II је савладала Соку I, а Сенпетарци су савладали Дивићане. За
треће место Дивићани су се својски мобилисали и победили Соку I.
Шлаг на торту су у финалу ставили Сенпетарци победивши Соку II са
2-0 освојивши прво место и драгоцени трофеј.

Након финалних борби председник МО ССР, Јоца Зомборац,
захвалним речима се обратио учесницима, пошто је овогодишњи
одбојкашки турнир протекао у најбољем реду и у присуству бројне
публике и мештана, уручио је пригодне награде учесницима десетог
издања одбојкашког турнира у Соки. Прво су додељене дипломе за
учешће свим учесницима, а затим је најмлађем учеснику турнира
Јасмини Симулов из Темишвара уручена диплома и мајица. Исто је био
награђен и Славољуб Теодоровић из Дивића, као најстарији учесник
турнира. А за најбољег играча турнира, организатори су наградили
Богдана Попескуа из Соке са одбојкашком лоптом и дипломом. Пехаре
су примили за прво место Велики Сенпетар, за друго место Сока II, а
за треће место Дивић. Поред пехара су им уручене и дипломе.

Нису се мирили Сочани чињеницом да једино одбојкашким
турниром одрже сада већ традиционалну манифестацију дружења
српске омладине у овом селу. За вечерње сате у месном Дому културе
организована је културно-уметничка приредба, а затим и игранка за све
љубитеље народних српских игара.

На културно-уметничкој приредби своје присуство обележили су
председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, месни парох, јереј
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Љубодраг Богичевић и украјински свештеник Кристијан Василе
Ардељан. Позван да се са неколико речи обрати присутнима у сали,
Огњан Крстић је поздравио све присутне и изразио своју подршку као
и подршку организације којом руководи оваквим лепим догађајима као
што је Сочански одбојкашки турнир, који је окупио младе Србе,
Украјинце и Румуне, потврђујући прво и основно правило суживота у
Банату – „заједништво и међусобно поштовање“.

У госте су Сочанима дошли да своје музичко и играчко умеће
прикажу:  Тамбурашки оркестар „Златна суза“ из Дињаша, подмладак
КУД-а „Свети Никола“ из Дете, инструментални састав „ОК Бенд“ из
Темишвара и АКУД „Младост“.

Након приредбе, весеље и дружење гостију и домаћина
настављено је у сеоском Дому културе, уз српску народну музику и кола
које је до касно у ноћ изводио оркестар „ОК Бенд“ из Темишвара.

Још једном ваља истаћи да су Сочани одувек били, остали, и биће
док и њих буде, изузетни домаћини, пријатељи и другари. Онако
људски, од душе и срца, како им и пристаје.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1281, 12.09.2014, стр. 10-12)
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XV ШАХОВСКИ ТУРНИР
ПРИJАТЕЉСТВА

Прошле суботе, 6. септембра 2014, у Свечаној сали дома „Адам
Милер Гутенбрун“ Демократског форума Немаца у Темишвару, одржало
се петнаесто јубиларно издање Међународног шаховског такмичења под
називом „Турнир пријатељства“, а седмо уз подршку Савеза Срба у
Румунији. Организатори овогодишњег традиционалног шаховског
окупљања били су као и прошлих година чланови Српског шаховског
клуба из Темишвара, Савез Срба у Румунији, Дом „Адам Милер
Гутенбрун“, Фондације „Пиус Бранзеу“, Шаховски информатор из
Београда, Графомаркет Темишвар, Златоје Мирков и Николаје Аврам.
Шаховски турнир се одвијао у седам рунди, по швајцарском систему, по
правилима FIDE (ФИДЕ-Светска шаховка федерација), а време за
размишљање је било ограничено, двадесет и пет минута. Директор и
главни организатор турнира био је темишварски интернационални
мајстор Небојша Илијин, а судије ФА арбитар Михај Партеније и Лаура
Михај из Темишвара. Треба напоменути да је „Турнир пријатељства“
организован први пут 1997. године са јасном намером да се шах
популарише, како би се привукао већи број младих Темишвараца,
превасходно деце предшколског узраста. Древна спортска игра на
шаховској табли са шездесет и четири поља за два играча окупила је и
ове године преко осамдесет такмичара из Републике Србије, Мађарске,
Словачке, Темишвара и околних жупанија. Представници часописа
Шаховски информатор из Београда побринули су се да свако дете које
се такмичило добије на поклон књиге чија је тема шах: енциклопедије,
информаторе, приручнике и часописе. На овогодишњем међународном
турниру из матичне Србије учествовали су шахисти: Драган Котевски,
технички директор Шаховског савеза Београда, Милан Марковић, Срђан
Цветковић, Петар Ранков, Лазар Петровић, Пау Воина, Славко
Јовановић, Драган Кљаин, Виктор Маравић, Дајана Саватић и Денис
Воина. Приликом свечаног отварања, које се одржало после 10 часова,
присутним учесницима, међу којима је и ове године било много деце
и омладине, обратили су се интернационални шаховски мајстор,
господин Небојша Илијин, а затим и председник Савеза Срба, Огњан
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Крстић, који је у име ССР поздравио све учеснике и пожелео им много
успеха. После занимљивих, интересантних и исцрпљујућих шаховских
партија, највише поена су освојили: Тамаш Кристоф Бала, Милан
Марковић, Дан Богдан, Михај Лучијан Грунберг, Срђан Цветковић,
Драган Котевски, Санду Унгуреану и Петар Ранков. Српску мањину у
Румунији и ове године су са доста успеха представљали Марко Иван
Момир, члан Спортког школског клуба број 1, и Горан Мишковић, наш
најбоље рангирани шахиста. Традиционално темишварско међународно
петнаесто окупљање шахиста на Турниру пријатељства протекло је у
фер и коректној спортској атмосфери, а окончано је у вечерњим
часовима приликом свечане доделе главних награда, петнаест
специјалних награда и диплома. Овом приликом су представници
Шаховског информатора из Београда, једног од спонзора турнира,
поклонили Савезу Срба у Румунији пакет књига којег је у име наше
организације примила секретар Златиборка Марков. И на крају да
истакнемо да је жеља организатора да се шах као игра још више
популарише у редовима најмлађих, као и да манифестација из године у
годину постане све масовнија, а такође и да се приликом одржавања
турнира шахисти из Темишвара и неколико земаља Европе упознају,
друже, размене информације и искуства.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1281, 12.09.2014, стр. 14-15)
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БОГАТА АКТИВНОСТ СРПСКОГ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

„СВЕТИ САВА“ БАЗЈАШ

Лепа је традиција летњих школа фолклора у Српском културном
центру „Свети Сава“ у Базјашу, где наша културно-уметничка друштва
бораве сваког лета да би вежбали нове кореографије, да би се дружили
и не на крају да би се на обали Дунава одморили.

Од 18. до 23. августа 2014, чланови КУД-а “Стенка Љупкова”
боравили су у Српском културном центру „Свети Сава“ у Базјашу и том
приликом су под упутством уметничког руководиоца КУД-а Славке
Думитровић, обрадили и увежбали неколико сплетова српских народ-
них игара из Дунавске клисуре и Пољадије и са ширег подручја Србије.

Боравак у Базјашу пружио је Љупковчанима прилику да се упознају
са историјском прошлошћу српских светиња са леве обале Дунава и
Нере, али и могућност да у међусобном дружењу лепо и корисно
проведу незаборавне тренутке. Предивни крајолици пољадијског слива
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Нере и клисурско кршевито поднебље са тамошњим Подунављем били
су прилика за организовање краћих путовања по суседним насељима и
њиховој ужој околини, а шетње Дунавом чамцима локалних аласа и
уживање у изласцима и заласцима сунца на обали велике реке, били
су и остали и за љупковачке уметнике-аматере, баш као и за њихове
вршњаке из суседне Свинице који су у базјашком културном центру пре
њих боравили, доживљаји за памћење.

По речима Живе Удулија, председника Савеза Срба у Љупкови,
Базјаш је за чланове КУД-а „Стенка Љупкова“ послужио као „одскочна
даска“ за њихова наступања на овогодишњим фестивалским сценама и
културно-уметничким приредбама у Бањи Херкулес, Темишвару и
Решици, са којих ће, надају се, понети вредне награде и признања.

У периоду између 25. и 31. августа у просторијама СКЦ у Базјашу
затекли смо чланове културно-уметничког друштва „Коло“ из Арад Гаја,
односно групу од педесетак младића и девојака подељених у три групе,
који су за седам дана свакодневно вредно радили на дотеривању старих
и припремању нових кореографија. Уметнички руководилац арадгајског
фолклорног друштва Дарко Воштинар похвалио је све чланове друштва,
који су свакодневно вежбали два пута дневно по четири сата. Са
женском вокалном групом радила је Роксана Сучиу, а оркестар са соло
певачима увежбавали су и учили српске народне песме. Нове пристигле
чланове помагали су старији и искусни чланови друштва, како би што
брже и боље савладали кораке који сачињавају кореографије са којима
ће се арадгајско културно-уметничко друштво представити на предсто-
јећим манифестацијама и фестивалима током септембра и октобра
месеца. Прву прилику да прикажу увежбане кореографије имали су за
време одржавања овогодишњег петнаестог издања Фестивала смокви,
који се одржао у Свиници, 30. августа.

На повратку Арадгајчани су посетили водопад Бигар, где су
уживали у лепотама природног објекта.

Прелепу недељу дана у Кампу обичаја и фолклора у Српском
културном центру „Свети Сава“ у Базјашу провели су девојке и
младићи, чланови КУД-а „Свети Никола“ из Дињаша, где су увежбавали
и припремали нове кореографије. Свакодневно су чланови овог нашег
друштва у периоду између 31. августа и 7. септембра редовно вежбали
у просторијама припремљеним за одржавање проба. Дневно су пре и
после подне млади Дињашани стрпљиво учили нове кораке, сценско
држање, затим неколико народних кола, кореографије и сплетове
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сачињене од српских народних игара. Како сазнајемо од Жељка Тодо-
рова, уметничког руководиоца, млади чланови  друштва из Дињаша
увежбали су кораке кореографија  народних игара из Баната, са којима
ће представљати српску мањину на предстојећим културно - уметнич-
ким манифестацијама и фестивалима фолклора у земљи и иностранству.

У четвртак, 4. септембра, чланове дињашанског културно - умет-
ничког друштва, посетио је  Адријан Мојсеш, потпредседник ССР за
Караш Северин и чланови тима за Хитне интервенције „Семеникул“
Ватрогасне службе караш- северинске жупаније, који су објаснили
основе пружања прве помоћи и показали апаратуру адекватну за прву
помоћ и хитне интервенције.

На крају нашег разговора уметнички руководилац Жељко Тодоров
је додао: “Желим да у име Културно-уметничког друштва „Свети
Никола“ из Дете захвалим Савезу Срба у Румунији, на њиховом труду
и залагању да нам обезбеде све потребне услове за рад што поспешује
напредак наших чланова. Због тога наш циљ и јесте да вас никада не
разочарамо и да убудуће дајемо још више од себе, ради очувања наше
традиције, обичаја и фолклора.“

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1281, 12.09.2014, стр. 20-21)
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ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Још један 15. септембар 2014. отворио је разреде српских школа у
све три жупаније где их још имамо, у Араду, Тимишу и Караш-
Северину.

На почетку школске године негде је ситуација била критична,
понеки је одсек угашен, а негде нам је повећање броја уписане деце
донело нову наду за опстанак.

Уз помоћ школских инспектора Жељка Станкова и Георге Манде,
као и уз помоћ појединих наставника који су нам изашли у сусрет са
најсвежијим информацијама, успели смо да сажмемо слику наставе на
српском језику у Румунији овог септембра 2014. године.

У жупанији Арад већ годинама постоји српски одсек Основне
школе једино у Фенлаку, а сачуван је и ове године.

У жупанији Караш-Северин имамо српске одсеке у Мачевићу,
Златици и Белобрешки. ОШ У Белобрешки још увек има сем првог и
одсек за други циклус школовања од петог до осмог разреда. Угасио се
ове године српски одсек ОШ у Радимни. Постоје још увек српски
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одсеци забавишта у Љупкови, Мачевићу, Белобрешки, Пожежени,
Радимни, Луговету, Златици и Соколовцу. Нажалост, угашен је одсек
забавишта у Дивићу.

Српски се као наставни предмет изучава и у Љупкови, Пожежени
и Соколовцу.

У жупанији Тимиш једино је угашен српски одсек забавишта у
Великом Сенпетру. Иначе, остали су српски одсеци у ОШ у Великом
Сенпетру и Немету, забавишта у Српском Семартону, Ченеју и два
темишварска забавишта: Вртић „Карла Пелц“ и Вртић број 14. Српски
као наставни предмет изучава се у Великом Сенпетру, Дињашу,
Семартону, Улбечу, Ченеју, Варјашу, Рудни, Фењу и Кетфељу.

Српска гимназија „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару је овог
септембра прича за себе са добрим вестима и новим надама јер од ове
јесени број ученика се повећао на 226.

У припремни разред уписано је 14 малишана, о којима брине
учитељица Вера Жупунски. Пети разред се може похвалити појачањем,
има их осамнаесторо. И даље имамо два девета разреда. Филолошки
смер почиње нову школску 2014-2015. годину са 11 ђака, док реални
смер деветог разреда броји чак 22 ученика.

Доситејевци су у великом броју присуствовали у понедељак, 15.
септембра, свечаном отварању у тек реновираној сали за представе. Уз
њих су, као и ранијих година, били и званичници: представници
свештенства предвођени архијерејским замеником протојерејем
ставрофором Маринком Марковим, представници Генералног конзулата
Републике Србије на челу са генералним конзулом Лазаром
Манојловићем, представници Савеза Срба у Румунији на челу са
председником ССР, Огњаном Крстићем, Славомир Гвозденовић, српски
посланик у Парламенту Румуније, Жељко Станков, школски инспектор,
представници медија, наставници и родитељи.

Директор Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“, Јадран Кланица,
отворио је нову школску 2014-2015. годину речима добродошлице и
новом вером у трајање и опстанак једине Српске гимназије у Темишвару
и Румунији.

Молитвени део је служио свештеник Саша Јашин, уз саслужење
вероучитеља и ђакона, и закључио благословом свим Доситејевцима.

Своје поздраве и жеље да у овој години буду још и бољи и успеш-
нији пренели су редом, генерални конзул Лазар Манојловић, српски
посланик Славомир Гвозденовић, и председник ССР, Огњан Крстић.



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 293

У закључку свечаности је директор позвао учитељицу Веру
Жупунски да на сцени представи најмлађе Доситејевце. Они су то
умели и сами, тако да смо тог кишовитог понедељка у Доситеју
упознали насмејане и ведре: Тању, Јасмина, Габријела, Дамјана, Дејана,
још једну Тању, Николу, Сашу, Јовану, Кристија, Ерика, Снежану, Софију
и Тијану.

На крају, кад саберемо шта имамо и одузмемо оно што смо
изгубили, резултат, под обавезно, мора укључити одговорност. На нама
родитељима је да децу усмеримо према својим коренима, свом писму
и својој култури, на професорима је да ђаке заинтересују и одговорно
пренесу и знање и љубав, а на ђацима - да својим резултатима докажу
вредност и не прекину ланац нашег трајања.

Љубинка Перинац Станков
(Наша реч, 1282, 19.09.2014, стр. 6-7)
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ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У АРАДУ

Манифестација „Дани српске културе у Араду“ била је и ове
године врло богата. Прошлог петка, 12. септембра 2014, с почетком у
15 часова, у свечаној дворани „Фердинанд“ Општине града на Моришу,
био је организован међународни скуп „Арадска тврђава – логор за
српске интернирце у Првом светском рату“.

Присутне су на самом почетку поздравили Огњан Крстић,
председник ССР и заменик градоначелника Арада, Левенте Богнар, који
је истакао да „треба да упознамо историју, да не бисмо поновили
грешке из прошлости“. У ходнику општинске зграде била је постављена
изложба фотографија „Арадска тврђава из времена Великог рата“, на
чијем отварању Љубомир Степанов је укратко објаснио њихово порекло
и значење.

Међународни научни скуп започео је лирским тренутком, Сла-
вомир Гвозденовић прочитавши двопев намењен Гаврилу Принципу.
Стеван Бугарски, у својству водитеља и једног од организатора,
представио је рад Пере Ластића из Будимпеште, који је покушао да
покаже на који је начин историографија истраживала феномен
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концентрационих логора на територији Аустроугарске монархије.
Професор др Драго Његован је прочитао свој рад „Аустроугарски логори
за Србе током Првог светског рата“, нагласивши да је на територији
царевине постојало 300 логора у којима је било заточено и цивилно
становништво, што доказује да је званична политика те државе била
србофобична, тежећи да у што већој мери онеспособи и десеткује један
етнос. Аустроугарска се није задовољила да Србији објави рат, већ је
све време гајила геноцидне намере против српског народа.

Југослав Вељковски је говорио о угледним Новосађанима који су
завршили у логорима, о условима који су их тамо дочекали и о
репресији бечких власти, које су на крају изазвале контраефекат. Мр
Мара Шовљаков је представила рад о интернираним свештеницима и
учитељима из Босне и карловачке Митрополије, који су страдали уз
свој народ у Првом светском рату, подрвгнути ратној агонији која се
претворила у крваву драму. Са емотивног и личног становишта
присутнима се обратила и Олга Толмачев из Београда, унука Јанка и
Јелисавете Михајловић, који су за живота, давне 1932. године, подигли
споменик српским интернирцима на арадском гробљу „Помениреа“. О
страдалницима из браничевског округа говорио је Пожаревљанин
Славољуб Стојадиновић, док је професор др Миодраг Милин, на самом
почетку другог дела дебате, представио рад о Србима који су се борили
против Централних сила у склопу руске и румунске армије. Пореклом
из Босне и Баната, српски добровољци су јуришали на Бугаре у
Добруџи, а многи су тамо оставили своје кости.

Након што је домаћин Стеван Бугарски подсетио на живот и рад
Семартонца Јоце Огњанова, српског добровољца из Америке, који је
написао подужи еп о великом окршају, госпођа Катарина Сандић је
изнела личну, породичну, причу, евоцирајући успомене на своју баку,
Екатерину Живков, која је проживела немиле догађаје из доба Првог
светског рата. Љубомир Степанов је на крају изнео графичко виђење
Арада и арадске тврђаве, срочивши и кратку синтезу свега предста-
вљеног.

Након научног скупа, у свечаној дворани ресторана „Ласер“ била
је одржана фолклорна приредба, са учешћем културно-уметничких
друштава из Румуније, Србије и Мађарске: „Коло“ Арад, „Бриле“ Беочин
и „Суферини“ Батања. После приредбе уследило је народно весеље, а
госте су забављали певачица Јасмина Фењац и оркестар Лазе Весића.

Сутрадан, 13. септембра, у седишту Савеза Срба у Арад Гају,



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015.296

излагање научних радова је настављено. Славиша Радовановић је
прочитао одломак из свог романа „Француска кутија шибица“, а
Божидар Панић је говорио о српским цивилима и ратним
заробљеницима у арадском логору. „Битно је да и Румуни сазнају о
страдању Срба у Араду“, закључио је излагач. Љубомир Степанов је
прочитао текст Душана Попова о радовима са прошлогодишњег
заседања, представивши уједно и петнаести зборник “Арад кроз време”.
На самом крају, присутнима су се обратили Гајчанин Љубомир Шандић
и професор др Драго Његован, који је донео и коначне закључке са
овогодишњег заседања.

Др Милан Мицић је приложио рад “Страх за породице - основни
страх српских добровољаца у борбама у Добруџи 1916. године”.

Сви учесници су у наставку присуствовали полагању венаца на
споменике интернирцима на Тврђави и гробљу „Помениреа“.

Горан Мракић
(Наша реч, 1282, 19.09.2014, стр. 8-9)
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БЕЛОБРЕШКА КО МАРАКАНА

Тог јутра, у центру Белобрешке, чула се, гласније него обично, весела
граја деце. Наиме, у петак, 26.септембра 2014. одржана је већ тради-
ционална, манифестација „Прозор у будућност“, а да и ово 12. по реду
издање буде успешно, побринула се Основна школа „Борислав Крстић“
у Белобрешки у сарадњи са Месном организацијом Савеза Срба у
Румунији.

Акција окупља сваке године ђаке и њихове наставнике из школа
Дунавске клисуре и Пољадије. Први су у Белобрешку  стигли они који
су и најуда-љенији, ученици ОШ у Златици и њихова наставница
Рузмаринка Ђорђевић, ученици ОШ у Луговету са наставницом
Веселком Радосављевић и ученици ОШ у Соколовцу и њихова
наставница Ђурђевка Марку. Радо су их дочекали домаћини, ђаци ОШ
у Белобрешки са наставницима Невеном Стефановић и Озреном
Миленовићем. Затим су допутовали малишани ОШ у Мачевићу са
наставницом Даницом Симоновић и на крају ђаци ОШ у Пожежени и
њихови наставници Томислав Поповић, Флорентина Барбули и Рамона
Будимир.

„Стани, Франческо, пази како прелазиш“! - чуо се глас Томислава
Поповића док су учесници, после краћег упознавања и освежења,
прелазили из школе у зграду Дома културе.

Уследило је и само такмичење. „Децо, слушајте...” једва да је могао
да се разазна глас Невене Стефановић док им је објашњавала правила.
Публика је урнебесно навијала, атмосфера као на београдској „Мара-
кани“ с почетка деведесетих. Можда и мало лепша. Одлучни, спремни
за победу, као да је у питању некакво светско првенство, малишани су
се такмичили у чак седам игрица. Напоменимо неколико - „игра
лоптицама“- прво место Луговет, друго Мачевић, треће Пожежена,
затим игра „тунел“- прво место Пожежена, друго Соколовац, треће
Златица, игра „фараон“- прво место Белобрешка, друго Соколовац, треће
Пожежена... Савез је припремио награде и дипломе за победнике. „Радо
излазимо у сусрет оваквим и сличним акцијама“ - каже Мирче Мило-
сављевић, председник МО СС у Белобрешки.

Кад су се страсти мало примириле и узбуђење прошло, ушли смо у
„арену“ и поразговарали  са самим учесницима. Најхрабријима, дабоме.
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„Ја сам нај-више... воло... ону игру сас балонима“ - каже нам Младен
Божић из Белобрешке. „И ја, и ја, исто“! - довикује његов саиграч,
Никола Станковић. „И ја, и ја, и ја“ - чуло се са свих страна. „Ја сам
ону  с конопцом.“ - одлучна је Дејана Вуксановић из Луговета, „... а ја
ону с џаком!“ - охрабрила се и Јована Јовановић из Мачевића...

Гледајући дечицу како се радују и друже, можемо зкључити да напор
организатора није био узалудан и да би ваљало да  оваквих и сличних
догађаја  буде и наредних година.  Уз напомену и „озбиљан“ савет
организаторима, да следећи пут „измудре” што више игрица са шареним
балонима.

Предраг Деспотовић
(Наша реч, 1284, 3.10.2014, стр. 14)



БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2015. 299

Букурешт

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

Пут аутобусом од Темишвара до престонице понекад може да буде
веома дуг и напоран. Нарочито када набасате на возача који умишља
да је најмање доктор наука, који зна све најбоље и дели савете свима у
аутобусу. Но, упркос томе, на „Дане српске културе у Букурешту“ су се
упутила овог пута три друштва из Баната: КУД „Свети Ђорђе“ из
Станчева, тамбурашки оркестар „Златна суза“ из Дињаша и КУД „Коло“
из Арада. Уз њих, за главни град Румуније је кренуло и неколико
представника Савеза са логистичком подршком за манифестацију.

Након једне пропутоване ноћи и мрцварења по бензинским
пумпама, експедиција младих играча и мало старијих тамбураша стиже
у Букурешт и са широког булевара Киселеф, аутобус уморно скреће ка
хотелу „Тријумф“.  Скривен иза парка од буке аутомобила, хотел дочекује
путнике некако са осећајем предратне лепоте и тишине. На рецепцији
готово све делује као да је здање спремно за снимање неког филма чија
се акција дешава између два светска рата. Једино шаролики проспекти
на улазу вам нуде разне дестинације за угодан провод и враћају вас у
букурештанску садашњост.

Стотинак метара северно од хотела налази се Тријумфална капија
поред које се пролази ка Музеју села „Димитрије Густи“. Изграђен 1922.
у част победе Румуније у Првом светском рату, са својих 27 метара
висине, споменик делује стварно импозантно, чак и обавијен платном
због реновирања. Неколико стотина метара даље, булеваром Киселеф,
стиже се убрзо до Музеја села „Димитрије Густи“ где су се и одржали
овогодишњи „Дани српске културе“.  Смештен између језера Херестрау
и просторног булевара, Музеј села са својих 223 зграде (40 кућа
брвнара, 165 помоћних домаћинских зграда и три цркве) заузима око 9
хектара. Румунски краљ Карло II је званично отворио музеј 1936.
године и од тада он представља незаобилазну туристичку дестинацију
у Букурешту. Музеј има веома богату активност. Овде се годишње
одржавају разне културне манифестације као што су Сајам  народне
радиности, креативна колонија „Лето на улици“, Фестивал зимских
обичаја, али и разне манифестације представљања културе разних
народа, које организују углавном дипломатска представништва
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дотичних држава у Букурешту.
У суботу, 4.10.2014. нешто после 11 сати, у сали „Виорел Попа“ је

била отворена манифестација „Дани српске културе у Букурешту“. Горан
Гвозденовић, отправник послова Амбасаде Србије у Букурешту је
говорио о српско-румунским културним односима, др Славомир
Гвозденовић је представио присутнима издаваштво Савеза Срба, док је
др Октавија Неделку причала о најновијем румунско-српском
приручнику. У име Департмана за међуетничке односе, Родика
Прекупецу је одабраним речима говорила о сарадњи са Савезом Срба,
а Борислав Велимировић је обавестио присутне о програму „Дана
српске културе“.

Истом приликом представници Савеза су доделили захвалнице за
учешће у хуманитарној акцији прикупљања помоћи за угрожене од
поплава у Србији. Биле су поменуте познате личности које су свесрдно
помогле у кампањи: новинари Кристина Либерис, Јулијана Марчук,
Каталин Штефанеску, глумица Маја Моргенштерн, режисер Синиша
Драгин, бивши спортски асови Иван Пацајкин и наравно Миодраг
Белодедић, Драган Царановић власник ресторана „Таверна србулуј“,
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Драган Крстић из Румунско-српске лиге пријатељства и други.
Први део манифестације завршен је пројекцијом документарног

филма „Срби у Румунији“ чији је аутор потписник ових редова.
Други део манифестације је представљала изложба фотографија

„Арадска тврђава – логор за Србе у Првом светском рату“ аутора
Љубомира Степанова који је говорио о страдању српских интернираца
у аустријском логору у граду на Моришу. Потресне фотографије о
страдању преко 4.500 Срба нису могле оставити равнодушног ниједног
посетиоца изложбе. Иако су бројни извори који говоре о Голготи Срба
на овим просторима, мало се зна о трагедији Срба у Араду од пре
готово сто година, те је тим више неопходно ову изложбу приредити у
што више места. Да се не заборави!

На сцени Музеја села наступили су прво ансамбл „Коло“ са
сплетом народних игара из Срема. Док су млади Арађани играли, до
сцене се појавила једна групица старијих Американаца, који су почели
да аплаудирају и вичу: „Very nice! Romanian folklore!”, све док им неко од
аутохтоне публике није рекао: „This is Serbian folklore, not Romanian!“ Тек
тада су сироти Амери били збуњени и на њиховим лицима се могло
јасно приметити да ништа нису схватали... Но, аутохтони гост музеја је
само одмахнуо руком и окренуо се са осмехом ка сцени да ужива у
звуцима тамбуре и народним песмама које су изводили чланови „Златне
сузе“ из Дињаша.

Када су почели Станчевци да играју “Шумадију” и игре из Пирота
у кореографији Душана Миладинова – Бурдија, некако су се у публици
створили два-три Јапанца, који су се само смешили и шкљоцали својим
фото-апаратима причајући међу собом као да су се свађали.

Вече у ресторану „Таверна србулуј“ је посебан доживљај. Нарочито
кад се искомбинује готово немогуће – тамбурице и трубе. Кад се све то
зачини и добром храном, онда није ни чудо што  се резервисани део
ресторана за учеснике „Дана српске културе“ показао претесан.

Други дан манифестације је био практично реприза српске песме
и игре на сцени у Музеју села, само што су овог пута чланови КУД
„Свети Ђорђе“ играли кореографије “Лесковац” и “Шумадију”, а КУД
„Коло“ из Арада сплетове “Београд” и “Лесковац”. Тамбураши су на
крају окупили на позорници све учеснике „Дана српске културе“ и са
неколико сјајно интерпретираних песама попримили аплаузе публике из
летње баште.

Рајко Корња
(Наша реч, 1285, 10.10.2014, стр. 8-10)
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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
У ТЕМИШВАРУ

На Западном универзитету у Темишвару је прошлог викенда,
18.10.2014. био организован међународни научни скуп

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама
и/или периферним областима

Западни универзитет у Темишвару је прошлог викенда био место
одржавања једног изузетно важног међународног скупа, са темом
Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или
периферним областима.

По речима организатора, централни моменат обележавања 70
година од оснивања Западног универзитета у Темишвару потписивањем
Краљевског декрета бр. 660 из 1944. године, одржан је у седмици од
19. до 24. маја, у којем су учествовали не само чланови академске
заједнице Западног темишварског универзитета, већ и угледне званице
са других румунских и страних Универзитета. У том јубиларном
контексту, малени колектив Студијског програма Српски и хрватски
језик и књижевност у оквиру Одсека за савремене језике и књижевност
Филолошког, историјског и теолошког факултета са Западног универзи-
тета у Темишвару, у срадњи са Центром за научна истраживања и
културу Срба, Савеза Срба у Румунији, имали су иницијативу органи-
зовања овог Међународног научног скупа, одржаног 17-19. октобра.

У петак, с почетком у 11.00 часова, у Амфитеатру А01, било је
одржано отварање научног скупа, где су се присутнима поздравним
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речима обратили проф. др Марилен Пиртеа, ректор Западног универ-
зитета у Темишвару, проф. др Отилија Хедешан, директор Савета уни-
верзитетских докторских студија са Западног универзитета у Темишвару,
проф. др Горан Максимовић, декан Филозофског факултета Универзи-
тета у Нишу, Његова екселенција Лазар Манојловић, генерални конзул
Републике Србије у Темишвару, протојереј ставрофор Маринко Марков,
викар српске православне Темишварске епархије, инж. Огњан Крстић,
председник Савеза Срба у Румунији и ванр. проф. др Дана Перчек,
декан Филолошког, историјског и теолошког Факултета Западног
универзитета у Темишвару.

У 12.30 је започела пленарна седница у Амфитеатру А01, којом су
председавали Снежана Гудурић и Радивоје Младеновић, док су своје
радове представили проф. др Слободан Реметић, проф. др Драгана
Радојичић, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић и
проф. др Горан Максимовић.

Од 15.00 часова радови су настављени по секцијама у салама
«Иван Евсејев», «Ерасмус», «521» и «Данте Алигијери». У оквиру
најављених  тема скупа, тематика пријављених радова покрила је
неколико истраживачких домена, као што су: лингвистика, књижевност,
етнологија, историја, црква и др.

По речима проф. др Миље Радана, главног организатора манифес-
тације, додатни мотив за организовање научног скупа представљала је
чињеница да је оснивање темишварског Универзитета значило, прак-
тично, и рађање банатске славистике. Ову иницијативу су прихватили
и подржали је финансијски и/или логистички Западни универзитет у
Темишвару, Савез Срба у Румунији и Филозофски факултет Нишког
универзитета. Главни циљ научног скупа је био да се истакне вредност
и валоризује материјална и духовна култура, у првом реду, Срба из
румунског Баната, али и других Срба са периферије српског етничког и
лингвистичког простора. Други циљ овог научног скупа је био да  се
установе стратегија и правци будућих истраживања у оквиру Центра
за научна истраживања и културу Срба у Румунији ССР, као и
укључивање младих стручњака, апсолвената са високом стручном
спремом из разних научних домена (филологија, етнологија, историја,
религија, фолклор, балканистика, музикологија и др.).

У суботу, 18. октобра, Центар за научна истраживања и културу
Срба у Румунији је у Владичанском двору организовао округли сто са
темом: могућности и перспективе сарадње са репрезентативним
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научним установама из Србије.
Разговор су водили Михај Радан,
Срето Танасић и Драгана Радо-
јичић.

Након затварања скупа,
организатори су приредили гос-
тима разгледање значајних срп-
ских културно-историјских спо-
меника и других објеката у
Темишвару, попут Владичанског
двора, музејске збирке црквених
уметности, Саборне српске
православне цркве, задужбине
Павла Стериа, задужбине Макри-
Стојковић, гроб Теодора Ради-
чевића и др.

У недељу је била органи-
зована посета манастиру Шен-
ђурац.

Чланови Научног одбора из
Румуније су били др Михај Н. Радан, ред. проф. (председник Одбора),
др Октавија Неделку, ред. проф., др Жива Милин, ред. проф. у пензији,
др Дана Перчек, ванр. проф. (декан), др. Славомир Гвозденовић, др Ми-
љана Радмила Ускату, асистент (научни секретар), Јања Димитријевић,
професор (научни секретар), др Маца Андрејић, доцент, протојереј
ставрофор Маринко Марков, архијерејски заменик, инж. Стеван
Бугарски, писац, научни истраживач, Саша Малимарков, професор,
Весна Степанов, новинар и Владана-Тања Недин, професор (технички
секретар), а  из Србије  др Горан Максимовић, ред. проф. (декан), др
Јордана Марковић, ред. проф., др Софија Милорадовић, ред. проф. и др
Надежда Јовић, ванр. проф.

Организациони одбор су сачињавали проф. др Михај Н. Радан –
председник, проф. др Горан Максимовић, инж. Огњан Крстић, др
Славомир Гвозденовић, проф. др Јордана Марковић, протојереј ставро-
фор Маринко Марков, проф. др Жива Милин, др Миљана Радмила
Ускату и проф. Јања Димитријевић.

Горан Мракић
(Наша реч, 1287, 24.10.2014, стр. 10-11)
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35 ГОДИНА КЕТФЕЉСКИХ „КРИЛА“
И МЕМОРИЈАЛ „ВЛАДА БАРЗИН“

Књижевни кружок „Крила“ из Кетфеља је крајем прошле
недеље, 25.10.2014. обележио 35 година постојања, а у то име
његови су чланови организовали пригодну свечаност у месној

основној школи. Додуше, јесењи књижевни сусрети су у Кетфељу
постали традиционални, иако активност кружока није више тако

интензивна као у почетку

У присуству многих гостију из Румуније и Србије, домаћини су у
суботу, 25. октобра, започели свечаност посетом српској православној
цркви и полагањем цвећа на споменик војницима из Првог светског
рата. Такође, у главном ходнику школе била је постављена изложба
фотографија са српским интернирцима у Арадској тврђави, у којој је у
доба истог рата страдало неколико хиљада наших сународника,
претежно из Босне.

СТО ГОДИНА ОД ВЕЛИКОГ РАТА
Главни организатор манифестације, Љубомир Степанов, поздра-

вио је све госте из Темишвара, Белобрешке, Српског Семартона,
Дињаша, Вршца, Сечња, Новог Сада и Зрењанина, најавивши прву
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тачку дневног реда, посвећену обележавању стогодишњице Првог
светског рата. О трагичној судбини српског народа, о „Младој Босни“
и о контексту избијања рата говорили су директор Народне библиотеке
„Жарко Зрењанин“, Милан Бјелогрлић, песникиња Илеана Урсу и пес-
ник Милан Ненадић, који је прочитао спев посвећен Петру Принципу,
оцу Гаврила Принципа. Славомир Гвозденовић се у наставку обратио
песмом о Принципу, док је Јаворка Јоргован говорила о сведочанству
руских заробљеника у Кетфељу током Великог рата.

Професор историје из Варјаша, Флорин Замфир, изнео је неколико
чињеница о економској ситуацији на територији варјашке општине у
годинама после Првог светског рата, када је село доживело велики
процват. Упркос жртвама (преко 150 палих Срба и Немаца на
фронтовима широм Европе), Варјаш се захваљујући трговини развио, а
месни Срби су 1923. поставили на цркви спомен-плочу у знак сећања
на погинуле им сународнике. Стеван Бугарски је у краћем обраћању
евоцирао лик и дело семартонског сељака Јоцу Огњановића, који је из
Америке дошао као добровољац да се бори на страни Србије и који је
после рата написао еп „План и сан Фрање Јосифа, од Беча ћесара“.

ТРИ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ „КРИЛА“
У другом делу састанка, посвећеном 35. годишњици кружока

„Крила“, присутнима се најпре обратио Огњан Крстић, председник
ССР, који је свима пожелео срећан и дуговечан рад, захваливши уједно
и Општини Варјаш на доброј и плодотворној сарадњи.

Љубомир Степанов је у наставку представио зборник посвећен
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овом јубилеју, који окупља ауторе који су током година посећивали
књижевне састанке у Кетфељу. Прочитане су речи Владе Барзине са
оснивачке седнице, одржане 1979. године, а ћерка преминулог песника,
Љубица, рецитовала је очеве стихове. Књижевник Лучијан Алексиу је
такође евоцирао Владу Барзина, назвавши га једним од најважнијих
српских песника на територији Румуније, а у наставку су биле
представљене и друге књиге у издању Савеза Срба, с посебним
освртом на „Књижевни живот“, јединим књижевним часописом на
српском језику у расејању (изузев земаља са српског говорног подручја).

КЊИЖЕВНИ ТРЕНУТАК
Трећи и последњи део састанка био је посвећен читању

књижевних радова. Песник Стеван Тонтић, који је поклонио кетфељској
библиотеци једну своју књигу, био је позван да отвори литерарни
мини-маратон својом поемом „Попрсје Бранка Ћопића“, да би се у
наставку својим песмама, прозним одломцима или афоризмима
прикључили и Слободан Мандић, Илеана Урсу Ненадић, Милан
Ненадић, Нађа Бранков, Јадранка Ћулум, Србислав Бошковић, Слободан
Ђекић, Миладин Симоновић, Предраг Деспотовић, Иво Мунћан, Душан
Бајски, Горан Мракић, Србољуб Мишковић, Мирослав Росић, Благоје
Чоботин и Славомир Гвозденовић. Гости из Сечња и Вршца су уручили
домаћинима поклоне у виду књига, а сви присутни су након ручка били
позвани да у наставку посете српску православну цркву у Варјашу,
споменик подигнут у знак сећања на депортоване Србе у Бараган и
споменик руским војницима који су у току борбених дејстава са конца
Другог светсог рата пали на територији Општине Варјаш.

Горан Мракић
(Наша реч, 1288, 31.10.2014, стр. 12-13)
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НА 58. САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

Прошлог четвртка, 30. октобра 2014, група српских писаца и
просветних радника из Румуније боравила је у Београду на Међу-
народном сајму књига. Био је ово 58. Сајам, један од најзначајнијих и
највећих у Европи - по мишљењу многих, чак други по величини, после
Сајма књига у Франкфурту.

У Србији постоји лепа традиција Школског дана на Сајму књига
када се, малтене, све школе из Београда и околине сјате на Сајам. За
разлику од Румуније, где међу ђацима те традиције нема, у Србији
књига још увек децу интересује. А, Богами и оне старије. Регистровано
је 164.606 посетилаца, број учесника био је 971 (излагач, суизлагач или
заступљене фирме), од тога 483 директна излагача - 406 домаћих и 77
иностраних (из Кине, Велике Британије, Француске, Немачке, Аустрије,
Шпаније, Јапана, Индије, Русије, Белорусије, Анголе, Холандије, Грчке,
Ирана, Македоније, Хрватске, Албаније, Босне и Херцеговине и Црне
Горе), на 30.512 метра квадратних изложбеног простора.

Сајам је био и остао прилика да се дружиш не само са књигом,
већ да сусретнеш омиљене ауторе и драге пријатеље.

Доказ таквог једног пријатељства и дружења јесте и наш домаћин,
Миодраг Јакшић, директор издавачке куће Арте на чијем смо штанду
гостовали и где смо  имали промоцију књига и издаваштва Савеза Срба
у Румунији.

О нама и нашем стваралаштву говорио је домаћин, Миодраг
Јакшић, затим и Радомир Андрић, председник Удружења књижевника
Србије. Са  нама је била и Јованка Стојчиновић, председница
Удружења књижевника Српске, али и Адам Пуслојић, Александар
Чотрић и други.

Славомир Гвозденовић је укратко представио најзначајнија и
најновија издања Савеза Срба, што књига, што периодике, док је
неколико присутних писаца књижевну активност илустровало понеком
својом песмом.

Љубинка Перинац Станков
(Наша реч, 1289, 7.11.2014, стр. 8)
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У ПОЧЕТКУ БЕШЕ РЕЧ

Друга манифестација у оквиру Дана српске културе, под називом
У почетку беше реч, одржала се прошлог петка, 6. новембра, у свечаној
сали Владичанског двора у Темишвару. Уводна реч припала је публи-
цисти и одговорном за издавачку активност Љубомиру Степанову, који
се обратио присутнима. Он је поздравио госте из матичне Србије:
издавача Радмила Мулића, представнике Музеја српске књижевности из
Београда - Библиотеке Лазић као и званице, међу којима су били:
српски посланик у Парламенту Румуније, др Славомир Гвозденовић и
председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић. Овом приликом
уприличена је изложба на једанаест паноа – историја Мирослављевог
јеванђеља и представљено је и приказано фототипско издање ове старе
књиге. Вече је започело пројекцијом играно-документарног српског
филма У почетку беше реч - Мирослављево јеванђеље у режији Бошка
Савковића, наратор глумац Мики Манојловић, са учешћем Вељка
Топаловића, једног од приређивача фототипског издања. Углавном се
филмови праве по књизи, а ово је филм о књизи, посвећен најстаријем
сачуваном српском ћириличном рукопису, који се сматра једним од
најлепших руком писаних књига на свету, настао у последњој четвртини
XII века. Књига је писана за хумског кнеза Мирослава, старијег брата
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Стефана Немање. Мирослављево јеванђеље доспело је у манастир
Хиландар на Светој Гори приликом његовог оснивања. Ту је чувано као
највреднија светиња пуних седам векова. Од тада, до данашњих дана,
ово јеванђеље преживело је невероватну судбину, укључујући и
мистериозне нестанке и поновна појављивања. Данас се, рестаурирано,
чува у Народном музеју у Београду, а као најлепши српски ћирилични
рукопис од 2005. године га је UNESCO уврстио у регистар светске
културне баштине у своју библиотеку „Памћење света“, чиме је постао
део 120 највреднијих добара које је створила људска цивилизација.
Осим самог ћириличног текста, лепоту Мирослављевог јеванђеља чине
и ликовни украси, тј. чудесне минијатуре са византијским мотивима
фантастичне флоре и фауне. Филм је снимљен на оригиналним лока-
цијама, на којима је током, готово осам и по векова, било Миро-
слављево јеванђеље. У филму се расветљава јединствена судбина овог
рукописа, од његовог настанка, преко оснивања манастира Хиландар,
украденог листа, који је доспео у императорску библиотеку у Петрограду
и пронео глас о прелепом српском рукопису, начину на који је рукопис
стигао у руке краља Александра Обреновића и мистериозном нестанку
у ноћи када је извршен Мајски преврат, проналаску и посебној пажњи,
која му је посвећена приликом повлачења српске војске преко Албаније,
поновном нестанку током Другог светског рата, па све до савремених
догађаја и пута, који је оргинал Мирослављевог јеванђеља прешао од
подрума Народног музеја у Београду (један лист у Публичној
библиотеци у Санкт-Петербургу) до специјалне климатизоване коморе,
посебних чувара и уписа у UNESCO-ов регистар „Памћење света“.
Након пројекције филма одржало се представљање фототипског издања
Мирослављевог јеванђеља, најстарије и најлепше ћириличне књиге,
настале 1180. године, о којој је говорио Новосађанин Радмило Мулић -
издавач и власник књижаре Мала велика књига. У име Савеза Срба,
Љубомир  Степанов је уручио захвалницу и медаљу са ликом Бранка
Радичевића, Радмилу Мулићу у знак признања за изузетан допринос
промовисању српске културне баштине.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1290, 14.11.2014, стр. 10-11)
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ПОСЕБНО КЊИЖЕВНО
И ЛИКОВНО ВЕЧЕ

Током целог месеца новембра, у Темишвару, Савез Срба у
Румунији, у сарадњи са Генералним конзулатом Републике Србије,
организује бројна културна догађања у оквиру Дана српске културе. Тим
поводом, прошлог петка, 7. новембра 2014, са почетком у 18.00 часова,
у галерији „Мансарда“ Бастиона „Терезија“, организовано је вече
посвећено књижевности. Природно је, а и пожељно, да „Дани српске
културе у Темишвару“, и до сада и од сада, не могу проћи без сајма
српских књига, без српско-румунске песничке вечери, без представљања
бројних издавача са разних простора.

Вече је отворила нумером на клавиру Милица Пантин, ученица
Музичког колеџа „Јон Виду“ у Темишвару, а домаћин манифестације,
Славомир Гвозденовић, поздравним речима захвалио је свима онима,
а није их било мало, који су дошли да својим књигама и присуством
украсе Темишвар и да покажу право лице наше културе.

Учеснике, издаваче и писце поздравио је и председник Тимишког
жупанијског савета, Титус Божин, истакавши добру сарадњу жупаније
са Савезом Срба у Румунији и српским институцијама и у том
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контексту подршку Данима српске културе у Темишвару и културним
пројектима на којима се заједнички ради (Такав је пројекат Српско
државно позориште у Темишвару).

Бираним речима скуп су поздравили писац и књижевни критичар
Корнел Унгуреану, председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић,
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Лазар Манојловић и
Народни посланик у Скупштини Србије и члан Одбора за сарадњу са
Србима из дијаспоре и региона, Александар Чотрић.

Учесницима су се обратили и Драган Станић, председник Матице
српске, Радомир Андрић, председник Удружења књижевника Србије,
Јованка Стојчиновић Николић, председник Удружења књижевника
Српске, Јован Зивлак, потпредседник  Друштва књижевника Војводине
и Новица Соврлић председник Књижевног друштва Косова и Метохије.

Зоран Колунџија, директор „Прометеја“, једног од најзначајнијих
српских издавача, поздравио је домаћине и учеснике у име свих
издавачких кућа, осврнувши се, краће, на још једну значајну српску
књигу из Темишвара, нашег Стевана Бугарског. А овогодишњи Мини
сајам српске књиге окупио је више поштовалаца књиге, издавача и
писаца. Поред  „Прометеја“ биле су присутне издавачке куће „Матица
српска“, „Орфеус“, и „Адреса“ из Новог Сада  и књижара „Мала Велика
књига“, „Филип Вишњић“, „Арте“, „Српска реч“, Музеј српске књижев-
ности - Библиотека Лазић из Београда, Удружење књижевника Србије,
Друштво књижевника Војводине – Нови Сад, Удружење књижевника
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Српске – Бања Лука, Књижевно друштво Косова и Метохије, Српско
просвјетно и културно друштво “Просвјета“ – Беч, Издавачка радионица
„Венцловић“ – Будимпешта, „Poesis“ – Сату Маре, „Хестија“,  „Антро-
пос“ и „Брумар“ – Темишвар, специјализовани и за издавање српских
књига, и домаћини Издавачка кућа Савеза Срба у Румунији.

На мини сајму српске књиге учесници и гости из Београда
уручили су нам још један вредан поклон у књигама и тако су на посебан
начин били заједно са нама.

Српско-румунско  књижевно  вече  украсио је својим непоновљи-
вим портретима чувени карикатуриста Штефан Попа Попа’c. На
изложби је истакнуто тридесетак портрета политичара, спортиста,
филмских радника новинара и писаца из Србије, али и Темишвара.

Представљајући великог уметника, Славомир Гвозденовић је
прочитао текст о Попа’c-у, који је написао уместо уводне речи за
надахнуто опремљен каталог.

Са „Свим својим Србима“ Попа’c ће путовати у Београд. Украсиће
на тај начин културна, књижевна, спортска и политичка пријатељства
између Срба и Румуна потврђујући све што је историја оставила у
аманет.

У наставку вечери, после „Српске игре“ изведене од стране
Милице Пантин на клавиру, уследио је многоочекивани књижевни
тренутак. Своје су стихове и одломке из прозних радова читали српски
и румунски писци који су се свих ових година дружили, и преводили
књиге, чинећи да културе народа којима припадају буду приступачније
и обогаћеније књижевним и уметничким прожимањима.  Младе и
талентоване Радмила Јана Шакотић и Александра Петров, читале су
двојезично, а за преводе са српског на румунски и са румунског на
српски побринули су се: Љубинка Перинац Станков, Лучијан Алексиу,
Славомир Гвозденовић и Александар Стојковић.

Те незаборавне вечери пред бројном публиком представљена је
још једна изложба радова са ликовне колоније o Преображењу 2014. у
Темишвару, коју је Савез организовао са „Арте“ групом писаца из
Београда.

Дана Петков је представила изложене радове, истакавши значај
ове ликовне колоније, која се сваке године организује o Преображењу.

Заинтересовани читаоци су имали прилике да купе књиге по
нешто нижим ценама, штандови су остали отворени у галерији
„Терезија“ и идућег дана, а присутни су имали прилику да пажљиво
погледају ове посебне и вредне изложбе.

Горан Гога Пантин
(Наша реч, 1290, 14.11.2014, стр. 12-13)
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ЂЕРДАН УСПОМЕНА – АКУД
„МЛАДОСТ“ 45

Гала концерт АКУД „Младост“ из Темишвара поводом прославе
четрдесет и пет година од оснивања, одржао се прошле недеље, 23.
новембра 2014, у великој сали Националне Опере у оквиру треће
недеље Дана српске културе – Недеље традиције.

Вече је отворено промоцијом књиге „Младост 45“, аутора
Љубомира и Весне Степанов у фоајеу Националне Опере, а поводом
јубилеја уприличена је и изложба трофеја, пехара, медаља и диплома,
које су чланови АКУД „Младост“ освајали на разним манифестацијама
и фестивалима у земљи и иностранству.

Својим присуством прошлонедељни догађај увеличали су: пред-
ставници Генералног конзулата Републике Србије у Темишвару, Његова
екселенција генерални конзул Лазар Манојловић и конзул Ирена
Радојчић, градоначелник Решице, Михај Степанеску, представник
Министарства спољних послова Републике Србије, господин Ђорђе
Алексић, представници свештенства на челу са високопречасним про-
тојерејем-ставрофором, архијерејским замеником Маринком Марковим,
представници Општина Бела Црква, Приједор, Зрењанин, потпред-
седници Савеза Срба, председници Месних организација ССР и
руководиоци наших културно-уметничких друштава.

Пред препуном салом Опере Здравицу је поводом крсне славе
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друштва изговорио глумац Позоришног студија „Талија“ из Темишвара,
Горан Пантин.

Водитељ програма, глумац Марко Аџић, је након поздравних речи
представио активности АКУД „Младост“ од оснивања, далеке 1969.
године, њене чланове, гостовања, наступе, и оживео дане када су свако
на свој начин оставили трага у богатој историји друштва, које се још
од свог оснивања трудило да очува српску изворну песму и народне
игре.

Први су на сцени наступили најмлађи - Школица фолклора АКУД
„Младост“, под уметничким руководством Бјанке Јоргован. Они су
одиграли  кореографију Моја дика, сачињену од народних игра из
Баната, и како се и очекивало, измамили аплаузе многобројне публике.
Подмладак Младосташа представио се кореографијом Ај, поведи весело
- игре из Шумадије, а награђену кореографију Зелен багрем удара, игре
из Баната, представила је златна генерација АКУД “Младост” из 2000.
године.

Ђердан успомена, кореографију сачињену од предивних банатских
народних игара, уз аутентични аудио запис Семартонских тамбураша,
одиграли су заједно чланови генерација АКУД „Младост“ из 1970, 1980,
1990, 2000. године. Топло, присно и носталгично је било видети их
заједно.

Изворну српску народну песму Ђердан за успомену, отпевала је
солисткиња Горана Беленцан. Запис припада нашем цењеном уметнику
и кореографу Милосаву Татарићу. Публика је са интересовањем пратила
редом стару народну игру, Шаранац, кореографа Милосава Татарића,
затим кореографију На крај, на крај, моја силна мобо, игре из Срема
и награђену кореографију Ивањско цвеће, игре из Бачке. Први део Гала
концерта завршен је заједничким наступом чланова неколико генерација
АКУД „Младост“ – извођењем народне игре Мађарац, кореографије Све
наше младости, када се на сцени темишварске Опере појавило скоро
сто играча.

Кратка пауза је искоришћена за разгледање изложбе и разговор са
Љубомиром Степановим, аутором књиге „Младост 45“. У другом делу
програма Младосташи су представили неколико сплетова српских
народних игара и песама из јужне Србије. Вокална група са солистима
отпевала је српску изворну народну песму са Косова Маријо, дели бела
кумријо, затим су приказали кореографију Сокол ми лети високо - игре
из Владичиног Хана. Колаж инструментала извео је Тамбурашки
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оркестар „Батини бећари“ из Великог Семиклуша, под музичким
руководством Марка Бугарина. У наставку смо имали прилику да још
једном уживамо у предивним, окретним играма из Централне Србије,
уз кореографију Свечаност на Опленцу. Беспрекорно је звучао и
Народни оркестар АКУД „Младост“, сачињен од искусних музичара,
под управом концерт мајстора Наде Петров, приликом извођења
неколико инструменталних композиција. Кореографијом Ој Стојане,
млад стопане, игре Босилеградског крајишта, завршен је културно-
уметнички програм поводом четрдесет и пете годишњице од оснивања
нашег најстаријег и најпознатијег друштва. Публика је дугим аплаузом
наградила наступ свих генерација Младосташа, који су и овога пута
испоштовали висок уметнички ниво и одиграли кореографије Милосава
Татарића и Милорада Лонића, под уметничким руководством браће
Сенадина и Сретка Крстића. Присутнима се на крају трочасовног
програма обратио председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић,
иначе некадашњи члан АКУД „Младост“, и искористио прилику да
захвали бившим и садашњим члановима на залагању и труду да очувају
српску културу, обичаје и традицију на овим банатским просторима, а
господин Михај Степанеску, градоначелник града Решица, велики
пријатељ Срба у Румунији, уручио је диплому АКУД „Младост“ за
дугогодишњи рад и изузетан допринос на културно-уметничком плану.

Вече је било за памћење и што је најважније, није завршено у
Опери. Ту је тек почело. Стари знанци, генерације и генерације
Младосташа наставили су своје дружење у ресторану до касно у ноћ.
Јер, независно колико је коме било година, те вечери сви су били
млади. И не може бити другачије. „Младост“ их већ 45 година држи на
окупу.

Миодраг Тодоров
(Наша реч, 1292, 28.11.2014, стр. 14-16)
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