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АНЂЕО МИРА
Ноћ дубока влада, и све живо спава,
На староме торњу поноћ откуцава –
И у томе часу, са гранчицом крина,
Анђео се спусти са рајских висина.
Све постало ћути, нико се не буди;
Не виде га звери, не виде га људи.
Ал‘ осећа грање, па се тихо свија,
Осећа га лахор, па слатко ћарлија.
И анђео мира, кроз дубоку таму,
Спусти се пред олтар у пустоме храму.
Па прекрстив руке на блажене груди,
Рујну зору чека, да небом заруди.
Војислав Ј. Илић
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Српска кућа у Темишвару
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ИЗДАВАШТВО
САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ
Књиге 1994-2011.
Савез Срба, мањинска организација Срба у Румунији, основана
1989, имала је извесну издавачку делатност још од 1990. године;
регистровала се као издавач 1994. и од тада развија издаваштво, које је
омеђено језиком: издају се периодици, књиге на српском језику,
преводи са српског на румунски и с румунског на српски.
У овом попису су, за раздобље 1994-2011, наведена самостална
издања и издања где је Савез Срба у Румунији први, односно главни
издавач. Од библиографских података наводе се само наслов, поднаслов
и ауторство (искључиво по потреби и други подаци о одговорности:
приређивач, преводилац и слично).
Попис је хронолошки, по годинама издања, а у оквиру исте године
– азбучан, по презименима аутора. Ради боље прегледности, наслови су
исписани курзивом.
1994.
1. Арадска тврђава – аустроугарски логор за истребљење Срба
1914-1918 / Божидар Панић, Милош Кристеа, Сима Жарков, Андреј
Качора
2. Из корена ружа цвета: (записи поводом стогодишњице Српске
читаонице у Чанаду) / Иво Мунћан
3. Из повести Кетфеља / Љубомир Степанов
4. Младост жубори, срцу говори...: поводом 25. годишњице
активности културно-уметничких формација српских студената у
Темишвару / Љубомир Степанов. – Друго издање
5. Празна колевка / Благоје Чоботин
1995.
6. Љупкова долина / Васа Лупуловић, Борислав Ђ. Крстић
7. Како слушати ветар: новеле / Чедомир Миленовић
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8. Вековима заједно: (из историје српско-румунских односа) /
Миодраг Милин
9. Демократски савез Срба и Карашевака у Румунији / приредио
Љубомир Степанов
10. Радио Боц / Миомир Тодоров
1996.
11. Бараганска Голгота Срба у Румунији 1951-1956 / Миодраг
Милин, Љубомир Степанов
12. Golgota Bãrãganului pentru sârbii din România 1951-1956 /
Miodrag Milin, Liubomir Stepanov; traducere din limba sârbã Ivo Muncean
13. Српско школство у Румунији 1919-1989 / Душан Сабљић;
према ауторовом рукопису саставио, допунио и приредио за штампу
Стеван Бугарски
14. Тражење иза плавог: песме / Миладин Симоновић
15. Демократски савез Срба и Карашевака у Румунији 1990-1995
/ приредио Љубомир Степанов. – Друго издање.
1997.
16. Култура изражавања: II разред / Борислав Ђ. Крстић
17. Методска свеска 1 за I – IV разред / Дијана Стате, Вера
Субин, Десмира Мирков, Славена Пејанов, Љубица Попадић, Љиљана
Аћимов, Вера Арсин, Борислав Крстић
18. Богу иза леђа: 33 песме / Љубица Рајкић
19. „Помиловање“ / Љубица Рајкић
20. Савез Срба у Румунији 1990-1997 / Љубомир Степанов
21. „Косову нема краја“ / Горан Стефановић
22. У звону Хиландара плач народа јеца / Благоје Чоботин
1998.
23. По површини и дубље: песме / Светомир Богданов
24. Манастир Базјаш: (монографија) / Васа Лупуловић, Борислав
Ђ. Крстић
25. Осмогодишња школа у Љупкови / Васа Лупуловић, Борислав
Крстић
26. Srpsko-rumunski rečnik. [Tom 1], A-L / Mile Tomić = Dicţionar
sârb-român, [Volumul 1], A-L / Mile Tomici
27. Limba sârbă pe înţelesul tuturor. I. Curs practic: metodă inductivă
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de învăţare a limbii = [Srpski jezik za sve uzraste; Српски језик за све
узрасте] / Višeslava Ćirić
28. Limba sârbă pe înţelesul tuturor. II. Curs practic: metodă
inductivă de învăţare a limbii = [Srpski jezik za sve uzraste; Српски језик
за све узрасте] / Višeslava Ćirić
1999.
29. Манастир Бездин: прилог за монографију / Стеван Бугарски,
Љубомир Степанов
30. Косово српска света земља / превео на румунски Иво Мунћан
= Kosovo pãmânt sfânt al sârbilor / traducere în limba românã: Ivo Muncian
31. Соколовац: (монографија) / Васа Лупуловић, Борислав Ђ.
Крстић
32. Не бих ни нули ћутњу опростио: песме / Неда Петров, Борко
Илин, Борислав Велимировић, Зоран Вуксановић, Дамјан Пејовић,
Горан Мракић, Далибор Марковић
33. Обала све даље / Небојша Поповић
34. Srpsko-rumunski rečnik. Tom 2, Lj-P / Mile Tomić = Dicţionar
sârb-român. Volumul 2, Lj-P / Mile Tomici
35. Srpsko-rumunski rečnik. Tom 3, R-Ž / Mile Tomić = Dicţionar sârbromân. Volumul 3, R-Ž / Mile Tomici
36. Limba sârbă pe înţelesul tuturor. III. Manual-vocabular: metodă
inductivă de învăţare a limbii = [Srpski jezik za sve uzraste; Српски језик
за све узрасте] / Višeslava Ćirić
2000.
37. На вама остаје свет / Миодраг Лаза Ангелов = În seama
voastrã rãmâne lumea / Miodrag Laza Angelov
38. Арад кроз време. [1]: [зборник радова са Првог петровданског
симпозијума у Араду 11.07.1999] / [приредио Сима Жарков] = Aradul dea lungul timpului. [1]: [culegere de texte de la primul Simpozion de ziua
Sf. Petru din Arad 11.07.1999] / [culegere îngrijită de Sima Jarcov]
39. Изабране песме: поводом стогодишњице рођења / Душан
Васиљев
40. Медењаци: (приче за децу) / Ђока Жупунски
41. Орлови лете високо: роман / Чедомир Миленовић
42. Повратак кући: изабране и нове песме / Драга Мирјанић
43. Чудновати сан: (песме за децу) / Иво Мунћан
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44. Graiurile caraşovene azi: fonetica şi fonologia / Mihai N. Radan
45. Срби у Румунији / Љубивоје Церовић
2001.
46. Арад кроз време. [2]: [зборник радова са Другог петровданског симпозијума у Араду 11.07.2000] / [приредио Сима Жарков] =
Aradul de-a lungul timpului. [2]: [culegere de texte de la al II-lea simpozion
de ziua Sf. Petru din Arad 11.07.2000] / [culegere îmgrijită de Sima Jarcov]
47. Две усамљености: песме / Светлана Живанов Банду
48. Захођење: изабране и нове песме / Влада Барзин
49. Северно од душе: песме / Борко Илин
50. Тренутак истине: интервјуи / Рајко Корња
51. Осмогодишња школа у Соколовцу / Васа Лупуловић, Борислав
Ђ. Крстић
52. Пут жалосних јаблана: роман / Чедомир Миленовић
53. Миља 1065: зборник књижевног кружока „Жарко Деспотовић“ у Белобрешки / приредили Славомир Гвозденовић, Миладин Симоновић
54. Песма љубави: песме / Елена Љиљана Попеску = [Cânt de
iubire / Elena Liliana Popescu]; са румунског превео Драга Мирјанић
55. Срби у Кнезу / Љубомир Степанов
2002.
56. Арад кроз време. [3]: [зборник радова са Трећег петровданског симпозијума у Араду 11.07.2001] / [организатор Сима Жарков] =
Aradul de-a lungul timpului. [3]: [culegere de texte de la Аl II-lea [!]
simpozion de ziua Sf. Petru din Arad 11.07.2001] / [organizator Sima Jarcov]
57. Зборник српске књижевности. Прва књига / [приредио]
Светозар Марков
58. Глас једне генерације: истините приче / Живко Илин
59. Духовна лира / приредио Саша Јашин
60. Иванда / Саша Јашин
61. Крила: зборник књижевног кружока „Крила“ у Кетфељу /
приредио Љубомир Степанов
62. Народни живот и обичаји Клисураца и Пољадијаца /
Борислав Ђ. Крстић
63. Капетан Коча: драма у четири чина / Васа Лупуловић
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64. Срби из Румуније у бараганској Голготи / Миодраг Милин,
Љубомир Степанов. – Друго, допуњено издање
65. Време без избора / Ђока Мирјанић
66. Самотни потомак / Слободан Ракитић; избор и препев Иво
Мунћан и Лучијан Алексиу = Urmaşul singuratic / Slobodan Rakitić;
selecţie şi traducere Ivo Muncian şi Lucian Alexiu
67. Расцветана шака / Мирослав Росић
68. Сеоске приче / Михај Рубеј
69. Српски државни ансамбл песама и игара у Темишвару /
Љубомир Степанов
70. Три века Текелијине цркве: Арад, 1702 – 2002 / [Драгутин
Остојић, Стеван Рајић, Божидар Панић, Љубомир Степанов, Стеван
Бугарски; коначно обликовање текста Стеван Бугарски]
71. „Земља-кољиво“: песме / Благоје Чоботин
2003.
72. Арад кроз време. [4]: [зборник радова са Четвртог
петровданског симпозијума у Араду 2002. године] / [приредио Душан
Ј. Попов] = Aradul de-a lungul timpului. [4]: [culegere de texte de la al
IV-lea simpozion de ziua Sf. Petru din Arad în anul 2002] / [ediţie îngrijită
de Dušan J. Popov]
73. Бекство / Зоран Вуксановић
74. Чикаго, Америка и Видовдан (у суиздаваштву са Српском
народном одбрану Чикаго) / Славомир Гвозденовић
75. Под истим небом: песме / Ђока Жупунски
76. Зборник српске књижевности. Друга књига, (први део) /
[приредио] Светозар Марков
77. Зборник српске књижевности. Друга књига, (други део) /
[приредио] Светозар Марков
78. Северније / Борко Илин
79. Развој школства у Луговету / Васа Лупуловић
80. Sârbii din România în Golgota Bărăganului / Miodrag Milin,
Lјubomir Stepanov; traducere din limba sârbã Ivo Muncian, Ljubomir Stepanov
81. Романтична хирургија / Горан Мракић
82. Зора: монографске забелешке / Иво Мунћан
83. Пасош за непроход / Иво Мунћан
84. Шапат гонетања / Љубинка Перинац Станков
85. Преображењска антологија: добитници Велике Базјашке
повеље 1994-2003 / [приредио] Славомир Гвозденовић
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86. Јован Небески: песме / Љубица Рајкић
87. Манастир Бездин: кратки приказ / Љубомир Степанов, Стеван
Бугарски
88. Mănăstirea Bezdin: scurtă prezentare / Ljubomir Stepanov, Stevan
Bugarski
89. Милан Николић (1888-1969): живот и дело / Љубомир
Степанов
2004.
90. Арад кроз време. [5]: [зборник радова са Петог симпозијума
у Араду 2003. године] / [организатори Сима Жарков, Божидар Панић]
= Aradul de-a lungul timpului. [5]: [culegere de texte de la al V-lea
simpozion din Arad în anul 2003] / [organizatori Sima Jarcov, Bojidar Panici]
91. Семартонски летописи. Књига прва, Летописни текстови /
дописао и за штампу приредио Стеван Бугарски
92. Семартонски летописи. Књига друга, Допунски текстови /
написао Стеван Бугарски
93. Зборник српске књижевности. Трећа књига / [приредио]
Светозар Марков
94. Кафа са кајмаком / Цветко Крстић
95. Чувар успомена / Јаворка Марков Јоргован
96. Вук самотњак: роман / Чедомир Миленовић
97. Лексикон поратних Срба посленика писане речи у Румунији /
Живко Милин
98. Срби из Румуније и румунско-југословенски односи, прилог и
грађа (1944-1949) / Миодраг Милин, Андреј Милин = Sârbii din România
şi relaţiile româno-iugoslave: studiu şi documente (1944-1949) / Miodrag
Milin, Andrei Milin
99. Изабрани списи / Мирон (Ненадовић); приредио и предговор
написао Љубомир Степанов
100. Стварне и нестварне приче: (песме за децу) / Жива
Мишковић
101. Лале са Мориша / Србољуб Мишковић
102. Орао / Иво Мунћан
103. У походе тајновитом Карашу: Етнолошке и фолклористичке студије / Михај Н. Радан
104. Савез Срба у Румунији: децембар 1989 – децембар 2004 /
Љубомир Степанов
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105. Седосмо и плакасмо: песме / Благоје Чоботин
2005.
106. Curtea blestemată / Ivo Andrić; traducere şi tabel cronologic Steva
Perinaţ şi Ion Pachia Tatomirescu
107. Арад кроз време. [6]: [зборник радова са Шестог
симпозијума у Араду 2004. године] / [организатори Сима Жарков,
Божидар Панић] = Aradul de-a lungul timpului. [6]: [culegere de texte de
la al VI-lea simpozion din Arad în anul 2004] / [organizatori Sima Jarcov,
Bojidar Panici]
108. У сенци речи: песме / Влада Барзин
109. Consulul rus: roman / Vuk Drašković; traducere Duşan Baiski
110. Ђачко срце: (зборник за ученике I-IV разреда) / приредила
учитељица Љиљана Аћимов
111. Зборник српске књижевности. Четврта књига, (први део) /
[приредио] Светозар Марков
112. Зборник српске књижевности. Четврта књига, (други део) /
[приредио] Светозар Марков
113. Звезда која се не гаси: антологија српске духовне поезије у
Румунији / приредио Славомир Гвозденовић
114. Шах – део наше културе / Небојша Илијин
115. Чаково: (прилози за монографију) / Стојан Лера
116. Велика плава лопта: (приче за децу) / Србољуб Мишковић
117. Чему служи глава: (песме за децу) / Иво Мунћан
118. Песме о облаку, деци и завичају / Никола Нешић
119. Српско-румунски речник / Милан Николић; приредио и
предговор написао Љубомир Степанов. – Фототипско издање
120. Закрпљено срце или Четири хипостазе пејзажа / Дору Еуђен
Попин
121. Српско-румунске везе и прожимања на културолошком плану:
међународни студентски научни скуп, Темишвар, 12-13.11.2003 /
приредио Миља Н. Радан
122. Српски ансамбл у Темишвару: пола века од оснивања /
Љубомир Степанов, Стеван Бугарски
123. Статистички подаци о Србима у Србима у Румунији /
Љубомир Степанов
124. Статистички подаци о Србима у Румунији / Љубомир
Степанов – Друго, допуњено издање
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125. Хајде свете буди дете: (зборник за полазнике предшколских
установа) / приредиле Јелена Аћимов, Славица Драгић, Војислава
Ројков и Емилија Турку
126. Sârbii din România: din evul mediu timpuriu până în zilele
noastre / Ljubivoje Cerović; traducere din limba sârbă Ivo Muncian
2006.
127. Orfeu îndrãgostit: аntologie a poeziei sârbe de dragoste /
[одабрао, превео и приредио] Ivo Muncian
128. Арад кроз време. [7]: [зборник радова са Седмог симпозијума
у Араду 2005. године] / [организатори Сима Жарков, Божидар Панић]
= Aradul de-a lungul timpului. [7]: [culegere de texte de la al VII-lea
simpozion din Arad în anul 2005] / [organizatori Sima Jarcov, Bojidar Panici]
129. Вез од миља: (песме) / Небојша Д. Бугарски
130. Књижевни рад проте Слободана Костића / Стеван Бугарски
131. Зборник српске књижевности. Пета књига / [приредио]
Светозар Марков
132. Criptă pentru sufletul lui Boris Davidovici: şapte capitole ale
aceleaşi istorii / Danilo Kiš; traducători Slaviţa Carmăzan, Ioan Carmăzan
133. Круг, гавранов лет и ништа: стихови / Чедомир Миленовић
134. Звездани руј равнице: (песме) / Драга Мирјанић
135. Темпо Обилић: (о 75. годишњици семартонског фудбалског
клуба) / Србољуб Миле Мишковић
136. Хулиганске баладе: (песме) / Горан Мракић
137. Лудотека: (скица за преглед српске дечије књижевности на
тлу данашње Румуније) / Иво Мунћан
138. Закони илузије: књижевне хронике / Љубинка Перинац
Станков
139. Српска песмарица / [приредио] Томислав Ђурић
140. Од срца, срцу...: поводом 35. годишњице активности
дружина „Младост“ и „Талија“ / Љубомир Степанов
141. Поздрав из Дунавске клисуре / Љубомир Степанов
142. Uniunea Sârbilor din România / Liubomir Stepanov
143. Црква Светог Јована Крститеља и Претече у Кетфељу
1746-2006 / Љубомир Степанов, Благоје Чоботин
144. Устрељено звоно: (песме) / Благоје Чоботин
145. Када лабуд пева: (песме) / Мирјана Чоков
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2007.
146. Арад кроз време. [8]: [зборник радова са Осмог симпозијума
у Араду 2006. године] / [организатори Сима Жарков, Божидар Панић]
= Aradul de-a lungul timpului. [8]: [culegere de texte de la al VIII-lea
simpozion din Arad în anul 2006] / [organizatori Sima Jarcov, Bojidar Panici]
147. Свађа с мастилом: песме / Душан Бајски
148. Димитрије П. Тирол: живот и дело / Стеван Бугарски,
Љубомир Степанов
149. Завичајна књижевност Срба из Румуније 1918-1947: преглед
и библиографија / Стеван Бугарски
150. Записи и приче / Ђока Жупунски
151. Зборник српске књижевности. Шеста књига, Addenda /
[приредио] Светозар Марков
152. Micul zmeu şi visele sale: poezii pentru copii / Miodrag Jakšić;
traducere de Slavomir Gvozdenovici, Lucian Alexiu
153. Ноћ лабудова: роман / Чедомир Миленовић
154. Људи и судбине / Драга Мирјанић
155. Пландовање у Темишвару: (песме) / Иво Мунћан
156. Scriitori sârbi din România / Ivo Muncian
157. Adunarea câinilor la Cnossos: poeme / Miodrag Pavlović;
traducere de Anghel Dumbrăveanu, Slavomir Gvozdenovici şi Lucian Alexiu
158. Хор Православне српске саборне цркве у Темишвару: монографске белешке 1997-2007 / Дејан Попов
159. Статистички подаци о Србима у Румунији / Љубомир Степанов. – Треће илустровано издање
160. Тамо амо по Банату: (туристички водич) / Здравко
Фенлачки, Јован Пејанов
161. Incizii rapide: aforisme / Aleksandar Čotrić; antologie şi traducere
de Goran Mrakitsch şi Lucian Alexiu
2008.
162. Арад кроз време. [9]: [зборник радова са Деветог
симпозијума у Араду 2007. године] / [организатори Сима Жарков,
Божидар Панић] = Aradul de-a lungul timpului. [9]: [culegere de texte de
la al IX-lea simpozion din Arad în anul 2007] / [organizatori Sima Jarcov,
Bojidar Panici]
163. Историјски и културни споменици Срба у Румунском Банату
/ Стеван Бугарски, Љубомир Степанов
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164. Политичке партије Срба у Румунији: 1918-1938 / Стеван
Бугарски
165. Срби у Темишвару: Мехала / Стеван Бугарски, Љубомир
Степанов
166. Поглед с Локве: објављени списи и рукописна заоставштина
/ Душан Крстић; издање приредио и допунске текстове написао Стеван
Бугарски
167. У име Божје: прича о оснивању пољадијских манастира /
Васа Лупуловић, Адријан Гароју
168. Студије из србистике / Жива Милин = Studii de sârbistică /
Jiva Milin
169. Цветна бајка / Никола Нешић
170. Поклоњење Гробу Господњем 1734 / Андреј Петковић;
приредио Стеван Бугарски = Închinare la Mormântul Domnului 1734 /
Andrej Petković; ediţie îngrijită de Stevan Bugarski
171. Српска песмарица. (Друга књига) / [приредио] Томислав
Ђурић
2009.
172. Antologia 13 / [писци] Srba Ignjatović, Radomir Andrić, Ivana
Milankova, Novica Tadić, Nikola Šindik, Ranko Risojević, Adam Puslojić,
Branislav Veljković, Matija Bećković, Miodrag Pavlović, Zoran Bognar, Slavomir
Gvozdenović, Nichita Danilov; [ликовни уметници] Lazar Dimitrijević, Srđan
Radojković, Aleksa Arsović, Zoran Krička, Marjan Floršic, Aleksandra ĆosićMarinković, Nikola Šindik, Dragan Milosavljević, Milenko Mihajlović, Joškin
Šiljan, Dušan Rusalić, [Srđan Veljović]; Versiunea în limba română de Slavomir
Gvozdenović, Lucian Alexiu
173. Арад кроз време. [10]: [зборник радова са Десетог
симпозијума у Араду 2008. године] / [организатори Сима Жарков,
Божидар Панић] = Aradul de-a lungul timpului. [10]: [culegere de texte
de la al X-lea simpozion din Arad în anul 2008] / [organizatori Sima Jarcov,
Bojidar Panici]
174. Пластични ловори: (приче и казивања наопаког света) / Бата
Марјанов; превела на српски Љубинка Перинац Станков
175. У разбијеном огледалу / Чедомир Миленовић
176. ССКДУР или Срби из Румуније на барикадама хладног рата
/ Андреј Милин, Миодраг Милин; српски текст, напомене, поговор и
прилози Стеван Бугарски = UACDSR sau sârbii din România pe
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baricadele războiului rece / Andrei Milin, Miodrag Milin; textul în limba sârbă,
note, postfaţă şi anexe Stevan Bugarski
177. Лав на ветрометини / Иво Мунћан
178. Клизачице / Милана Петров
179. Кад се људи шале / Михај Рубеј
180. Furtună deasupra Belgradului: poeme / Ljubomir Simović;
antologie, traducere, note biobibliografice şi postfaţă Slavomir Gvozdenovici,
Lucian Alexiu.
181. АКУД Младост – 40 (1969-2009) / Љубомир Степанов
182. 14. Европска смотра српског фолклора дијаспоре: Каталог
изложбе „Народне ношње на старим разгледницама“, Нацинална опера
у Темишвару 30-31. мај 2009 / Љубомир Степанов
183. Савез Срба у Румунији 20 / Љубомир Степанов
184. Додири и прожимања / Војислава Стојановић; издање
приредио и допунске текстове написао Стеван Бугарски
2010.
185. Oasele încheieturii / Radomir Andrić; antologie şi traducere Liubinca
Perinaţ Stancov
186. Арад кроз време. [11]: [зборник радова са Једанаестог
симпозијума у Араду 2009. године] / [организатори Сима Жарков,
Божидар Панић] = Aradul de-a lungul timpului. [11]: [culegere de texte
de la al XI-lea simpozion din Arad în anul 2009] / [organizatori Sima Jarcov,
Bojidar Panici]
187. Банатски алманах 2011 / приредили Славомир Гвозденовић,
Љубомир Степанов
188. Bisericile şi mănăstirile sârbilor din România / Stevan Bugarski,
Ljubomir Stepanov
189. Povestirile vânturilor: roman în opt povestiri / Miloš Latinović;
traducere de Dragica Stepanćev; ediţie îngrijită de Lucian Alexiu
190. Време безазлености: (дечије игре у Поморишју) / Јаворка
Марков Јоргован
191. Сонети / Чедомир Миленовић
192. Корени и звезде: (песме) / Драга Мирјанић
193. Наше горе лист: (српски писци у Румунији) / Иво Мунћан
194. Вежбе за посмртно сунце / Љубинка Перинац Станков
195. Талија – 40 (1970-2010) / Љубомир Степанов
196. Живот кроз казивања / Радивој Фенлачки; издање приредио
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и допунске текстове написао Стеван Бугарски
197. Трагови и знакови: песме о крсту, цркви и роду / Благоје
Чоботин
2011.
198. Арад кроз време. [12]: избор из радова објављених 2000-2010
= Aradul de-a lungul timpului. [12] / приредио Љубомир Степанов
199. Банатски алманах 2012 / приредили Љубомир Степанов,
Славомир Гвозденовић
200. Хорско појање при темишварском Саборном храму Вазнесења
Господњег / Јоца Бугарски
201. Сава Текелија = Sava Tekelija / Стеван Бугарски.
202. Гроф Ђорђе Бранковић = Contele Đorđe Branković / Стеван
Бугарски
203. Доситеј Обрадовић = Dositej Obradoviæ / Стеван Бугарски
204. Срби у Темишвару. Град / Стеван Бугарски, Љубомир
Степанов
205. Invocarea lui Dumnezeu / Драган Драгојловић
206. На изворишту речи бесмртног Мориша: (пословице и изреке
у Поморишју) / Јаворка Марков Јоргован
207. Крик ноћне птице: роман / Чедомир Миленовић
208. Срби у Румунији за време комунизма: звучни архив и
приручник о страдању / Андреј Милин, Миодраг Милин, Цветко
Михајлов = Sârbii din România în vremea comunismului: arhivă sonoră şi
manualul pătimirii / Andrei Milin, Miodrag Milin, Ţvetco Mihailov
209. Долазак браће из прека: (хумор наше свакодневице) / Драга
Мирјанић
210. Где да се сакријемо: (песме за децу) / Иво Мунћан
211. Чуда и друге песме / Никола Нешић
212. Дух радија / Миодраг Мимо Обрадов
213. Fabule / Dositei Obradovici; traducere în limba română Ivo Muncian
214. Фудбал у Ченеју: прилог за монографију места / Игњатије
Попов
Стеван Бугарски
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ЈУБИЛЕЈИ
НАД КЊИГОМ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ
Утисци и запажања о мемоарском спису
Описаније живота
Сава Текелија (17611842), истакнута личност српске историје и
културе, своје богато животно искуство преточио је у мемоарски спис
насловљен Грађа или материјал за описаније живота мога. Ово
Савино аутобиографско дело штампано је постхумно, најпре у „Летопису
Матице српске“1, а потом још у два маха, под скраћеним насловима,
Описаније живота (Београд, Просвета, 1966) и Описаније живота
мога (Београд, Нолит, 1989), оба пута у редакцији Александра
Форишковића.
Рад на коначном сређивању мемоара Сава је започео у
поодмаклим годинама, негде после 1833, што се може закључити према
једној примедби на почетку списа.2 Последњи записи датирају с краја
1841. У Грађу је уносио своје забелешке настале деценијама раније,
почев од првог путовања у Русију 1787. године. Користио је и друге,
до сада мало познате изворе. О многим догађајима, особито о оним из
детињства, писао је по сећању.
Наши утисци и запажања о ономе о чему пише Сава односе се на
текст према Просветином издању Описаније живота (Београд, 1966;
наводи су дати према истом издању.
Благодарни истакнутом српском историчару Александру
Форишковићу за огроман труд да најширем кругу читалаца учини
доступним Савин животопис, усуђујемо се да о неким његовим
решењима у вези са транскрипцијом и тумачењем оригиналног текста
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изразимо издвојено мишљење, дакако, подложно критици и
оспоравању.
О уводној реченици. Уместо штурог изношења основних
биографских података, Сава започиње свој животопис помало необично
– надахнутим описом тока њему драге реке, од извора до Арадске
тврђаве, монументалне грађевине, која је као и велика река од
детињства заокупљала његову машту:
Мориш џурџовске у Загорији оставивши изворе, провлачи се чрез
горе, које Угорију од Загорије раздељују. Приближивши се пак од Дама,
села загорскога, од Баната Угорије раздељујући, Сољмошу и местанце
Радни (по икони Богородице знатно), а и липовске разваљене крепости
леви брег подлокавајући, у Павлишу с горами опростивши се, у равнину
ступа. И пола дана кривудајући у ходу близу три миље арадску
крепост окружава. Ту, у суседном граду Араду, седамнаестога августа
деветог часа ноћи 1761. родих се Сава, син Јоана Текели, или Тјукјули,
а од матере Марте от Ненадович, синовице славнаго иногда
митрополита Павла Ненадовича. Благородни родитељи иако тада из
различитих узрока у оскудици бивши. 3
По речима приређивача, „уводна реченица мемоара која је
сачувана у готово неразумљивом концепту на јако исквареном језику,
дата је у данашњој језичкој верзији“. 4 И сам аутор мемоара сматрао је
целисходним, не да појасни синтактичку структуру реченице, него да
географски тачно одреди одакле извире Мориш, шта је „Загорија“ а шта
„Угорија“. Тога ради, дописао је фусноте. Наводимо две:
а) Џурџувласи називајут град једин [Gheorghieni] по болше чрез
Армијане обитајушти, јегоже Маџари, Сент Миклош [Györgio Szent
Miklos] називајут... Загорију же Латини на свој језик превративљаја
Трансилванијеју, Маџари Ердељом називајут.
б) Угорија; откуд латини Унгарију називаша, хотја с. Стефан
краљ јоште себе писаше, Угров цар;
Уз наведена појашњења, стиче се утисак да проблем није у
Савином тексту, већ да извесну ноту нејасноће уноси начин на који је
оригинални текст рашчитан, транскрибован и језички осавремењен.
Пре свега, недоумицу изазива назив непознате етничке групе –
Џурџувласи, незабележен у стручној литератури. 5 У Савином тексту то
су две речи – Џурџу и Власи. Њиховим погрешним спајањем ремети се
синтактичка складност, самим тим и јасноћа, Савине реченице. По свој
прилици, изворни текст, уз допуне у угластим заградама, гласи: „Џурџу
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[Gheorghieni / Георгијењ] Власи називајут град једин..., јегоже Маџари
Сент Миклошом [Gyеrgyószentmiklós / Ђерђосентмиклош] називајут...“
Јасно је да оба назива града, и румунски и мађарски, имају за основу
име Ђорђе/Ђурађ. Како год да је у Савином рукопису написано, па чак
и да је Сава говорио „Џураџ“, а не Ђурађ, најприкладнија
транскрипција (транслитерација) изворног текста била би свакако Ђурђу
уместо „Џурџу“, односно ђурђевски уместо „џурџовски“ 6 (извори).
Према томе, почетак Савине барокне реченице, језички осавремењене,
гласи: „Мориш ђурђевске у Загорији оставивши изворе... “
Такође, пада у очи погрешно одштампан назив загорског
(ердељског) села „Дам“ уместо Зам (Zam), како је заведено на
терезијанскојозефинској мапи Хуњадске жупаније (Hunyader Comitat/
1773) и како је, претпостављамо, у Савином рукопису. Насеље постоји
и данас а у оно се време налазило на тромеђи Ердеља, Угарске и
Баната.

Ердељско село Зам на Моришу (детаљ мапе)
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Даље, у савременој варијанти уместо „приближивши се ...местанце
Радни“ требало би „приближивши се ... местанцету Радни“.
Од Зама па надаље, Мориш раздваја Угарску од Баната, каже Сава,
наводећи приобална насеља са угарске стране све до Павлиша, где река
коначно оставља за собом карпатске кланце и наставља пут спорим
равничарским током: „И пола дана кривудајући у ходу[,]7 близу три
миље арадску крепост окружава“. Тиме Сава заокружује опис тока
Мориша од ђурђевских извора до Арадске тврђаве, у чијем је суседству
место његовог рођења: „Ту, у суседном граду Араду, ... родих се Сава...“
Најзад, за глаголски облик родих се не би се са сигурношћу могло
рећи да је Сава баш тако написао. С обзиром да се облици „родихся“ и
„родился“ једва могу разликовати у не баш читљивом рукопису, није
искључено да уместо „родихся“ (родих се), стоји „родился“ (родио се).
Уосталом, Сава најчешће о себи говори у трећем лицу: „Он шестољетни
бивши..., он свуда по трави помећаше батине...; Кад је наш Сава био
от осам или девет година...“ 8 итд.
Када се све наведено узме у обзир, уводна реченица Савиног
животописа у савременој језичкој варијанти могла би овако да гласи:
Мориш ђурђевске у Загорији оставивши изворе, провлачи се чрез
горе, које Угорију од Загорије раздељују. Приближивши се пак од Зама,
села загорскога, од Баната Угорије раздељујући, Сољмошу и
местанцету Радни (по икони Богородице знатно), а и липовске
разваљене крепости леви брег подлокавајући, у Павлишу с горами
опростивши се, у равнину ступа. И пола дана кривудајући у ходу, близу
три миље арадску крепост окружава. Ту, у суседном граду Араду,
седамнаестога августа деветог часа ноћи 1761. родио се Сава...
Зашто Мориш на почетку. Зашто Мориш на почетку животописа,
питање је које с правом може да заинтригира. Па Сава је, слободно се
може рећи, одрастао на обали Мориша. Тик до његове родне куће
протицао је Мали Мориш, рукавац Мориша, омеђујући велику башту
Текелија са источне и северне стране; са јужне, од Савине куће до
главног тока реке раздаљина је свега неколико стотина метара.
Сам град је као пупчаном врпцом био везан за тада пловну реку.
На северном крају Старог Арада, наспрам Бродоградитељске улице
(Schifbau Gasse, данас Strada Ioan Suciu), налазило се бродоградилиште,
пристаниште и зимовник за мања пловила, којима је из Ердеља
допремана роба за шире подручје Арада, понајвише со складиштена у
великој солани (на месту где се налази садашња зграда Арадскога
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жупанијског суда). Мориш, са својим рукавцима и речним острвима, са
бујним растињем и мноштвом барских птица, био је богат и рибом, па
је риболов тада био главно занимање многих Арађана. Аласи су у
јужном делу Арада, у Српском граду (Civitas Rascianica), имали своју
Рибарску улицу9 (Fischer Gasse, данас Strada Cuza Voda) одакле се
силазило на реку. На горњем крају Рибарске улице налазила се Рибља
пијаца (Forum venalium piscium). Воденице нанизане на обали биле су
препознатљиви део староарадског пејзажа.
Мада је река понекад умела да буде ћудљива, водоплавна,
парафразирајући античког историчара, могло би се рећи да је тај стари
Арад био дар Мориша. Отуда Савина опчињеност моћном реком.
На крају, кад се све сабере, неодољиво се намеће утисак да је
Савин уводни опис Мориша, плаховитог у планинском горњем и
средњем току, а споротекућег у равничарском делу доњег тока, заправо,
метафора за саму личност Саве Текелије и његов животни пут, који се
после пуних осам деценија неумитно ближио крају. Ето разлога да се
Мориш нађе на почетку Савине животне приче.
Kрштеница. У стручној литератури датум Савиног рођења не
слаже се увек са оним који Сава наводи у свом животопису, 17. август
1761. О томе Александар Форишковић каже: „Позивајући се на
необјављене, сада „осакаћене и расуте“ исписе Алексе Ивића о
породици Текелија, Никола Радојчић помера датум рођења Саве
Текелије на 23.VIII 1761. (види Никола Радојчић, Сава Текелија – О
двестогодишњици рођења, „Историјски часопис“, књ. XII-XIII, 19611962, Београд, 1963, стр. 6)“.10
До померања датума је вероватно дошло на основу записа из
матичних књига Текелијине цркве, које је Алекса Ивић или лично
прегледао, или податак добио од неког од старешина арадске цркве 11, у
рубрици Крешчениja забележен је датум Савиног крштења и
миропомазања, не и датум рођења:
1761. ав[гу]ст 23. Крестисја и миром помазасја младенец Савва.
Родители јего благородниј Г[оспо]д[а]р Јоанн Текелиј и Марта;
воспријемник Петар Васич. П.П.К
Сем у изузетним случајевима датум рођења и датум крштења
веома се ретко поклапају. Према томе, недоумице не би требало да буде.
Сава је рођен 17. а крштен 23. августа, 1761. године, по Јулијанском
календару. Нема сумње да се у дому Текелија знало када је ко рођен, па
Сава никако није могао да погрешно наведе датум свог рођења.
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Да је тачан податак који наводи Сава, сведоче и други извори.
Тако на пример, фрањевачки опат Ото Лакатош (Lakatos Ottó), у својој
монографији Арада, међу значајним личностима за период 17401797.
помиње и Саву Текелију. Лакатош каже да је Сава Текелија, познати
добротвор, рођен у Араду, 1761. године, 29. августа 12, подразумева се –
по Григоријанском календару. По Јулијанском календару то је 17. август,
пошто је у XIX веку, кад је Лакатош објавио своју монографију, разлика
између новог и старог календара износила 12 дана. Ревајијев лексикон
такође бележи 17. август 1761. као датум Савиног рођења. 13
Неколико детаља из поменуте матичне књиге, прве матичне књиге
Текелијине цркве, скрећу на себе пажњу.14
Тада још нису постојали штампани обрасци, па су свештеници
бележили најосновније податке за крштене, а од 1754, на истој
страници у два ступца: у левом за крштене, у десном за умрле. По
правилу, није бележено име свештеника који је обавио одговарајући
верски обред. Запис Савиног крштења је у том погледу изузетак
свештеник се дискретно потписао иницијалима П.П.К.

Упис крштења Саве Текелије
Ко би то могао бити?
На основу записа из Туторског дневника Текелијине цркве,
претпостављамо да је реч о свештенику (презвитеру) Петру Крстићу.
Наиме, крајем педесетих и почетком шездесетих година XVIII века, па
и знатно касније, у Туторском дневнику међу свештеницима Текелијине
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цркве помиње се „отац Петар Крстић“:
[Године] 1759. ијунија 17. исплаћено за вишеименовате сарандаре
с готови новци... које ... јесу примили отац Јо[в]ан и отац Петар
Крстић...15
Име Савиног крштеног кума Петра Васића такође налазимо у
Туторском дневнику. Био је трговац или занатлија. Забележена су
његова уплаћивања годишње камате на позајмљени новац. 16 У свом
бечком Дневнику Сава помиње кума Јована Васића, стражмештера, који
је, по свој прилици, био Петров син или блиски рођак. 17
Неко је, очигледно врло давно, запис Савиног крштења издвојио
обележавањем с десне стране полузаградом, а у горњем делу косим и
водоравни цртама неправилног облика. Приметно је у овој матичној
књизи, да су и остали записи крштења и погребења чланова породице
Текелија слично обележени полузаградом. Претпоставка је само да је то
учинио Сава Текелија.
Арадске тврђаве. У више наврата, Сава говори о „старом
граду“18, о „новој крепости“, „новом граду“, или једноставно каже
„крепост“. У питању су две арадске тврђаве, настале на различитим
локацијама, у потпуно различитим временима и историјским
околностима. Треба пажљиво пратити контекст у којем их Сава
помиње, како би се избегла могућа конфузија, што, нажалост, није редак
случај. У историји српског народа, обе тврђаве упамћене су по
трагичним догађајима, чије су жртве били Срби.
Леополдинска (стара) тврђава. Саграђена је 16981701. за време
владавине Леополда I. После битке код Сенте (1697), Карловачким
миром (1699) граница између Аустрије и Отоманске империје померена
је на Тису и Мориш. Тада је, по наређењу главнокомандујућег аустријске
војске принца Евгенија Савојског, војна јединица српске Сенћанске
милиције под командом капетана Јована Поповића Текелије (касније
оберкапетан са племићком титулом и предикатом), прекомандована у
Арад са задатком да на речном острву између Мориша и рукавца Малог
Мориша сагради твђаву ради заштите нове границе. Тврђава је саграђена
према пројекту Јохана Георга Харукерна (Johann Georg Haruckern), на
рушевинама турске тврђаве из XVI века, уништене у ратним
операцијама 1691, када су Турци коначно протерани из Арада. У тим
биткама, у јединицама аустријског генерала Фридриха Ветеранија
борило се и пет хиљада Срба под командом капетана Суботе Јовића,
кога је Ветерани поставио за градског команданта. 19
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Претпоставља се да је капетан Субота Јовић, отац Еуфросине,
супруге Јована Поповића Текелије. 20
О градњи старе тврђаве и новог насеља са две цркве, за српске
граничаре и њихове породице с којима су се овамо доселили с намером
да ту и остану, Сава каже:
После битве под Сентом Текели Јован добивши налог арадску
крепост постројити, пришелци под шатори живили и покрај посла на
крепости једва себи мало домова могли подићи и зато со својими
началници начинили су малу једну цркву и дали храм с. Николаја. После
Јован верховни или оберкапетан бивши на место те сазидати да другу
која и саде стоји, хотја саде лепше украшена и да јој храм с. Петра
и Павла. Текелина стара кућа на димнику имала 1705. годину написану;
тај дом и сада стоји, а чардак високи из кога је пазио на Турке, онда
у Банату јоште суште срушен. 21
Казивање о изградњи тврђаве и насеља аутор допуњује са још
неколико важних појединости који се ретко могу наћи у другим
историјским изворима:
Овде поменути је нужно о старом граду. Јевгеније принц
Саваудије протеравши Турке из Маџарске после битве под Сентом,
овде у Араду имао своје војено ложе; уредио ту да се устроји крепост
и постави ту за капетана или коменданта мога прадеда, полковника,
сас три стотине пешака и две стотине коњаника, кроме други у
близости војска србски по шанцима, као Печки, Семлоку, и прочим
Поморишти под Текелином командом. Та крепост на овим добрим
месту основана бист, ибо от банацке стране био Велики Мориш и
један крак из њега истицајушти названи Врганка 22, от стране
маџарске био је један крак који је наблизу окружавао ту крепост и
текао кроз варош [Мали Мориш], други покрај соларе 23, трећи мало
даље и четврти мало даље. Ова три последња сојединила наблизу и
уједно опкружавала такоречени Мали Буџак саде варошку шуму 24, и
тако под Печком утицао опјат у Велики Мориш. Ово као наравно с
водами укрепљено место за крепост врло способно било. 25
Ова Савина казивања, заснована делимично и на породичном
предању26, од изузетног су значаја за познавање прошлости Срба у
Араду и Поморишју, једнако и за познавање прошлости града на
Моришу. То су догађаји који означавају историјску прекретницу, почетак
модерне историје Арада, чему су српски граничари дали свој пуни
допринос. Тик уз стари Арад, коморску (пулгерску) варош, некадашњу
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средњовековну касабу, никло је ново, до средине XVIII века војно
насеље – Српски град (Civitas Rascianica, Ráczváros). Арад се проширио;
просторно и по броју становника је удвостручен. Развојем занатства и
трговине започиње економски раст оба дела града, војног и коморског.
Тврђава је готово пола века била седиште команде Поморишке војне
крајине, све до развојачења. Тада су Срби староседеоци из махале
Ћуковац и њихови саплеменици из „Воинствјене вароши“ чинили
већинско становништво Арада. 27
Тврђава, као и сав град Арад, претрпели су велика разарања у лето
1707. године, када су снаге куруца под командом Ракоцијевог генерала
Шандора Карољија скоро три недеље град држале под опсадом и
засипале га артиљеријском ватром. 28

На мапи Арада из 1752. године: стара тврђава и Српски град са
мађарске стране, између Великог и Малог Мориша и нацрт будуће
нове тврђаве у великом луку Мориша, на левој обали, са банатске
стране
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Српска историја памтиће стару тврђаву још и по томе што је у њој
годину дана (1735/36) био заточен и, од стране аустријских војних
власти, страховито мучен печкански капетан Пера Јовановић
Сегединац. Вођа сељачке буне поморишких кметова Мађара, Срба и
Румуна погубљен је на крајње суров начин, 1736. године, у Будиму.
Када је одмакла изградња нове тврђаве, стара је порушена, а шут
из њених рушевина уграђен је у бедеме нове тврђаве. Током XIX и
почетком XX века, на месту старе тврђаве налазио се слободан простор
обележен на градским мапама као Óvár tér (Трг старе тврђаве). Касније
се на том делу проширио град и од старе тврђаве и њених високих
чардака, одакле је обрштар Јован Поповић Текелија мотрио на Турке „у
Банату јоште суште“, није више остало ни трага. Данашња улица Calea
Romanilor, између Трајановог моста на Моришу и трга Piaþa Romana,
пролази по средини некадашње тврђаве.
Терезијанскојозефинска (нова) тврђава. Прва Савина сећања из
раног детињства везана су за градњу нове тврђаве:
1764. и 1765. началсја основати новаја крепост арадскаја на
левом брегу реки Мориша, много неспособншем месту. 29
У ствари, градња је почела 1763. године 30, што наводи на
закључак да је, углавном за догађаје из детињства, Сава наводио датуме
по сећању. Тврђава је саграђена у великом луку Мориша, са банатске
стране, у време владавине Марије Терезије и Јосифа II (1763-1783).
Грађена је према пројекту војног архитекте Фердинанда Филипа Харша
(Ferdinand Philipp Harsch), по Вобан систему.
У време кад је Сава радио на мемоарима, тадашњи Арад налазио
се наспрам нове тврђаве, на супротној обали реке. Зато, када описује
тврђаву окружену реком, Сава каже да је рођен у суседном Араду.
Данашњи Арад проширио се са обе стране Мориша, па је и
терезијанскојозефинска тврђава, која и данас постоји, део града.
Мада је кроз сво време свог постојања служила као војни објекат,
тврђава је остала упамћена и као једна од најозлоглашенијих
хабсбуршких (аустријских и аустроугарских) тамница. После слома Првог
српског устанка, у јесен 1813. године, неколицина Карађорђевих
устаничких вођа пребачено је у Арадску тврђаву. Годину дана касније,
заузимањем руске владе, ослобођени су и одлазе у Русију. Сава о томе
веома штуро каже:
После навалише Турци, поглавице све прибегну на ову страну.
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Милош остао; Георгије дуго би у Срему, а прочи дошли у арадску
крепост, откуда отишли у Росију. 31
Током Светскога рата 1914-1918. у тврђави се налазио аустроугарски концентрациони логор (K. und K. Interniеrungslager in Arad) за Србе,
цивиле из Босне и Херцеговине, Срема, Баната и Бачке, аустроугарске
поданике, као и за цивиле и ратне заробљенике из поробљене Србије.
Према непотпуним подацима, од злостављања, глади и заразних
болести у логору је помрло више од 4300 људи, жена, деце, стараца.
Већина страдалника покопана је у масовним гробницама на простору
између североисточног бедема тврђаве и обале Мориша. Ово гробље
ничим није обележено. Ту се сада налази војно вежбалиште, а за
годинудве, кад тврђава и фактички пређе у градско власништво, на том
простору прошириће се штранд са спортским теренима и другим
забавнорекреативним објектима. Тако је и ова арадска тврђава уписана
у једно од многих трагичних поглавља српске историје.
Школарац. Прве странице мемоара испуњене су сећањима на
догађаје из детињства, на године школовања, најпре у српској, а потом
у латинској школи у Араду. Српска „мала“ или „тривијална“ школа
налазила се у порти Текелијине цркве 32, недалеко од Савине родне куће.
Ту је од своје шесте године, код „магистера“ који су децу учили читати
и писати, учио Буквар (азбуку) и читање из Часловца и Псалтира. Из
Туторског дневника Текелијине цркве дознајемо да је крајем децембра
1764. године свештеницима Петру Крстићу и Максиму исплаћено „36
ф. и 40 к[рајцара] што су децу учили“.33 Годину дана касније укњижен
је и овај издатак: „1765 декемврија 29 плати магистру Јоану Павловичу
27 форинти“.34 Они су, по свој прилици, били и Савини учитељи. С
обзиром да је, како сам каже, „Псалтир почти до половине изучио“,
могло би се закључити да су га родитељи дали у латинску школу нешто
раније, пре него што је до краја изучио Псалтир, то јест, пре завршетка
трећег разреда у српској школи. Имао је тада непуних девет година.
Латинска школа при арадској римокатоличкој цркви Светог Антуна
Падованског, налазила се у Немачкој вароши, на главном градском тргу.
Црква са школом и фрањевачким самостаном Мале браће (минорити)
саграђена је 1751-1752. године.
За деветогодишњег дечака пут од куће до школе био је прилично
дуг. Требало је да у Српској вароши препешачи цели сокак до ћуприје
на Малом Моришу, да пређе у Немачку варош, да би на другом крају
пространог трга стигао до школе. Уз то, чекала су га много већа
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искушења:
Да сваки себи представи каква је то мука била учити два језика
сасвим непозната; у то бо време у Араду врло мало Маџара бе, а
родитељи у дому српски говорили. Ово дакле по године врло тешко би...
Један од тих страних језика био је, свакако, латински као главни

Црква Светог Антуна Падованског са комплексом фрањевачког
самостана и латинском школом коју је похађао Сава;
изглед из 1849. године
наставни језик. Други је без сумње био немачки. Оснивачи латинске
школе били су немачки калуђери, па и цео западни део Старог Арада
био је насељен Немцима и стога познат као Немачка варош.
С негодовањем сећа се Сава да су у латинској школи батине биле
основно васпитнообразовно средство. Наставници су често за најмање
ситнице кажњавали ђаке, поред осталог, батињањем с розгами35. За све
време школовања „наш Сава“ био је „најбољи дијак... и почти свагда
колајну носио“. Да то није самохвалисање, да је Сава заиста био
еминентан ђак, потврђује један од Савиних наставника фрањевачки
калуђер Вида Пар. Он је на крају завршне 1775. школске године,
задивљен Савиним знањем, забележио у школском дневнику да је тај
четрнаестогодишњак, Србин племићког порекла, прави геније и
закључио Adolescens ad magna natus 36.
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Иначе, Ото Лакатош, фрањевачки опат, био је директор арадске
латинске гимназије, коју је својевремено похађао Сава Текелија, па је
тај податак могао наћи у школској архиви. Унео га је у своју Историју
Арада као нешто посебно, јединствено у историји арадске латинске
школе.
Текелијина башта. Иза породичне куће, све до Малог Мориша,
налазио се вертоград, пространа башта са воћњаком, коју Сава тек
узгред помиње.
Међутим, мало је познато да је вертоград Текелија место где су
одржаване прве позоришне представе у Араду.
Наиме, почев од средине XVIII века, на северном крају баште, тик
до обале Малог Мориша, налазила се позорница под ведрим небом, где
су путујућа позоришта изводила представе.
Према тој позорници („Арени“) водила је некадашња узана улица

Према пројекту архитекта Милана Табаковића, 1902-1904. на месту
где се налазила стара римокатоличка црква саграђена је нова, са
најамном зградом
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Мапа Емерика Руткаја (1752), детаљ. А. Стара тврђава;
С. Српска варош; 1. Текелијина црква; 2. Савина кућа;
3. Ћуприја на Малом Моришу; 4. Централни трг у Немачкој вароши;
5. Римокатоличка црква Св. Антуна Падованског; 6. Светојованска
црква у Ћуковцу; 7. Римокатоличка црква у старој тврђави;
8. Старо гробље
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Мапа Емерика Руткаја (детаљ): Текелијина црква (14), Текелијина
кућа (3), заокружено место где се налазила „Арена“, крстићима
обележено Старо гробље где се налазила Светониколајевска црква
Theater Gasse (данашња Vasile Goldiş).37 Тако су Савини преци значајно
допринели зачетку и развоју позоришне уметности у Граду на Моришу.
Назив Текелијина башта (Grădina lui Thököly) одржао се још дуго и
после силаска са животне сцене ове арадске племићке породице.
Средином XIX века тај велики простор (приближно омеђен данашњим
улицама: Саве Текелије, Paul Chinezul, Gheorghe Bariţiu, Vasile Goldiş,
Ecaterina Teodoroiu и Петра Иљича Чајковског) прелази у градско
власништво и добија нову намену, постаје грађевинско земљиште, на
коме ће се проширити град са неколико нових улица и тргом који jе до
средине двадесетих година прошлог века носиo назив Thököly tér.
Ту је, у некадашњој Текелијиној башти, саграђена 1863. године
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нова Светојованска црква, саборна црква Арадске епархије 38, која ће
заменити стару саборну цркву у арадском Ћуковцу, оштећену у Буни
1848/49 и коначно срушену по наређењу аустријских војних власти 1861.
На западном крају Текелијиног поседа, негде близу угла данашње
улице Петра Иљича Чајковског и Александра Гавре, налазила се
Николајевска црква о којој је већ било речи, прва црква саграђена по
досељењу Јована Поповића Текелије и његових граничара. Око цркве
настало је гробље, које је средином XVIII века било познато као Старо
гробље.
Пада у очи да су обе цркве, и Николајевска и Петропавловска, у
близини породичне куће Јована Поповића Текелије, на рубу његовог

Данас, место где се некад налазила башта са воћњаком
породице Текелија
1. Петропавловска црква, 2. Светојованска црква,
3. Место „Арене“, 4. Црквиште Николајевске цркве,
5. Текелијина породична кућа 6. Водоторањ
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поседа, а не у средишту насеља, што наводи на закључак да је ктитор
одредио место где ће се цркве градити.
Водоторањ, значајан објекат за урбанистички развој града
подигнут је 1896. године, такође на месту некадашње Текелијине баште.
Хроничар ретких природних појава. Сава је био енциклопедијски образована личност. У својој богатој библиотеци имао је књиге
из белетристике, историје, географије, правних наука, лингвистике, а
такође и књиге из домена егзактних наука: математике, физике,
астрономије. Зато не изненађује што у својим мемоарима бележи и
ретке природне појаве које је, још као дечак, у свом родном граду, голим
оком могао да посматра.
Поларна светлост. У нашој хемисфери, у поларним областима, на
северном хоризонту ноћног неба указује се разнобојна (црвенкаста,
зеленкаста и других боја) светлост услед судара наелектрисаних честица
које стижу са сунца, са атомима гасова у вишим слојевима атмосфере.
То је поларна светлост или Aura borealis. Такве су појаве сасвим ретке
на нашим географским ширинама. Јављају се по правилу у периодима
максималног интензитета сунчевих пега. Сава Текелија описује једну
такву ретку природну појаву, коју је као дечак могао да посматра у Араду:
1770. лето, у зиму тако је црвено небо било от севера, тако
називајема Aura borealis, да се као от огња све црвенило и снег и у дому
столица и астал и све проче као усијано гвожђе црвенило се, које
црвенило от севера до по неба се простирало, но к југу све блеђе. 39
Занимљива је случајност да је исту појаву, после које је уследио
незапамћен поводањ у Араду, забележио један од свештеника
Текелијине цркве у истој матичној књизи у којој је заведено Савино
крштење. Запис гласи:
1770гољета, јeну[арија] 7го знатно да будет когда небо било
црвено аки кров40 и млазеви низпушчајусја црвени аки од кише от
севернија страни и почело от запада и к востоку окончалосја и тако
држалосја от шестаго часа до десјатаго, и та зима весма 41 неугодна
бист, снежна и кишна и тако вода весма велика что нитко није могао
без лађе нити у варош ући нити из вароши без лађе [изаћи] и тако
држала вода четири м[есе]ца д[a]на и дрва куповата, иверје веко по
5 х[елера] и по 4 х[елера] и на бремена, људи грејалисја куповајући у
вароши.
Тешко је поверовати да је Сава, који је у време писања мемоара
дубоко загазио у осму деценију, могао да наведе тачно годину када је
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као дечак на ноћном небу Арада посматрао поларну светлост.
С обзиром да запис из матичне књиге временски знатно претходи

Запис о поларној светлости,
Протокол крштених и умрлих Текелијине цркве (1727-1774),
табак 126
Савином раду на мемоарима, сасвим је вероватно да је Саву управо
овај запис подсетио на давно виђену необичну појаву, па ју је унео у
свој животопис.
Звезда репатица. О другој реткој астрономској појави Сава
бележи:
У 1770. [лето] показала се репата звезда на востоку с репом к
северу, то су стари казали да је зато што је војска 42 с Турчином
била.43
Астрономски каталози стварно бележе комету D1/1770 L1 (Lexell),
која је 1770. године, јула месеца, прошла близу наше планете, обишла
Сунцe на својој елипсастој путањи, а потом се запутила у дубине
свемира. 44
Цар Јосиф II у Араду. Очигледно по сећању, о царској посети,
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значајном догађају из детињства, чији је сведок био, Сава бележи:
Овога лета ишао је цар Јосиф II по Маџарској и бивши у Араду
проходио варош. Приспевши нашој цркви видио орла на крсту и питао
каква је то црква, казали су му да је то Текелина, то он упита имали
што от те фамилије које он јавио да жели видити. И тако сутрадан
заповедио те је владика Пахомије Кнежевич служио у цркви и цар с
леве стране стајао докле је трајала служба, при тој служби би
дијакон Фелдвари ..., да му литургију на латинским језику [толкује] и
толковао му дејствије службе. После службе ходио по новим граду, а
на подне у старим граду, у комендантовом дому гди је пребивао, ручао.
И ми, тј. отац, мати, сестра, брат и ја доведени били пред њега; он
нас осмотрио от ногу до главе, но понеже ни родитељи наши [ни ми]
други језик нисмо знали кроме србски и влашки које цар није знао, и
тако после четврт или мало више часа нас посмортивши отпусти. 45
С обзиром да је посета датирана овога лета (ове године), у
контексту других збивања 1770. могао би се извести закључак да је реч
о догађају из исте године. Међутим, из неколико других извора
дознајемо да је Јосиф II посетио Арад и околину две године раније.
На основу архивских докумената арадске римокатоличке цркве
(Minorita Napló), Ото Лакатош подробно описује четвородневну посету
Јосифа II Араду, 1768. априла месеца: свечани дочек, царево присуство
на богослужењима у миноритској цркви, инспекцију градилишта нове
тврђаве, шетњу по граду, боравак у старој тврђави али не помиње
посету Текелијиној цркви. 46
Цар је истом приликом посетио и фрањевачки манастир Марија
Радна код Липове и тај догађај бележи манастирски летопис 47.
Постоји, међутим, и непобитан доказ да је тада, у рано пролеће
1768, Јосиф II посетио и Текелијину цркву. Наиме, у њеном“ туторском
дневнику, под ставком издаци, налазимо следећи запис: „1768, марта 13.
купи измирне, када је цар био у цркви, 33 к[рајцаре]“.48
Сем Савиног описног датирања, нисмо пронашли друге доказе да
је Јосиф II посетио Арад 1770. Уосталом, овде није од суштинске
важности да ли се царска посета догодила 1770. или две године раније.
Много занимљивије су појединости везане за овај догађај.
Као прво, с обзиром да није познато како је изгледао торањ
Текелијине цркве пре обнове 1790. а потом и 1822. године (сем да је
био знатно нижи од садашњег), податак да је цар „приспевши нашој
цркви видио орла на крсту“ делује у најмању руку чудно.

64

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

Без обзира ком грађевинском стилу припадала православна црква
(византијском или барокном), крст на звонику, као знамење хришћанске
вере, надвисује целу грађевину и ништа друго се на њему не поставља.
Зато је сасвим нејасно како треба схватити Савине речи да је цар
„видио орла на крсту“.
Картограф Емерик Руткај је на већ поменутој мапи уцртао четири
арадске цркве – две католичке и две православне (Текелијину и
Ћуковачку). Није, притом, користио карактеристични картографски знак
за сакралне објекте, него их је представио очигледно према општем
изгледу сваке цркве. На врху звоника свих тих цркава, па и Текелијине,
налази се једино крст.
Друго, у овом Савином опису имамо потврду да је крајем
шездесетих и почетком седамдесетих година XVIII века, током градње
нове тврђаве, стара тврђава још увек постојала, са војном посадом и
пратећим објектима. Цар је за време боравка у Араду, подразумева се,
из безбедносних разлога ту коначио „у старом граду, у комендантовом
дому“ – каже Сава.

Текелијина црква

Ћуковачка црква

Најзад, из описа пријема код цара, сазнајемо да су сви чланови
породице, родитељи: Јован и Марта, као и деца: Петар, Сава и Алка,
поред српског језика којим су говорили у породици, знали и влашки.
То, опет, изазива недоумицу и отвара друга питања. Познавање језика
подразумева редовно општење на том језику. Деца су могла научити
влашки (румунски) дружећи се са вршњацима, aли откуд су родитељи
знали тај језик, кад је Јован Текелија рођен и одрастао у Араду, у
Српској вароши, а Марта Ненадовић у будимској Српској вароши
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Табану? Поставља се и питање како то да Јован, официр са чином
поручника до развојачења Поморишке крајине, није знао немачки.
*
Поред наведених, постоје и многа друга места у Савином
животопису која завређују пажњу, јер се често у наизглед неважним
детаљима крију занимљива сазнања о Савиној личности, о времену и
средини у којој је живео.
Последње што је Сава стигао да унесе у свој мемоарски спис,
негде 1841. године, односи се на неправде мађарског судства нанете
некада давно његовим родитељима, у парницама вођеним око
имовинског наслеђа. За разлику од надахнутог увода, овакав сувопаран
завршетак, без ичег што би могло да наликује свођењу животног
биланса, промишљању о пролазности и смислу живота, ствара утисак
да су Савини мемоари недовршени. Да ли му је понестало снаге и
воље да заокружи своју животну причу или, можда, ни овај његов
рукопис није сачуван у целости.
Божидар Панић
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„Летопис Матице српске“, Нови Сад, Књига 119/1876, стр. 381 и Књига 120/1879, стр.
196.
2
Сава Текелија, Описаније живота, Београд 1966, стр. 42: Прочаја дјела сего Јоана
во краце описана сут Матице сербској в лету 1833. во животописанију генерала
Петра Текели.
3
Исто, стр. 42.
4
Исто, стр. 338.
5
У Описном речнику румунског језика (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 1975),
у седмотомном Енциклопедијском речнику (Dicţionarul Enciclopedic, Bucureşti 1996)
као и у другим сличним издањима, постоје одреднице: român, aromân, meglenoromân,
istroromân, macedoromân, vlah, valah, али нигде нема: giurgiuvlah, giurgiuvalah.
6
Упор. Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, Правопис српскога језика,
измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2010, стр. 215: Ђурђу, (GIURGIU), топоним.
7
Овде треба ставити зарез, пошто се дужина од три миље односи на лук око тврђаве,
а не на полудневно кривудање реке.
8
Сава Текелија, Описаније живота, стр. 43-45.
9
Стари називи арадских улица према: Horia Medeleanu, Aradul în secolul al XVIIIlea
pe baza conscripţiei străzilor din anul 1783, у: „Ziridava” XIV, Арад, 1982, стр. 157177.
10
Александар Форишковић: Напомене уз предговор за Описаније живота, стр. 341.
11
Арадска жупанијска управа Националног архива Румуније, Арад, Фонд Парохијски
матични протоколи, Протокол крштених и умрлих српске православне парохије у
Араду за раздобље 1727-1774. Напомена: Датуми у матичним књигама Текелијине

66

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

цркве су по Јулијанском календару.
Ottó Lakatos, Arad Története, Arad 1881, том I, стр. 72: „1761. augusztus 29 én született
Aradon a jótékonyságáról ismeretes Tököly Sábbas.“
13
Révai Nagy Leksikona, XVIII Kötet, Budapest, 1925, стр. 398: „Tököly Popovics Száva,
a szerbek jótevõje, szül. Aradon 1761 aug. 17.”
14
Вођење матичних књига у Текелијиној цркви заведено је 1727. године при владици
јенопољско арадском Викентију (Јовановићу), потоњем митрополиту карловачком.
15
Божидар Панић, Први туторски дневник Текелијине цркве у Араду (део трећи,
1752-1768), „Зборник Матице српске за историју“, 81, Нови Сад, 2010, стр. 67.
16
Исто, стр. 55.
17
Сава Текелија, Дневник Саве Текелије... вођен у Бечу 1795-1797, Нови Сад, 1992, стр.
96.
18
Израз град је у средњем веку и на преласку из средњег века у ново доба означавао
утврђено место, тврђаву.
19
Алекса Ивић, Историја Срба у Војводини, Нови Сад, 1929, стр. 311; Kovách Geza,
Stăpânirea habsburgică şi destrămarea feudalismului, у: Aradul permanenţa în istoria
patriei, Arad, 1978, стр. 155.
20
Александар Форишковић, Текелије, војничко племство XVIII века, Нови Сад, 1985,
стр. 217.
21
Сава Текелија, Описаније живота, стр. 45; О мало познатој Светониколајевској цркви
видети: Божидар Панић, Црква Светог оца Николаја у Араду – прва црква српских
граничара крајем XVII и почетком XVIII века, Зборник „Арад кроз време“, свеска 4,
Темишвар 2003, стр. 17-24.
22
По свој прилици и овде је словна грешка. У Новом Араду, са банатске стране, и
сада постоји рукавац Мориша који су Арађани одувек називали Циганка.
Претпостављамо да и у Савином тексту тако стоји – Циганка, не Врганка.
23
Солара је солана, велико складиште соли, о чему је већ било речи.
24
Варошка шума (Pădurea Ceala – шума Чала) постоји и данас, на десној обали
Мориша, на западном крају града.
25
Сава Текелија, Описаније живота, стр. 57.
26
Многе појединости о доселењу граничара, о градњи тврђаве, насеља и двеју цркава,
Сава је дознао од сведока очевидца тих догађаја, своје рођаке Јелисавете (Чаве),
кћерке Остоје Текелије. Ово је једно од ретких сведочанстава о постојању
Светониколајевске цркве у Араду.
27
Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940,
стр. 40-42.
28
Lakatos Ottó, наведено дело, том I, стр. 54-55.
29
Сава Текелија, Описаније живота, Београд, 1966, стр. 43.
30
Ottó Lakatos, наведено дело, стр. 72.
31
Сава Текелија, наведено дело, стр. 213.
32
Према пројекту архитекта Милана Табаковића, 1897. године на месту зграде старе
школе, изграђена је нова. Зграда и сада постоји, али у њој од 1964. нема ђака.
33
Божидар Панић, Први Туторски дневник ..., стр. 67, 68.
34
Исто.
35
розга (руски) – прут или шибе
36
У слободном преводу: Младић рођен за велика дела. Видети: Ottó Lakatos, наведено
12

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

67

дело, том I, стр. 72: 1775ben tehát 14 éves korában volt a püspöki gymn. elsõ latin
osztálnak növendéke. Tanára Paar Vida minorita, a nemes rác ifjút, mint lángésyt
emelvén ki, az erkölcsjegyzéket e jósolgatással végzi: „Adolescens ad magna natus.”(L.
Gymn. Névkönyv 1775) (Nagyra hivatott ifjú).
37
Lizica Mihuţ, Aradul şi teatrul transilvănean până la Marea Unire, Arad, 1993, стр. 20.
38
Prot. Dr. Gheorghe Liţiu, Începuturile Catedralei din Arad, у „Mitropolia Banatului“, nr.
13/1968, Timişoara, стр. 89.
39
Сава Текелија, исто стр. 58.
40
аки кров – као крв
41
весма – веома
42
војска – рат
43
Сава Текелија, наведено дело, стр. 56.
44
Комету је 1770. године открио француски астроном Шарл Месиер (Charles Messier).
Добила је назив Лекселова комета у част енглеског математичара Андерса Лексела
(Anders Johan Lexell), који је израчунао путању комете. У историји астрономских
посматрања позната је по томе што се од свих осталих комета највише приближила
нашој Земљи.
45
Сава Текелија, наведено дело, стр. 56-57.
46
Ottó Lakatos, наведено дело, том I, стр. 7274: „1768. ápr. 21. Városunk nagy
előkészületeket tesz ő Felsége II. József császár fényes elfolgadására...”
47
Claudiu Călin, Geschichte der Basilika Maria Radna: „1768 ist der Erzherzog Josef von
Österreich, der zukünftige Kaiser Josef der II. von Habsburg-Lothringen in Maria-Radna
zu Gast. “
48
Божидар Панић, Први Туторски дневник .., стр. 73.

68

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

САВА ТЕКЕЛИЈА И ДЕБРЕЦИН
Почев од Темишварског српског сабора Сава Текелија све више
постаје симбол разумевања између Срба и Мађара, постаје симбол
историјских веза. Не треба посебно истицати да су српски ђаци током
дугих деценија уживали, поред високог нивоа образовања, пријатељски
смештај и духовни, свеевропски одгој. Захваљујући његовим ставовима
као и његовом доброчинству успомене на њега још и како живо
сачувано остају и у каснијим временима. То најбоље доказује уредник
листа „Magyarország” János Pemeru /Mompery/ који је 1861. написао
поводом новосадске прославе Текелијине стогодишњице, један врло
важан чланак о столетном, вишевековном јединству двају народа. 1
Српски национални покрет у Угарској није се определио за
компромисе које је препоручивао Текелија, него је наставио политички,
језички, књижевни препород. Овај пут све више тече заоштравањем
борбе за остварење захтева националног покрета у чему су Срби у
Угарској играли водећи улогу. Одлуке Темишварског српског сабора, не
само временски него и садржајно биле су трајније од одлука других
народности, пре свега Румуна.
Поред јаког Илирског покрета код Хрвата није допуштено
заборавити политичко - културни покрет Срба у Угарској, који се пре
свега испољава 1826. године у Пешти оснивањем просветног друштва:
Матице српске, која постаје културни центар Српства у Угарској. Пре
тога, годину дана, појавио се „Летопис“, „Сербскиј летопис“, који
излази до дан-данас, па га зато с потпуним правом можемо и требамо
сматрати најстаријим књижевним часописом у источној Европи;
појављује се први српски књижевни алманах Талија, чија занимљивост
лежи у томе што му је уредник била Јулијана Вијатовић, удата
Радивојевић, жена једног будимског кројача, очевидно прва Српкиња
као новинарски уредник. 2
Почетком XIX века из српско-мађарских материјала, у доба
реформи, пре свега културно – историјског карактера требало би истаћи
изјаве Ференца Казинција, књижевног првака тога доба а уједно
препородитеља мађарског језика, убеђеног присталицу разумевања и
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споразумевања са суседним народима. У писму упућеном 1812. године
једном од највећих српских стваралаца књижевности тога доба,
Лукијану Мушицком, тада српском архимандриту, он изражава уверење
напредних Мађара тога доба о савременом патриотизму и узајамном
националном разумевању, које би и дан-данас и те како било потребно
уважавати. „Мој патриотизам – пише у свом писму Казинци – није у
супротности са космополитизмом, и док настојим да га развијем колико
год могу, не преклињем небеса да мој језик процвета на туђу штету,
особито не преклињем да и надаље не цвета језик на којем је испевана
елегија рајске лепоте Хасанаги...“ 3
Језички препород, који отвара модерни препород српске културне
историје, везан је за име генијалног Доситеја Обрадовића, којег већ
1829. године славе у Талији, пештанском српском алманаху као
европско прихватање српске народне поезије. Почетком XIX века све
више се у мађарским културним центрима испољава велико
интересовање за савремену српску културу и књижевност. Најпознатији
мађарски часопис „Tudományos Gyujtemény” већ 1819. године приказује
Витковићеву студију о српском језику, под псеудонимом. 4
Познате новине Иштвана Кулцара биле су прве мађарске новине
које су извештавале о збирци српских народних песама Вука Караџића,
објављених у „Летопису“.5 /5/ Ипак, први приказивач збирке Вука
Караџића био је Јозеф Секач, који у предговору књиге Szerb népdalok es
hõsregek (Српске народне песме и предања). Наглашава да ово своје
дело посвећује целом Српству, које је доспело у предворје историјског
интересовања: „Дело је посвећено Србима преко Дунава и Саве, нашим
суседима, вајкадашњим сапатницима, који последњим борбама
привукоше на себе достојну пажњу Европе“. 6
Ово убедљиво и јасно доказује да се у српско-мађарским везама
почев од Темишварског српског сабора 1790. па све до пролећа 1848.
године издижу дела врло значајних мотива. Први културно-историјски
кораци се уверљиво изражавају на свим сусретима мађарске и српске
културе. Ови сусрети су имали историјски значај, што је доказивало да
се сви српски покрети развијају у знаку политичких и националних
идеја. И Темишварски српски сабор 1790. као и Карловачка мајска
скупштина испољавају једне те исте захтеве: посебну националну
територију.
Сава Текелија и Дебрецин, Текелија и Мађари, као и са безброј
сличним написима сусрећемо се у више мађарских часописа, који
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доказују да је Сава Текелија и те како добро познавао значај и улогу
црквених колегијума у којима су се училе и образовале најпознатије
личности, не само Мађара, него и других народа, па и Срба у Угарској.
У Шопрону, Будиму, Пешти, Шарошпатаку, Дебрецину, Пожуну,
Сегедину, итд. Сава Текелија је свакако добро познавао, њему блиске и
чувене колегијуме и њихове школе у Шарошпатаку и Дебрецину.
Према доступним документима познато нам је да је Сава Текелија
1796. прво у Араду покушао да створи једну фондацију. Нешто касније
посетио је Вишу школу у Дебрецину и боравио у њој још 1813. године.
Дебрецинска школа тада је била већ близу својој тристогодишњици
плодне прошлости, па зато није чудно што у њој већ половином XVIII
века налазимо српске ђаке. Међу првим српским ђацима у Дебрецину
био је 1757. године потомак породице патријарха Арсенија
Чарнојевића, Петар Чарнојевић. Приликом доласка овог великог српског
добротвора, врло значајног борца за блиску сарадњу српског и
мађарског народа, стара школа није била баш у најбољем стању.
Пре Текелијиног доласка још 1703. страшни пожар беше спалио
цео град заједно са реформатским колегијумом и познатом црквом.
Дебрецинци су у пуном јеку наполеонског рата прионули обнављању
свога града, цркве и Више школе. Савин долазак био је значајан, дао је
велик и позитиван утицај, посебно за обнављање и градњу вишеструко
повећање школе из које су долазили сиромашни, али даровити ђаци као
свештеници, правници, учитељи, професори, бележници, судије,
адвокати, књижевници, песници, научници. Бог зна шта је све Сава
Текелија понео са собом од посете Дебрецину, из тог великог гнезда
мађарске и европске, свеопште културе и науке. Шта и какво искуство
је искористио касније када је постао доживотни председник Матице
Српске и оснивач Текелијанума, као и других задужбина и фондација,
које је, исто као у Дебрецину, основао искључиво за даровите, али врло
сиромашне ученике. Све говори да је добио више корисних искустава,
али ипак том приликом на њега је учинио дубок утисак, већ надалеко
познати певачки хор, надалеко познати ђачки Контуш Реформатског
колегијума у Дебрецину, који је већ више од седамдесет година плодно
и успешно радио. Колики је значај имао овај ђачки збор најбоље
доказују романи Мора Јокаија. Било би бескорисно нагађати с каквим
песмама и народним тековинама су га упознали, очарали. Једно је
сигурно: да су му отпевали неколико црквених песама, блиских српском
православном црквеном појању, јер око Дебрецина има више десетина
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некадашњих православних српских цркава а после насилне Уније,
гркокатоличких цркава, у којима ссе и данас чује црквено појање. Исто
тако можемо поверовати да су му отпевали више народних песама да
су га упознали са неколико песама Михајла Чоконаија, који је, вероватно
са ђацима заједно певао у част Текелије. Све говори да су га поред
народних песама упознали са познатим баладама. Шта је ипак очарало
овог српског племића који, не само што је волео и ценио народно
благо, него је много придонео за његово сакупљање, обрађивање и
публиковање?!
Можда су на Текелију оставиле дубок утисак вишегласовне песме.
Можда је у њима препознао богати фолклор подунавских народа, или
пребогато црквено појање у православним црквама. Вероватно су му
отпевали и неку српску народну песму. Јер сам Дебрецин је једно време
припадао Стефану Лазаревићу и Ђурађу Бранковићу, а да не говоримо
о безбројним хајдучким насељима око Дебрецина и Њиређхазе.
О српским банатским и ердељским хајдуцима певао је и познати
мађарски песник Тиноди Лантош Шебешћин којег су ценили и певали
у Дебрецину.
... На мегдану ко ће с њима моћи издржати!
Цреповић Никола већ војвода беше,
Сабо Штефан, Божић Петар и Рац Сава беху,
Бакулић Тодор, Христић и Мићовић беху,
И са њима двеста коњаника...
Текелија се приликом ове посете Дебрецину убедио да још увек
постоји народни, грађански слој који се није удаљио од свог народа;
напротив постоје људи који настоје да тај нижи слој обичног човека
дигну на позорницу просвете, културе, науке.
С потпуном сигурношћу можемо и морамо констатовати да је
ђачки збор и цео утицај ђачког колегијума, тамошње племенито
настојање, оставило на Сави Текелији превелик, утисак који он за целог
свог живота није заборавио. Тај осећај остао му је и нагнао га да се
нађе међу онима, који су 1824. основали Мађарско научно удружење,
Мађарску Академију, која је имала велики утицај да и ми Срби
организујемо нашу Матицу српску, а већ 1838. Текелијанум. Како пишу
мађарски листови, Сава је био међу првима, који су допринели
издрадњи Мађарске академије наука, поклонивши јој 2.000 форинти.
Умро је баш оне године када се у мађарској књижевности јавља
један од великана, Александар Петровић, велики и талентовани лирик
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Шандор Петефи. Његов лик и његова делатност увек је била присутна
међу ђачким зборовима. Пре своје смрти у свом тестаменту поклонио
је хиљаду форинти сребра ђачком Контушу, збору који је приликом
његове посете на, за њега посебно организованој свечаности, приказао
свој краћи програм, који је имао такав утисак на саву да је и после
двадесет и девет година још увек звучао у његовим ушима или души.
Његово завештање дебрецинском ђачком хору, талентованим ђацима,
била је стварна права краљевска награда, а с којом Текелија није желео
ништа да постигне. Он је сматрао и тако је и одлучио и прописао да
сваке године 14. јануара по старом, а по новом којег буде јануара, на
дан српског националног светитеља Светог Саву, ђачки збор одржи
вежбалачке часове и на тим вежбалачким часовима да, од камате датог
завештања, подели, додели награде тројици најбољих певача ђачког
хора. Према Савином завештању: „Са дубоким осећањем и сећањем и
после 29 година на племенити утисак и велику радост коју је на мене
учинило хармоничко певање ђачког хора Дебрецинског колегијума, који
су ми пружили утеху коју сам све до сада у свом срцу држао и ево сада
им се одужујем.“7
И заиста, ђаци дебрецинског колегијума сваке године на свечан
начин, на дан Светог Саве, иако не увек у свечаној дворани, јер је
апсолутизам то спречавао, а оно у цркви, одржавали су свечану
приредбу ђачког збора у спомен њиховог добротвора Саве Текелије. Ко
сме тврдити да песма и народно благо није значајна ствар, јер се ори,
звучи у празном ваздуху! Колико значење има песма, најбоље доказује
чињеница да је у свечаној сали Дебрецинског колегијума 6. децембра
1942. на дан стогодишњице смрти Саве Текелије одржана велика
свечаност на којој је дебрецински Ђачки контуш, збор, приказао свој
богат програм. Да се том приликом испољавала више него уобичајена
свечаност, церемонија одавања дубоког поштовања, сведоче речи
дебрецинског реформатског владике Имре-а Ревеса (Révész Imre): „Змај
Јован Јовановић, један од највећих српских песника, који је на класичан
начин превео Толдија од Арањ Јаноша, (иначе пореклом из српскохајдучке породице), који заједно са Петефијевим преводима на његовом
матерњем језику звуче као народне песме, што доказује и превод
Петефијеве песме A falu végen kurta korcsma (На крај села чађава
механа), која се сматра српском народном песмом. 8
Прослава стогодишњице Саве Текелије 1861. године у Новом Саду
није била обично јубиларско-културно славље. То је пре свега била
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манифестација културног и идентитечког јединства целог Српства,
напредног става и сарадње с Мађарима према бечкој политици. То је
било истинско тражење заједничке акције, које је пружала ова јубиларна
прослава. У новосадској прослави активно је учествовао Мор Јокаи,
Ференц Толди, барон Фриђеш Подманицки, Ђерђ Урхази, итд. С том
прославом Сава Текелија се издиже као симбол међусобне толеранције,
текуће непрекидне сарадње и зближавања двају народа.
Још у припреми ове значајне новосадске прославе 14/26. јануара,
на имендан Текелијин, широм земље одржано је низ мањих свечаности
у више насеља. За нас Србе у Угарској од посебног значаја биле су оне
у Будиму, односно Пешти и Дебрецину, пре свега зато јер су их
организовали ђаци, студенти тадашње младежи. Ове две прославе
истичу се са заиста видним и јасним корацима мађарско-српске
узајамности: јер су се сличне спомен-приредбе одржавале сваке године
у Будиму, Пешти и Дебрецину, у првом реду у Текелијануму и
дебрецинском Реформатском колегијуму.
На текелијанској прослави у Пешти говорио је Коста Руварац,
приказан је краћи програм, после којег је питомац Текелијанума
Александар Шпиро из Ђера одржао подуже предавање на мађарском
језику, јер је на свечаности дошло више мађарских студената и других
познатих личности из Будима и Пеште, као и из околних насеља. Да је
ова пештанска прослава у Текелијануму била значајна, сведочи чињеница да се о њој писало како у српској, тако и у мађарској штампи. 9
Истог дана прослава је била и у Дебрецину, где су од 1813. године,
као што смо то већ рекли, редовно сваке године на дан Светог Саве
држали свечаност у дебрецинском Реформатском колегијуму у спомен
Сави Текелији као свом добротвору, јер је установио фонд за
усавршавање у певању, и то првенствено црквеном и народном, из којег
су сваке године награђивали најбоље певаче.
О фонду Текелије налазимо извештај од Јована Суботића:
У мају 1841. године даде на Мађарску академију 2.000 фр. сребра,
а у друго време даде опет Реформатском колегијуму мађарском у
Дебрецину 1.000 фр. сребра да се приход од ових међу певачима
тамошње цркве реформатске на дан његовог имена дели. Ово су му
особито за овај дан захвалили, јер сваке године Светога Сава као
његов имендан прослављају, а ове године тај исти дан држали су
стогодишњицу његовог тезоимеништва, на коју су и Матицу српску
као управитеља његовог позвали били. 10

74

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

Све говори да Суботић још тада није тачно знао да су том
приликом дебрецински ђаци уместо Матице српске позвали студенте
Текелијанума. Захваљујући тадашњим новинама „Magyar Sajtó“ сазнали
смо за писма која су том приликом размењена између студената
Текелијанума и Реформатског колегијума у Дебрецину. Дебрецинска
младеж пред својом прославом упутила је следеће писмо Текелијанцима
у Пешти:
Браћо! Синови српскога језика наше мађарске домовине!
Кад захвално сећање из гроба прошлих времена ускрсне велике
духове, распламти се пламен у генерацији потомака која осећа да су
они моралне снаге које су Божјом помоћу били главни чиниоци да се
опште просвећивање, братство и родољубивост приближе народу и
претворе у његова неотуђива блага. Тако широког видокруга и узвишене
духовности беше велики херој доброчинства, један од највећих
човекољубаца, Сава Текелија, коме је стогодишњицу рођења донела ова
година, година рођења нових послова. Оно пијететно поштовање с
којим се ђачка омладина Дебрецина и до сада односила према овом
великом човеку, несупротстављиво ју је водило на одлуку да ове године
у већим размерама одржи прославу која се и до сада одржавала сваке
године. Дан 26/14. овога месеца нека буде велик дан на који ће олтар
захвалног сећања упалити школска омладина у молитвеној сали нашега
матичног училишта. На прославу стогодишњице позивамо и Тебе,
пештанска српска омладино, да наше одушевљење поделимо, да
учествујете у нашој радости, да под сликом великог човекољупца и
родољуба прихватите нашу братску десницу, показујући делом, које ће
светлети и у будућим временима, да смо и у захвалности према
„божанственом човеку“ јединствени, као што нам је јединствена
домовина, наша заједничка мати.
Пријатељска реч, отворено срце и братски дочек чекају свакога
од вас.
У име одбора Дебрецинског реформатског колегија образованог за
Текелијину стогодишњицу, у Дебрецинском реформатском училишту, на
дан Велике Госпојине, 17. јануара 1861.
С братском љубављу
Ференц Балог
председник одбора;
Балинт Миклович,
сениор Више школе;
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Јожеф Варга
контраскриба (премапотписник).
Као што се јасно види, у писму се испољавају политичке алузије
које се односе на промене у Хабсбуршкој монархији, пре свега на
укидање Српског Војводства, на уставне промене које омогућавају
сарадњу између Срба и Мађара. Позив дебрецинских студената на
сарадњу Текелијански студенти, не гасећи све путеве сарадње, ипак не
прихваћају, пошто им није познат став Светозара Милетића по тим
питањима. Што је изненадљиво и чудно, наши Текелијанци не позивају
студенте Реформатског колегијума на своју прославу. Све говори да су
се текелијански српски студенти плашили да би својим учешћем на
дебрецинској прослави ојачали намере и покушаје неких мађарских
кругова да Саву Текелију, као мађарског племића и многостраног
културног ствараоца, присвоје за себе, да прихвате покушаје притиска
на Матицу српску и других српских удружења и институција, јер све
говори и доказује да то није било без разлога.
Вољена браћо!
С највећом радошћу примили смо ваше врло цењено позивно
писмо, датирано са 17. даном великогоспоинског месеца 1861, у којем
нас позивате на заједничко прослављање спомена Саве Текелије.
Држимо својом најсветијом дужношћу да вам овим изјавимо своју
најтоплоју захвалност.
Што се вашем драгоценом позиву од нас, нажалост, нико није
могао одазвати, узрок треба тражити у томе што смо баш на дан
који сте ви одредили и ми прослављали Текелијин имендан, а незнатни
смо бројем, па нас је то приморало да останемо овде и нашој
свечаности прибавимо лепши сјај. Стога вас најлепше молимо да вашу
братску љубав према нама не отклањате, тим више што смо ми
спремни да нештедице очувамо, увеличамо и учврстимо нашу љубав
према вама.
У Пешти, 30-ог јан. 1861. У име српске школске омладине, с
братском љубављу
Др Јосиф Мојсиловић
Михаило Сабовљевић
Лазар Костић
Јован Туроман
Коста Руварац
Ђорђе Вукичевић
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Из докумената се види да је дебрецинска прослава била не само
већа, него и свечанија од пештанске. У Текелијануму је одржан само
помен у односу на новосадску општенародну прославу. До заједничке
прославе није могло доћи, јер су оба колегијума истог дана прославила
имендански јубилеј.
У Дебрецину у Реформатском колегијуму подела годишњих награда
била је овом приликом врло проширена академијом богатог програма.
Било је изведено више хорских и оскестарских тачака, више мађарских
песама, ђачка рецитовања, композиција Бенија Егрешија за
Верешмартијеву химну, Еркелова музика за Колцејеву химну, више
других композиција, да би се на крају чуо Ракоцијев марш.
Из објављених докумената сазнајемо да су на овој прослави
одржана два говора: Михаљ Тох, директор колегијума, одржао је уводно
предавање, а Ференц Балог држао је предавање о животу и делатности
Саве Текелије. На крају свечаности одрецитоване су две песме које су
писане за ту свечаност.
Подједнако и српска и мађарска штампа у Угарској дале су
опширне извештаје о прославама у Пешти и Дебрецину: „Magyar Sajtó”
о обадвема прославама у 20. и 24. броју 1861. године, а у 30. броју дају
преписку поводом њих, док у 31. броју објављује песму Балога Ференца
написану за дебрецинску прославу. Обавезно треба да напоменемо да
су ове новине објавиле превод Милетићевог Туцинданског чланка, као
и чланак уредника Ђерђа Урхазија о Војводству.
Два опширна написа о Текелијанским прославама у Дебрецину и
Пешти објавио је и „Српски дневник“ у 5. и 8. броју 1861. године.
Овде у потпуном обиму доносимо песму Балога објављену у у 31.
броју листа „Magyar Sajto”.
Стогодишњи помен Сави Текелији
Дебрецин, 26. јан. 1861.
Сто година, упокојени диве! Твој тужни пепео
Узнемирују нова времена и дане
Оживљавајући онога који у пепелу почива
Да би у срцу народа нашао свој стан;
Лица више народа гледају на вас, велике душе,
Да ускрснете из одеће маглина.
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Не тражимо славне у гробу
- Њихови Олимпи су крило захвалне будућности,
Ту нема смрти, пролазност ту не откуцава,
Јер ту је круг бесмртника.
Њихова имена нас пале, споменици им, као мраморни богови,
Упућују нас да тежимо вишим циљевима.
Тако и онај... на чији помен закуцају заједно,
Братски, мађарско и српско срце.
Чаробна снага одјекује у тим светим гласовима,
Ко их не схвати верно у пропаст пропада:
Његова лепа душа је бео, развијен барјак
На коме је спасоносна реч: „Домовина нам је заједничка“.
Док су му преци живели у хуци битака
Проливајући своју крв за слободу
Под Маћашом, који је на чело отаџбини
Из сунца ишчупао светли сноп,
Дотле Текелија, као бешумни поток,
Својим животом даје живот пољским цветовима.
Дођи младо поколење, тебе РОДОЉУБЉУ
Својим делима учи тај предобри старац,
Дођи камено срце! Како ОЛТАР да градиш
Човекољубиво пример ти пружа.
Као да му је ЗА ДРУГЕ живот дат:
Као роси која се родила да напаја цветну ливаду.
Не пирамиду која к небу прети,
На чијем врху се и птице заносе,
Него је НАУЦИ подигао храм
Где душа полеће зрачним крилима:
Богатства лепе душе великог градитеља
Тамо ће светлети вечно, као стубови.
И ОТАЦ СВОГА НАРОДА је био. Доста... Око,
Огледало душе, већ је напуњено сузама захвалницама,
А тако је драгоцена суза која се пролије из једног народа
Да небу уздиже онога због кога се лије.
За срећу једног народа жртвовао је све...
Поклони се пред овом сликом: њена лепота постаје свеземаљска.
Вечно све млађа Арпадова отаџбино!
- У којој је свако срце мали Пантеон -
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Ко је велик, ко воли отаџбину жртвујући јој се,
Нека пева о њему да је БОГУ БЛИЗАК,
Та песма нека одјекне од Карпата до Јордана
И нека прошири култ родољубне врлине.
Ференц Балог
Штампана је и друга песма испевана овом приликом, и то у
затуреној и заборављеној књизи Kovács Gyula Költeményei (Közrebocsátja
Bihari Peter. Debreczen, 1862). Она гласи:
У Спомен Сави Текелији
(Рецитовано на стогодишњици 26. I 1861)
Нека цвета земља, нека се и земља затресе.
Нек’ буде млађи за сто година свет!
Истопи се, нестани охола пристрасности:
На хладну душу зацртан ледени цвете.
Дођите, иако звезда не светли као водиља,
Дођите на ходочашће, ако се може
И благословимо ону стару, стару колевку
Која je љуљушкала срећно дете.
Ко је било, шта је било и где то дете
Коме ходочастити треба, питате можда?
Ви знате сина Хуњадијевог који је накада
Побуњено газио срушеним зидинама Беча.
Поред њега умрли су му древни преци –
И они су волели ту лепу домовину –
А дете, о коме истину причам,
Прожела је врела крв предака.
Када је временом дете младићем постало,
У руке узе лиру, тугујући,
И на разореном бојишту велике Германије
Тмуран испева песму плача:
Када се вратио у отаџбину, слукташе
Да радошћу земља одјекује,
Пољуби родну груду и говораше:
Отаџбино буди срећна, срећан сам сад и ја.
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Зашто да кажем да је волео отаџбину,
Да мu је она била једино благо?
Питајте идолопоклоника
Зашто му је толико драг његов неми бог!
О, слатка је племенита љубав према домовини,
Љубав и нагонска и самосвесна,
У њеном пламену, као за награду, топи
Судбина често све земаљске једе.
Осетио је као младић свој позив:
Муж је ужарено принео жртву, делао,
Сваки покрет његове блажене руке
Сејао је, бацио плодно семе.
Новим животом поживи на земљи Србије,
Понос побуди срце, ум и груди
И на жицама древне лире песник
Нађе чаробно место за нове гласове.
О народе! Дигни главу, искажи молитву господу
Што још можеш да гледаш његово плаво небо,
Што борећи се, изгарајући, на тој кугли која се окреће
Још може и сме твој народ да пркоси и живи;
Што на овој земљи још има дивова
Који могу да поднесу терете милиона,
Који не дају да се у гроб покопа
Из срца народа бризнула бисерна бујица.
Али није само код наших братских народа био на огњишту,
Долазио је и к нама и принео жртву.
Којим језиком да говоримо о славноме
Који нас је сада у души сјединио?
Накнада за жртву нека буде захвалност,
А захвалност нека буде свети помен;
Над гробом који је дуго столеће ископало
Пружимо његовом народу верну, братску руку.
Доста је, доста! Па ипак не, рече и он:
„На небу мноштво звезда заједно сја,
Зар на обалама Тисе и Дунава
Не можемо тако чинити ми, Срби и Мађари“.
Сваки откуцај његовог срца
Започиње говор о овој светој мисли:
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Љубав према отаџбини, лепршање барјака,
Нека опомиње, загрева сваку честиту груд.
Нека цвета земља, нека се и земља затресе,
Нек’ буде млађи за сто година свет!
Истопи се, нестани охола пристрасности:
На хладну душу зацртан ледени цвете.
Блистајте, блистајте заједно
Сузе радоснице двају братских народа.
Радосно ће вас и бог благословити
Који још никада није умео да заборави.
Ђула Ковач11
др Данило Урошевић
Напомене:
1

Pompéry J., Tököly Ünnepség Újvidéken, „Magyarország“, 29.08.1861, 200 sz.
2
Szemszéd népekkel kapcsalataink történetébõl, Budapest, 1968, 144 p.
3
Váczi J., Kazinczy Ferenc összes müvei, 9 köt. 275-277 p; Szemszéd népekkel
kapcsalataink történetébõl, Budapest, 1968, 156-157 p.
4
A Rácz nyelvröl, „Tudományos Gyüjtemény“, 1819, 10 köt., 91-101 p.
5
Szerbusz népdalak haszmos mulatságok 1824, 44 sz., 348-351 p.
6
Szekács József, Szerb népdalok és hõsregek, Budapest, 1887, 12 p.
7
Révész Imre püspök, Protestans Szemle, 1943, 1. sz.; Juhász Géza, Tököly Száva és a
Debrecen, „Déli Csillág“, 1946, junius-augusztus, II, 6-8 sz., 236 p.
8
Révész Imre püspök, Protestans Szemle, 1943, 1. sz.; Juhász Géza, Tököly Száva és a
Debrecen, „Déli Csillág“, 1946, junius-augusztus, II, 6-8 sz., 237 p.
9
„Србски Дневник“, 1861, бр. 8, стр. 30; „Magyar Sajtó“, 1861, 24 sz., 97 p.
10
Јован Суботић, Живот Саве Текелије, Будим, 1861, стр. 73.
11
Иако су аутори ових песама сад већ потпуно непознати писци, у свом времену
њихова дела су била значајна не само за прославу стогодишњице рођења Саве
Текелије, него још више: за културну и међусобну сарадњу српског и мађарског
народа. С тог разлога објављујемо потпуни текст ових песама, које је превео
Божидар Ковачек уз помоћ академика, некадашњег шефа Катедре мађарског језика
и књижевности на Новосадском универзитету, дугогодишњег иректора Хунгарологије
у Новом Саду, Иштвана Селија (Széli István). Обе песме објавио је Божидар Ковачек
у књизи Текелијанумске историје XIX века, Нови Сад, 1997, под наднасловом: Две
мађарске песме (стр.133-139). Даље нам је познато да је Ђула Ковач песму, написану
за дебрецинску свечаност, објавио и у својој књизи Költeményei, Debrecen, 1862.

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

81

СТУДИЈЕ

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРАВОСЛАВНЕ
СРПСКЕ ЕПАРХИЈЕ ТЕМИШВАРСКЕ
Још није утаначено када је и како установљена Темишварска
епархија.
Ако буде настала, како се тврди, после гашења Липовске и
Јенопољске епископије1, онда би јој корени у правном смислу сегали
бар у XVI век. Пошто су Темишвар са околином већ 1552. заузели Турци,
пре ће бити да су они у освојеном граду затекли православног јерарха,
него ли да се епархија под њима оснивала. У сваком случају, у XVII
веку Темишварска епархија већ је организована, и позната су имена
јерараха: митрополит Неофит (1608-1612), Исаија (1640), митрополит
Теодор (05.12.1643), митрополит Јосиф (Фуско) (од 24.11.1643, затим од
07.09.1645, те од 28.09.1648. до 1656), митрополит Севастијан
(22.09.1644, 02.10.1644, умро 1648), Михаило (1682-1687), митрополит
Василије (1688), митрополит Јосиф (Будаји) (1688-1690, 1693) 2.
Епархија је, дакле, била у рангу митрополије, и сви архијереји у
XVII, а неки и у XVIII веку, носили су титулу митрополита.
Који јој је био опсег тешко је рећи, а можда и није био сталан.
При митрополиту Исаији (1640) означена је као “Митрополија ђаура
санџака Темишвара, и Бечкерека, и Чанада, и њихове области”,
митрополит Јосиф (Фуско, умро 1656) носио је титулу “темишварски и
влашкоземски”, а Михаило – “темишварски и бечкеречки” 3; по томе би
се рекло да је и под Турцима захватала широку област, блиску њеном
потоњем подручју.
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Сви темишварски јерарси били су постављени од патријарха
пећког, а пешкеш су плаћали Порти у Цариграду; дакле, са становишта
црквеног права Митрополија је била подвлашћена Пећкој патријаршији,
а са становишта државног права – призната од Турске царевине.
Карловачким миром 1699, којим је окончан рат између Свете лиге
и Турске (1683-1699), Банат је остављен Турцима; због тога је правно
стање Епархије темишварске остало непромењено и почетком
нареднога века. О томе сведочи и посета пећког патријарха Калиника I
митрополиту темишварском Константину 1710. године 4.
Турци су протерани из Темишвара 1716, а из читавог Баната 1718;
на основу Пожаревачког мира из 1718. године Банат је потпао под
Аустрију. Темишварски епископ Јоаникије (Владисављевић), иако
постављен још 1713, стекао је несумњивих заслуга, пошто је, стављајући
живот на коцку, ступио у везу са аустријском војском која беше запосела
Темишвар5, па је и од нових власти признат и званично потврђен 18.
априла 1722. године6.
У време када је подручје Темишварске епархије ослобођено од
Турака, на територији која је припала Аустрији постојале су две
православне српске митрополије: Београдска и Карловачка. У свом
настојању да Србе у Царству оставе раздељене на староседеоце и
досељенике под Великом Сеобом, Хабсбурзи су Епархију темишварску
подвластили Београдској митрополији. Тада се догодило нешто
значајно: београдски митрополит Мојсеј (Петровић), уз дозволу власти,
премешта своје седиште из Београда у Темишвар, где је званично и
свечано дочекан и устоличен 22. априла 1721. године 7. Тако су
почетком XVIII века у Темишвару истовремено столовала по два српска
архијереја: епископ темишварски и митрополит београдски.
По смрти карловачког митрополита Викентија (Поповића)
митрополит Мојсеј (Петровић) је изабран и за митрополита карловачког,
чиме је практично почело уједињавање Православне српске цркве са
територије Аустрије, које ће бити окончано избором новог митрополита
Викентија (Јовановића) 1731. године. Тако је почетком XVIII века
Епархија темишварска, призната од аустријских државних власти, по
црквеном праву подвлашћена Карловачкој митрополији, као епископија,
мада су и после тога неки јерарси носили титулу митрополита.
Из тог времена остало је и података о њеном саставу, односно
опсегу: 1727. обухватала је седам дистриката (Липовски, Фаџетски,
Темишварски, Чаковачки, Панчевачки, Бечкеречки и Чанадски) и имала
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7 протопопа (по једног у сваком дистрикту), 268 села са 7.091 кућом 8;
1764. била је подељена на 17 протопрезвитерата (Темишварски,
Бечкеречки, Варјашки, Чаковачки, Гиладски, Панчевачки, Кикиндски,
Чанадски, Бокански, Бечејски, Елемирски, Липовски, Хасијашки,
Сурдијашки, Фаџетски, Жебељски и Вуковски) са 308 села 9; по
Регуламенту из 1777. и Деклараторијуму из 1779. године сведен је број
пропрезвитерата на десет (Темишварски, Чаковачки, Жебељски,
Кикиндски, Чанадски, Липовски, Хасијашки, Фаџетски, Бечкеречки и
Панчевачки). 10 Тај статус и састав Епархије темишварске задржао се
дуго. Године 1844. у поменутих десет протопрезвитерата било је 537
парохија и 60 филијала11.
Године 1849. Карловачка митрополија је проглашена
Патријаршијом, а Темишвар је постао престоница нове покрајине,
назване Војводство Србије и Тамишки Банат, изузете из Угарске и
подвлашћене непосредно Бечу; убрзо, по дуалистичкој нагодби 1861,
Војводство је укинуто и поново укључено у угарски територијалноуправни систем, али све то није имало утицаја на правни статус
Темишварске епархије.
Статус ће претрпети промене после 1864, односно после
јерархијског издвајања Румуна из Карловачке митрополије на основу
Рескрипта од 10. августа 1868. године. Тада су издвојене из Епархије
темишварске све чисто румунске црквене општине, спроведена је
подела по националностима у 15 мешовитих црквених општина, а
придодате су јој српске црквене општине из Арадске епархије, која је,
као румунска, потпала под Сибињску митрополију; пошто је Епархија
вршачка знатно ослабљена издвајањем Румуна, придодат јој је из
Епархије темишварске Панчевачки протопрезвитерат. Темишварска
епархија је остала са четири протопрезвитерата (Арадски, Темишварски,
Велико-Кикиндски и Велико-Бечкеречки) и свега 86 црквених
општина12. И у свом новом саставу била је, као српска, подвлашћена
Карловачкој митрополији и била призната од државних власти.
Након распада Аустро-Угарске 1918. године подручје Темишварске
епархије нашло се на територијама трију држава: Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, 36 црквених општина (Ђала, Оросламош, Санад,
Турска Кањижа и Црна Бара – из Арадског; Бегасентђурађ, Бока, Велики
Бечкерек, Ечка, Канак, Кларија, Српска Неузина, Српска Црња, Српски
Арадац, Српски Елемир, Српски Итебеј, Ченеј и Шурјан – из
Великобечкеречког; Башахид, Беодра, Бочар, Велика Кикинда, Врањево,
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Јозефово, Карлово, Кумане, Меленци, Мокрин, Српски Крстур, Српски
Падеј, Тараш, Тисасентмиклош, Тисахиђош, Турски Бечеј и Чока – из
Великокикиндског; Сока – из Темишварског протопрезвитерата),
Маџарске, 3 црквене општине (Деска, Сентиван и Сириг – из Арадског
протопрезвитерата) и Румуније, 40 црквених општина (Арад, Арад-Гај,
Батања, Варјаш, Велики Семиклуш, Велики Семпетар, Кетвељ,
Мађарски Чанад, Моноштор, Надлак, Наћвала, Печка, Саравола, Торња,
Фенлак и Чанад – из Арадског; Кеча, Модош и Српски Пардањ – из
Великобечкеречког; Вењ, Гад, Дињаш, Ђир, Иванда, Кнез, Краљевац,
Лукаревац, Мали Бечкерек, Немет, Овсеница, Парац, Петрово Село,
Рудна, Српски Семартон, Станчево, Темишвар (Град), Темишвар
(Мехала), Темишвар (Фабрика), Толвадија и Чаково – из Темишварског
протопрезвитерата) и оба манастира: Бездин код Мориша, с прњавором
Мунаром, и Свети Ђурађ на Брзави, с прњаворима Манастиром и
Шенђурцем)13.
Подједнаки број црквених општина у Румунији и Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца не пружа праву слику о подели која је
настала: од свега 155.869 душа, колико је набројано при последњем
званичном предратном попису 1911. године 14, у Румунији није остало
више од петине15.
Али, и више од тога, у време када је већина српских епархија
доспела у границе Србије и тежила правном уједињењу, до којег је
некако и дошло 1919. године 16, Темишварска епархија се затекла у
неприродном положају: подељена у три државе, суочена с три државна
законска система; уз то се и епископ дијецезан затекао изван седишта
Епархије, као мандатар удове Митрополије карловачке. Такав положај
је био неповољан и са становишта државног права, али и са
становишта канонског начела према којем се црквене границе морају
поклапати с државним границама 17.
Део који је припао Маџарској додељен је Будимској епархији. За
остала два дела нађено је привремено решење: део са територије
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца назван је Темишварском
епархијом у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца са седиштем у
Великој Кикинди, камо се после преселио и епископ дијецезан; део са
територије Румуније назван је Темишварском епархијом у Краљевини
Румунији са седиштем у Темишвару; под тим називом објављен је и
први послератни шематизам тога дела 1925. године 18.
На територији Румуније затекао се, такође у неприродном
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положају, део подручја Вршачке епархије, 14 црквених општина (Дежан,
Дента и Мали Гај – из Вршачког; Белобрешка, Златица, Лесковица,
Луговет, Љупкова, Мачевић, Пожежена, Радимна, Свиница, Соколовац
и Стара Молдава – из Белоцркванског протопрезвитерата) и 3
манастира (Базјаш с прњавором, Златица с Прњавором и Кусић у
рушевинама), у којем је било 14.026 душа. Актом бр. 2.547 од 20.
децембра 1919. епископ вршачки Гаврило (Змејановић) уступио је тај
део, из чисто практичних разлога, на управљање Темишварској епархији
у Краљевини Румунији 19.
Даље су уследиле неке ситне измене, условљене исправљањем
државних граница: године 1920. још две црквене општине (Батања и
Маџарски Чанад) припале су Маџарској, те тако ушле у састав Будимске
епархије; 1924. године две црквене општине из Румуније (Модош и
Пардањ) припале су Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, а две из
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Сока и Ченеј) припале су
Румунији 20.
Привремено, прелазно стање на обнављању правног система
јединствене Српске патријаршије потрајало је и одужило се. Устав
Српске православне цркве донет је 1931. године 21; њиме је разрешено
много недоумица, па и положај Темишварске епархије у Југославији са
седиштем у Великој Кикинди: спојена је са делом Епархије Вршачке у
Југославији у заједничку Банатску епархију са седиштем у Вршцу. Тако
је, с правног становишта, остала једина Темишварска епархија, у
Румунији, законита, јер правно није укинута, независно од
краткотрајног столовања архијереја у Великој Кикинди.
Додуше, делови Вршачке и Темишварске епархије у Југославији
спојени су чињенички тек 1. марта 1932, када је владика др Георгије
(Летић) упутио окружницу саопштавајући:
Овим проглашавамо са 1. мартом ове Господње године спајање
епархија Темишварске и Вршачке у једну Епархију банатску 22.
Ипак, ни тада стање делова Српске цркве који су се затекли у
Румунији није решено задовољавајуће. Према слову 14. чл. Устава:
Делови досадашњих епархија Вршачке и Темишварске... остају, у
погледу организације, у јерархијском и материјалном односу, према
Српској православној цркви, у коме су били према појединим српским
митрополијама, све док се ови односи не би друкчије регулисали 23.
Овај пропис нити је био сасвим одређен, нити потпуно
остварљив: однос није могао остати исти, већ и због тога што је
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устројство уједињене Српске православне цркве било сасвим
различито од устројства некадашњих митрополија, тим више због
чињенице што су поменути делови били под страним државним
законодавством, опет различитим од оног који је владао док су били
подвлашћени „појединим српским митрополијама”. Штавише, мада је
део Епархије вршачке у Румунији већ дуже од деценије ефективно
управљан из Темишвара, Устав га разматра као независан део у
одређеном односу према Српској патријаршији.
Није дефинисано шта с правног (не с језичког и не с
територијалног) становишта значи „део епархије”?
Када су 1924. године у Темишвару писали: „Српска православна
епархија темишварска у Краљевини Румунији правно и стварно
постоји, живи и ради, само епископ дијецезан њен... не седи у
Темишвару”24, вероватно су се заносили и очекивали расплет у Уставу.
Али када је владика др Георгије (Летић), прелазећи у Вршац 1932.
поручивао: “Делови наши с ону страну границе, у Румунском Банату,
остаће.., и после овога спајања епархија, у јерархијском односу према
Српској православној цркви у коме су били до сада, а исто тако и
према потписаноме, као законитоме архијереју свом, који ће, у односу
према тим деловима, носити и даље, поред назива епископа банатског,
и назив епископа темишварског” 25, то је већ могло да изазове забуне,
недоумице и у најмању руку чуђење како ће он према једнима бити
епископ банатски, а према другима – банатски и темишварски. Можда
нам је тиме дато до знања да се Темишварска епархија неће
попуњавати, као што и није, до данас.
То са становишта црквеног права.
Са становишта државног права, Темишварска епархија требало је
тек да изради признање у Румунији, и ту се суочила с тешкоћама. Већ
од 1918. Румунија је признање српске Темишварске епархије
условљавала оснивањем румунске Вршачке епархије. Проблем је
превазилазио надлежност Епархијске управе која је постојала у
Темишвару, и очекивало се да преговоре у том смислу воде две
патријаршије, ако не пре, а оно по доношењу Устава. До тада се
таворило и живело од данас до сутра, према приликама и
могућностима, и не без трзавица 26.
Године 1934. склопљен је међудржавни уговор између Румуније и
Југославије, познат као Црквена конвенција, ради сређивања статуса
румунских црквених општина с територије Југославије, односно
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српских с територије Румуније, са становишта државног и црквеног
права27.
Према одредбама Конвенције, делови Српске православне цркве
на територији Румунског Баната, који су припадали српским епархијама
Вршачкој и Темишварској, односно делови Румунске православне цркве
на територији Југословенског Баната, који су припадали румунским
епархијама Арадској и Карансебешкој, образовали би по једну
јединствену самоуправну епархију под управом викара у чину
архијереја, са седиштем у Темишвару, односно Вршцу. Викара би бирала
Епархијска скупштина, с тим што би архијереј-викар морао бити
грађанин државе у којој служи.
Српски православни архијереј-викар у Темишвару стајао би у
зависности од Светога архијерејског синода Румунске православне
цркве, а румунски православни архијереј-викар у Вршцу – у зависности
од Светога архијерејског синода Српске православне цркве. Два синода
би установила Заједничку комисију од по два члана, која би, по
потреби, решавала догматска и духовна питања обају викаријата; по
потреби, комисији би председавао пети члан – архијереј Румунске
православне цркве, када је реч о Темишварском, односно Српске
православне цркве, када је реч о Вршачком викаријату.
Службени језик за српске православне цркве у Румунији био би
српски с писмом ћирилицом, а за румунске православне цркве у
Југославији – румунски с писмом латиницом, с тим што би се преписка
с државним властима и званични акти водили на државном језику и
писму.
Конвенцијом је такође предвиђен састав викаријата, њихово
материјално обезбеђење и међудржавно имовинско поравнање у складу
с послератним територијалним разграничењем.
Текст Конвенције су потписали опуномоћени представници двају
владара, а следило је да ступи на снагу када је буду одобриле обе цркве
и ратифиовале обе владе28.
Дакле, не помињу се делови епархија, него неодређено бивши
делови цркве, а предвиђа се да они образују „једну нарочиту
самоуправну епархију под јурисдикцијом викара у чину архијереја, са
седиштем у Темишвару”, која ипак није изричито именована
Темишварском епархијом, али је јасно стављено до знања да ће бити
другоразредна, да неће имати епархијског епископа равноправног са
осталим епископима Српске православне цркве.
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Поменута самоуправа имала се, начелно, састојати у томе што би
се одржало превазиђено устројство од пре 1918. године, које се,
објективно гледано, није више могло потпуно ни васпоставити ни
испоштовати, и што би епископа-викара бирала Епархијска скупштина.
У чл. 7 дефинисан је састав румунске Епархијске скупштине; о саставу
српске Епархијске скупштине нема помена.
Недоследности у изражавању уносиле су много забуна. Шта је то
“Самоуправна епархија” и по чему се разликује од других епархија
нигде није дефинисано у Уставу СПЦ. У самој Конвенцији појам се
јавља у чл. 1, а даље се она, већ у чл. 3, назива Викаријатом, и викарни
епископ – просто викарем. Таква епархија, односно викаријат, па и њен
епископ, односно викар – иначе обавезно румунски грађанин – иако јесу
били „српски у Румунском Банату”, следило је да буду подвлашћени
Румунској православној цркви, а само спорна питања, и то само
догматска и духовна, да се решавају по замршеном поступку од стране
Заједничке комисије, у којој би била два члана Светог синода Српске и
три члана Светог синода Румунске православне цркве.
Кандидат за епископа-викара требало је да полаже испит пред
Заједничком комисијом, да буде потврђен од поглавара територијалне
цркве, владе и краља државе у којој ће служити, па да онда буде
рукоположен; не пише у чијој је надлежности рукополагање.
Оваква смеша назива и надлежности држава, епархија и цркава не
може се правдати по црквеном праву, нити је саобразна уставима двеју
цркава, а за примену била је колико непрактична, толико погубна, бар
за Србе – вернике и свештенике – у Румунији.
Уз све то опсег Темишварске епархије је омеђен строго на Банат
и Поморишје, а остављен је изван домета највећи део румунске
територије, где је такође било Срба, ако и не у великом броју.
Срби у Румунији нису били задовољни таквом Конвенцијом.
Грађански прваци су замерали што је Црквена конвенција донета без
питања народа29, али су и свештеници еуфемистички помињали
„непрактичност извесних одредаба”.
На заједничкој седници учитеља и свештеника Епархије
темишварске од 6. марта 1933. решено је:
Умолити Свети архијерејски синод да осигура делокруг
Мешовитог синода, путем кога би Српска црква у Румунији остала у
вези с Православном српском патријаршијом 30.
На седници целокупног свештенства Епархије темишварске,
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одржаној у Темишвару 7/20. јуна 1935. усвојен је закључак:
Свештенство Православне српске цркве узима на знање
донашање Црквене конвенције, заступа за Србе у Румунији
надлежност националне Цркве као сигурно средство за национално и
верско одржање, са уверењем да ће се донесена Црквена конвенција,
када се надлежни увере у непрактичност извесних одредаба, у том
правцу, у смислу 15. артикла саме Конвенције, допунити и
проширити31.
Епархијски бележник прота Слободан Костић и сам је изјавио:
Свагда, као Србин из Румуније, познавајући [...] овај део народа,
заступао [сам] за Србе у Румунији надлежност националне Цркве као
сигурно средство за национално и верско одржање, и [...] то
становиште и сада заступам, са уверењем да ће се донесена Црквена
конвенција, када се надлежни увере у непрактичност извесних
одредаба, у том правцу, у смислу 15. артикла саме Конвенције,
допунити и проширити.32
Нема сумње, питање такозване непрактичности имало је у виду
чињеницу да је „црква као такова стављена... под канонску зависност
територијалне Православне цркве, која се зависност ублажава
Мешовитим синодом, у коме имају удела два епископа Српске цркве”.33
Ипак, од Светога архијерејског сабора Српске православне цркве,
„одобрена је Конвенција склопљена са представницима Румунске
православне цркве о уређењу црквених и просветних односа у нашем
и Румунском Банату” већ на заседању завршеном јуна 1933. године 34.
У наставку је Црквена конвенција одобрена и од Румунске
православне цркве и ратификована од румунске владе, али је
ратификација са српске стране, чудом, изостала. Да ли су то условили
догађаји: смрт владике Георгија (Летића) 1935, немири у вези с
Конкордатом 1935-1937, смрт патријарха Варнаве 1937. или што друго
– немогуће је засад докучити, тек, нератификована од српске стране,
Црквена конвенција није никада ступила на снагу.
Ма колико то нама погодовало што тада нисмо подвлашћени
територијалној Цркви, сам развој догађаја вратио нас је на почетак, на
годину 1918, односно на неизвесност; с правног становишта ништа се
није решавало, него само одлагало.
На челу Епархије био је владика др Георгије (Летић), у својству
дијецезана 1904-1932 (уз напомену да је 1919-1927. имао архимандрита
Стефана (Николића) као архијерејског заменика), затим у својству
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архијереја-администратора до 1935. Румунске власти му нису
ускраћивале право духовног управљања, али му нису признавале право
административног вођења Епархије, наглашавајући да то треба решити
међудржавним уговором.
Владици Иринеју (Ћирићу), епископу бачком, поверена је
администрација Епархије темишварске 1935. године, а од румунских
власти је признат 1936. као “привремени администратор Православне
српске епархије темишварске” 35.
Рат и послератне неприлике много су сузиле, у понечему чак и
онемогућиле његов рад у Румунији. Не могући да долази и редовно
званичи, он је 1942. именовао епархијског бележника проту Слободана
Костића за архијерејског заменика 36, који је требало да управља уз
помоћ тела Епархијске управе и без могућности да редовно општи с
надлежним архијерејем.
А затечено стање Епархијске управе у Темишвару било је, такође,
незавидно. Последњи предратни избори били су одржани 1908. године,
тако да су до разграничења 1918. управна тела већ била разређена.
Осим тога, највећи део чланова, и свештеничких и мирских, затекао се
у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Архијерејски заменик
архимандрит Стефан (Николић) попунио је Епархијску управу
именовањем нових чланова 1919. и затим су у Румунији 1926.
уприличени избори. Године 1932, када је требало поновити изборе, на
помолу је било доношење Црквене конвенције, па су избори одложени,
и стање проглашено као привремено продужено. Пошто Црквена
конвенција никад није ступила на снагу а неповољни догађаји су се
сустизали, ти епархијски одсеци, нередовни и крњи, оспоравани као
неважећи, импровизовано попуњавани, остали су да раде, бар
формално, све до шездесетих година ХХ века.
С ратом је дошла још једна невоља.
Године 1942, када је прота Слободан Костић доспео у затвор због
„неовлашћеног окупљања” и „указивања гостопримства особи из
иностранства”, одредио је да ће га замењивати четворочлани одбор под
председништвом проте Александра Атанацковића 37, али је
Министарство националне културе и вероисповести, актом бр. ТЕМ
135 од 14. јула 1943. самовољно именовало „за водитеља послова
Викаријата” свештеника Љубомира Филипова, а „за администратора
свих добара и имања Викаријата” – Спасоја Николића38 (рашчињеног и
размонашеног архимандрита Стефана, архијерејског заменика 1919-
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1927). Схватајући ово као кршење својих аутономних права,
свештенство је одржало збор 18. јула и упутило делегацију у Букурешт,
са захтевом да се прота Александар Атанацковић призна као заменик
проте Костића и да се одузме свака надлежност Спасоју Николићу.
Боравећи у престоници од 20. до 24. јула, делегација је наишла на
потпуно разумевање. Телеграмом бр. 37.758. од 24. јула 1943.
Министарство је уважило протест и поништило своју ранију одлуку 39.
По повратку из затвора 5. новембра 1943. прота Костић је поново
несметано преузео све своје раније дужности 40.
После Другога светског рата наступио је неред, у којем су
такозвани напредњаци „у име народа” приписивали себи право
располагања црквеном имовином, протеривања свештеника, именовања
Епархијске управе и слично. У склопу многих неповољних околности,
прота Слободан Костић се дописом бр. 68/2/1945. обратио Светом
архијерејском синоду у Београду за савет и помоћ. Одговорено му је под
бр. 732 од 2. маја 1945, а с потписом митрополита скопског Јосифа, да
с обзиром на опште стање поступа како по својој савести нађе за добро
и како га Господ учи41.
Тада гласовити Савез словенских културно-демократских
удружења у Румунији израдио је да Министарство вероисповести нове,
такозване демократске владе, актом бр. 43.006 од 1. септембра 1946.
именује проту Милана Николића 42 за „вршиоца дужности управника
Српског православног викаријата у Темишвару”43, што је била
злоупотреба, јер је овде постојала већ призната Управа, а и да није,
њено постављање нити је било у надлежности Савеза, нити
Министарства.
Представка којом се Прота Костић обратио Влади Румуније
одбијена је44. Српска православна црква је реаговала синодским
дописом бр. 2.437. од 11. септембра 1946. Побијајући штетне гласине,
Свети архијерејски синод је заузео одлучан став „да Српска православна
епархија темишварска, у погледу организације, у јерархијском и
материјалном погледу, и надаље остаје у потпуном канонском јединству
са Српском православном црквом”, „да је искључиво њој потчињена”
и „да протојереј ставрофор Слободан Костић, бележник и архијерејски
заменик ове Епархије, не само да није разрешен тих дужности, него га
Свети архијерејски синод... поново потврђује”45.
Чудно је реаговало свештенство.
Иако упозната са синодском одлуком, 34 свештеника на збору 6.
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новембра 1946. усвојила су Резолуцију са захтевом да Свети
архијерејски синод Српске православне цркве призна Одлуку румунског
Министарства вероисповести о именовању проте Милана Николића 46.
На молбу проте Слободана Костића владика Иринеј му је одобрио
тромесечно боловање; указујући му пажњу и поверење, овластио га је
да сам себи одреди заменика. Он је ту дужност поверио јереју Стевану
Томићу47.
А после поменутога збора свештеници су упутили у Букурешт
делегацију ради сређивања финансијских питања: плата и пензија. По
повратку трочлане делегације сазван је нов свештенички збор за 15/28.
новембар 1946. Сазив је био у име Епархијске конзисторије, али је тон
био неуобичајен, управо претећи:
Ставља се до знања свештеницима да је присуство свих
свештеника на збору врло важно, нужно и строго обавезно, и да ће
се сви изостанци сматрати као десолидарисање са акцијом целокупног
свештенства и да неприсутни не желе сређење њихове пензије 48.
Дакле, бачен је мамац, али и упозорење које је у оно време много
значило. Многи су загризли.
Одазвао се 41 свештеник; изостала су само два мирска свештеника
и два манастирска управитеља.
На предлог јереја Драгутина Остојића извршен је притисак на
јереја Стевана Томића да се не прихвати замене на коју га је одредио
Прота Костић, и овај је пристао. На предлог јереја Војина Паскуловића
свештенство је изгласало неповерење Проти Костићу, што је било
злонамерно преношење политичког поступка у област цркве, односно
премашење свештеничке надлежности. О свему је Прота Костић
извештен преко делегације изаслате непосредно са збора. Поново је
упућен писмени захтев Светом архијерејском синоду Српске
православне цркве да призна именовање проте Милана Николића 49.
Током целога тог послератног раздобља Проту Костића су
немилосрдно и безобзирно вређали и свештеници и мирјани,
називајући га нулом, пашом, вођом клике, народним непријатељем,
разбијачем народног јединства, сарадником фашиста, издајником и
гробаром50. Протино здравље све више је попуштало.
С позивом на одлуку Светога архијерејског синода Српске
православне цркве бр. 1.907/зап. 541 од 3. јуна 1947, актом бр. 278 од
21/8. јула 1947. владика Иринеј (Ћирић) разрешио га је „дужности
управника
Викаријата,
односно
архијерејског
заменика
и
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конзисторијалнога бележника дела Епархије темишварске” и
привремено поверио те надлежности јереју Стевану Томићу, задужујући
га да за себе изради овлашћење румунских државних власти 51.
И овде пада у очи неколико чудних недоследности. У истом тексту
користе се три сасвим различита појма за један те исти садржај:
викаријат („управника Викаријата”), део епархије („конзисторијалнога
бележника дела Епархије”) и епархија („о свему... известити епархијске
власти”).
Уосталом, године 1947. донет је нов Устав Српске православне
цркве, у којем стоји да „под Српску православну цркву у духовном и
јерархијском погледу потпадају и... делови епархија Вршачке и
Темишварске, ван граница Југославије, са седиштем у Темишвару...
Питања организационе, материјалне и друге природе... решаваће Свети
архијерејски сабор, по потреби, уз саслушање Патријаршијског управног
одбора, а у споразуму са другим надлежним факторима”. Дакле, наш
правни положај не само да није решен, него смо остали на
формулацијама из 1931, с тим што су уплетени и неименовани „други
фактори”, чиме је умањен изглед да ће се штогод убрзо решити.
А у Темишвару је остало да муку мучи јереј Стеван Томић.
Расписом бр. 17/Д од 4/17. јула 1947. 52 он је подручном
свештенству и црквеним општинама обзнанио одлуку владике Иринеја,
а под бр. 21/Д од 2. августа, под заглављем Православне српске
епархијске управе темишварске, обратио се румунском Министарству
вероисповести, тражећи да буде признат на новим дужностима;
потписао је као „Управитељ Викаријата и архијерејски заменик”.
Одговор је дошао под бр. 42.660 од 30. септембра 1947, а упућен је
Српском православном викаријату у Темишвару: Министарство не може
да призна јереја Стевана Томића, „пошто Свети синод Православне
цркве из Републике Југославије, с којим Дирекција вероисповести
Румуније жели да буде сагласна по питању именовања српскога
православног викара у Темишвару, није саопштио ништа у том смислу”,
па до даљег задржава на снази именовање проте Милана Николића.
Имали смо, дакле, јереја Стевана Томића, привремено именованог
од црквених власти, и проту Милана Николића, именованог од
државних власти; на сву срећу, прота Милан Николић се, на захтев
проте Слободана Костића, потчинио црквеној дисциплини одмах по
свом наименовању, и пошто није редовно потврђен од црквених власти,
повукао се, те није дошло до раздора.
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Услед Резолуције Информбироа од јуна 1948. о стању у
Комунистичкој партији Југославије дошло је неприродно и до
заоштравања међудржавних односа; практично, односи између Румуније
и Југославије су задуго прекинути и Темишвару је онемогућена било
каква веза са Српском православном црквом. Оставши изоловани, Срби
– свештеници и верници – сналазили су се како су могли.
Какав-такав ред заведен је новим законским прописом о
вероисповестима: Декретом бр. 177/194853. Пропис је био много
рестриктиван, али се бар знало ко и шта заповеда: све вероисповести
су дужне да поново стекну озваничење по одређеном поступку, који је
у надлежности Владе и Парламента; печати и инсигније морају имати
одобрење Министарства вероисповести; јерарси морају бити румунски
грађани; епархија се оснива једна на 750.000 верника (Срба је било око
30.000, под условом да се сви изјасне као верници); вероисповести
могу одржавати са иностранством једино верске односе, и то само
преко Министарства вероисповести и Министарства спољних послова;
вероисповести из иностранства не могу имати надлежност над
верницима у Румунији; верски интереси румунских грађана у
иностранству могу бити предмет међународних договора по начелу
узајамности.
Рад под таквим условима тешко је замислити.
Остала су два загонетна записника.
На седници Епархијске конзисторије 28. септембра / 11. октобра
1948. јереј Јован Гајер прочитао је „превод Статута (Рескрипт 1868)
и Устава Српске православне цркве од 1947. године”; по разматрању,
опуномоћен је „архијерејски заменик” да „однесе лично Министарству
вера”.
На дан 3. маја 1951. на збору у Епархијској канцеларији „по
прочитању и опширном претресању пројекта Статута Српске
православне цркве у Народној Републици Румунији долепотписани
свештеници узимају на знање и одобравају”; следи двадесетак потписа.
Можда је ово био преломни тренутак; нажалост тај Статут нисам
успео пронаћи.
Непризнат, јереј Стеван Томић је бар формално одржавао старо
епархијско устројство и све до августа 1951. потписивао у име
епархијских одсека (изабраних 1926!), а од тада престаје и тај формални
траг некадашње црквене аутономије: све одлуке потписује јереј Стеван
Томић као викар (што значи да су га власти признале) и уз њега главни
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рачуновођа. Дакако, установа званичи као Викаријат и израђује
румунски печат с тим називом, који мало-помало остаје једини у
оптицају.
Године 1952. године дужност архијереја-администратора Епархије
темишварске поверена је епископу банатском Висариону (Костићу);
Епархијској управи темишварској упућен је синодски акт бр. 1.296/356
од 12. маја 1952, али су код нас прилике биле такве, да се јереј Стеван
Томић није осмелио ни да потврди пријем (и за то је благо укорен
новим дописом са истим бројем и садржајем 14. маја 1954).
Немајући куда, он се за најнужније епископалије, као што је било
рукополагање свештеника, обраћао румунским епископима (све наше
свештенике од 1948. до 1981. године рукоположили су румунски
јерарси).
Владика Висарион није имао услова да обавља своје надлежности.
Када је године 1965. боравио у Темишвару у приватној посети
породици, посредством јереја Стевана Томића успоставио је какав-такав
дијалог с представницима румунских државних власти. Дирекција за
вероисповести је поново предлагала закључење црквеног споразума
између Румунске и Српске цркве. Дописом бр. 379 од 16. октобра 1965.
владика Висарион се и лично званично обратио Дирекцији
вероисповести ради дозволе да врши своје надлежности у границама
важећих канонских прописа. Нагласио је да тадашњи румунски јерарси
нису никада били ометани у вршењу својих дужности на територији
Југославије. Ипак стање се није изменило; није му дозвољено да
чинодејствује.
У међувремену, на заседању Светога архијерејског сабора 1969,
решењем бр. 35/зап. 47 од 19. маја 1969, Темишварска епархија је унета
у списак епархија Српске православне цркве наведен у 15. чл.
Устава54. Колико год било значајно с правног становишта, на
практичном плану то није имало одјека.
Прота Стеван Томић умро је 5. јуна 1971. После сахране, 7. јуна
1971. присутни свештеници су одржали састанак и једногласно
одлучили да управу Викаријата привремено преузме јереј Ђорђе
Хранисављевић; десет дана касније, 17. јуна 1951, на општем
свештеничком збору он је, јавним гласањем, изабран за викара. Уз њега
је, исто тада, без икаквог правног основа, изабран свештенички
Саветодавни одбор55, додуше без прописане надлежности.
Својевремено је јереја Стевана Томића именовао надлежни
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епископ, а дуго га није хтела признати румунска власт. Сада је, обрнуто,
избор јереја Ђорђа Хранисављевића признало Министарство
вероисповести актом бр. 14.436 од 1. јула 1971; није га признао владика
Висарион. После незаконитог избора и наименовања Милана Николића
1946, поново је створено правно неодрживо стање, које се, мимо наше
воље, граничило с расколом.
Међутим, за разлику од Милана Николића, који управитељску
дужност и није преузео, јереј Ђорђе Хранисављевић је управљао и
потписивао као викар све до 1978. године, када је премештен на
парохију и пензионисан.
Затим је 4. августа 1978, опет на општем свештеничком збору,
такође јавним гласањем, изабран за викара јереј Владимир Марковић.
На истом скупу некадашњи Саветодавни одбор преименован је у Одбор
Викаријата, и прописан му је делокруг 56.
С правног становишта и овај избор је био незаконит и неважећ;
ипак, владика Висарион је с пуно разумевања за постојеће прилике
уручио Владимиру Марковићу акт бр. 513 од 20. септембра 1978, којим
га поставља за свог архијерејског заменика у Темишвару. Пошто је, под
бр. 13.707 од 6. октобра 1978. уследило и признање Министарства
вероисповести, стигло се, након толиког времена, до стања сличног
стању од пре 1947. године, када је на челу Епархијске управе био
свештеник признат и од Цркве и од државе, али је према надлежном
архијереју био заменик, а према румунским властима викар.
И то је било нешто. Само што српски епископ и даље није могао
да богослужи у Темишварској епархији.
По смрти владике Висариона 1979. за темишварског архијерејаадминистратора наименован је епископ браничевски Хризостом
(Војиновић). Стар и болестан, он није ни дошао у Темишвар; наредне
године се и повукао, а дужност архијереја-администратора Темишварске
епархије поверена је владици Сави (Вуковићу), епископу шумадијском.
Владика Сава је успео да нађе заједнички језик с румунским
властима. Дозвољено му је да посећује епархију двапут годишње, да
служи, да рукополаже свештенике (после 1981. године све наше
свештенике рукоположили су српски јерарси) и обавља све
епископалије, независно од тога што је установа пред румунским
властима и даље радила као викаријат с нејасним статусом из 1951.
године.
После догађаја од децембра 1989. године верски рад уопште могао
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је да се размахне, и српским владикама није више ничим ограничаван
долазак ни служење, али се правно ништа није решавало, јер се у
Румунији очекивало доношење новога закона о вероисповестима. То
стање затекао је и владика Лукијан (Пантелић), тада епископ славонски,
при преузимању администрације у Темишварској епархији 1996. године.
У међувремену су Румуни неколико пута покушавали да
преговарају са Српском православном црквом ради потписивања
новога црквеног договора на основу реципроцитета. Детаљни
извештаји о тим разговорима нису обнародовани, али чињеница да
именовани румунски владика вршачки столује у Дети, затим скандал у
Малајници и разне оптужбе румунске стране чак и на међународном
нивоу, упуте су да до договора није дошло. Нов потез добре воље
повукли су Румуни 2006. године, новим Законом о верским слободама
и вероисповестима бр. 489/2006 57. Чланом 49. утаначено је да у
Румунији постоји 18 признатих вероисповести; под бр. 2, одмах иза
Румунске православне цркве, стоји: Православна српска епархија
темишварска.
И новим законом је предвиђено да вероисповести морају
обновити поступак у вези с регистровањем. Признавање је у
надлежности Владе, документације се подносе преко Министарства
културе и вероисповести и одобравају за цигло 120 дана.
Овога пута, изгледа, били смо затечени. Припрема документације
потрајала је.
Статут Православне српске епархије темишварске израђен је и
признат, односно одобрен Владином одлуком бр. 1.709 од 17. децембра
200858, која је ступила на снагу 15. јануара 2009.
Епархија има 56 парохија и 5 манастира; призната је као
нераздвојни део Српске православне цркве, подвлашћена Београдској
патријаршији, тако да и епископа дијецезана бира и рукополаже Свети
архијерејски сабор Српске прваославне цркве, односно Патријарх;
Епархија није омеђена, него може да протегне надлежност на све Србе
у Румунији; Епархија нема никаквих канонских обавеза према
територијалној цркви.
Када се сведе, произилази следеће:
Са становишта црквеног права, Темишварска епархија била је
призната бар од XVII века у оквиру Пећке патријаршије, касније у
оквиру Београдске и Карловачке митрополије, све до године 1868, као
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православна, без посебне назнаке да је српска;
Рескриптом од 10. августа 1868, који је усвојила Митрополија
карловачка, призната је као српска;
Након Светског рата 1914-1918. делила је судбину Карловачке
митрополије, односно постојала је до доношења Устава Српске
православне цркве 1931. године;
Од тада се водила неодређено као „део епархије”, тачније речено
као део непостојеће епархије;
Увођењем у Устав 1969. године, васпостављена је као епархија,
мада само у начелу, без одговарајућих спроведбених наредби.
Са становишта државног права, била је призната за турског земана
и касније под Аустријом, те под Српским Војводством и под
Аустроугарском до 1868, без назнаке да је српска;
Од Рескрипта 10. августа 1868. призната је као српска све до
распада Аустроугарске 1918. године;
Није била призната од државе Румуније у раздобљу 1918 – ( 2006)
2009;
Призната је начелно Законом о верским слободама бр. 489/2006. а
Статут јој је одобрен Владином одлуком која је ступила на снагу 15.
јануара 2009.
Дакле, имамо Темишварску епархију, признату од цркве и од
државе.
Да не завршимо, ипак, сувише оптимистички.
Према Закону о верским слободама, вероисповест може постојати,
ако јој број верника износи бар 0,1% становништва Румуније, према
последњем попису.
Према државном попису из 2002. године, у Румунији су била свега
21.680.974 становника, а Срба 22.561, то јест 0,104%. Минимални
услов што се тиче броја испуњен је, под условом да су сви листом
верници и православци.
А нису.
Према попису из 2002. српско становништво се изјаснило према
вероисповести овако: православци 21.532, римокатолици 284, баптисти
238, пентикосталци 162, остале вероисповести скупа 345. Срби
православци представљали су свега 0,099% 59.
Међутим, према прелиминарним резултатима пописа из 2011.
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године становништво Румуније броји 19.042.936 душа, од чега Срба
свега 18.461, односно 0, 0969%.
Страхујемо да ће над Епархијом темишварском и даље висити
неколико Дамоклових мачева, од којих је наше нагло бројно опадање
један од најопаснијих.
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Задужбинарство код Срба
Задужбине (од српског израза „задушје“) и задужбинарство јавили су
се у време настајања српске државности. Задужбинари су градили
цркве и манастире зарад молитве, охрабрења и духовног уздизања
поколења. Но задужбином не назива се код Срба само црква.
Задужбина је и болница, и школа, и дом за сиромахе, и чесма, и
посађено дрво, и свако добро дело. Удовољавајући Божјој заповести „да
онај који има подари и оном који је потребит“ српски добротвори су
чинили добро себи и свом народу.
Они који су предњачили народу у сваком добру, предњачили су у
труду за душу своју у задужбинарству. То су били наши владаоци:

Задужбина “Стеријанум”
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жупани, војводе, кнежеви, краљеви, цареви, њихове супруге: књегиње,
краљице и царице: њихови синови и кћери и други сродници. Они су
зидали богомоље за душу своју, или за душе својих родитеља или своје
деце. На њих су се угледали њихови властелини, војсковође, црквени
великодостојници, имућнији људи али и обичан народ, свако према
својим могућностима.
У протеклом миленијуму, на српском етничком простору основано је
неколико хиљада задужбина.
Тешко их је све пописати. Можда треба споменути неколико
емблематичних примера: Стефан Немања је подигао Студеницу, Свети
Сава је обновио Хиландар, Карађорђе обновио је цркву у Тополи, кнез
Милош – манастир Савинац, краљ Петар I – Опленац...
Бројни трговци и богати Срби оставили су имања на добробит
својих саплеменика: капетан Миша Анастасијевић, Михајло Пупин,
Илија Коларац, кнез Александар Карађорђевић, Никола Спасић....
Свакако треба поменути и мецене са ових простора: Сава Вуковић
от Берексова, Милош Бојић от Варадије, Сава Текелија от Визеша и

Макрин дом
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Кевермеша, Персида Макри-Стојковић, Софија Скарлато-Павловић,
Ана-Марија Мирбах-Стерио...
Наведени добротвори су махом оставили своју имовину у просветне
сврхе оснивајући школе, гимназије, факултете, интернате, стипендије и
сл.
На такав хумани гест одлучио се и наш суграђанин, господин
МИРЧЕТА СТОЈИЋ. О томе у наставку.

Обновљена задужбина “Скарлато-Павловић”
- Извод-превод -

Оснивачко писмо
Задужбине „Мирчета Стојић“
Састављено данас, 21.10.2010, поводом оснивања Задужбине
„Мирчета Стојић“.
Правна основа: Владина одлука бр. 26/2000 која се односи на
удружења и задужбине, са накнадним изменама.
Овај конститутивни акт саставља члан-оснивач Мирчета Стојић

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

105

(Michael Stoici), са станом у
Темишвару, улица Кол. Енеску бр. 6,
стан бр. 3, са личном картом ТМ, бр.
632355, који се одлучио да оснује
ову задужбину и који одређује још
следеће особе као чланове Управног
одбора:
- Љубомира Степановог
- Славомира Гвозденовића
- Душана Попова
- Мирослава Стојкова
- Стеву Перинца
- Тиму Лацића
- Милорада Илића
- Сашу Малимаркова
Поглавље II: Циљ задужбине
- да организује добротворне акције у
прилог румунских грађана српске
националности и православне
Мирчета Стојић
вере;
- да помогне финансијски ученике и
студенте који уче на српском матерњем језику и који постигну добар
успех у учењу и друштвеним и ваншколским активностима;
- да награђује путем премија и материјалних стимулената наше
сународнике који постижу изузетне резултате у научном истраживању
прошлости наше мањине, у књижевном и уметничком стваралаштву,
у анимирању српске заједнице;
- да подржи активност на изучавању матерњег језика, обичаје и
традиције српске мањине;
- да подржи активности на катехизацији омладине у духу православне
српске вере.
Поглавље IV: Трајање задужбине:
Задужбина се оснива на неограничено време.
Поглавље V: Почетна имовина
Имовину потребну за оснивање задужбине ставио је на располагање у целости господин Мирчета Стојић у вредности од 50.000 евра,
у лејима.
Поглавље VI: Састав управног одбора:
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Сем особа наведених на почетку, у Управни одбор улази и чланоснивач Мирчета Стојић. Чланови Управног одбора имају четворогодишњи мандат.
Председник Управног одбора јесте Љубомир Степанов
Управни одбор има сопствени Правилник.
Поглавље VII: Цензорска комисија:
Према вољи члана-оснивача Цензорска комисија има следећи
састав:
- Лилијана-Адријана Кереши
- Цветко Михајлов
- Велимир Миличин
Поглавље VIII: Разно:
Члан-оснивач одлучио је да опуномоћи Милорада Илића, правног
саветника, да спроведе све формалности у вези са признавањем статуса
правног лица Задужбине „Мирчета Стојић“.

СТАТУТ
Задужбине „Мирчета Стојић“ у Темишвару
Потписани Мирчета Стојић, са станом у Темишвару, ул. Кол.
Енеску, бр. 6, стан бр. 3, са личном картом серије ТМ, бр. 632355 коју
је издала Полиција жупаније Тимиш на дан 01.11.2007, одлучио сам да
оснујем Задужбину „Мирчета Стојић“, под условима одређеним у овом
Статуту.
Глава I: Назив и правни облик
Члан 1. Задужбина „Мирчета Стојић“ јесте румунско правно лице,
без доходовног циља, са аполитичким карактером, невладина организација непрофитабилног карактера, основана сходно предвиђањима
Хитне одлуке Владе бр. 26/2000 у вези са удружењима и задужбинама,
са накнадним изменама.
Глава II: Рок трајања:
Члан 2. Задужбина се оснива на неодређено време.
Глава III: Седиште закладе
Члан 3. Задужбина „Мирчета Стојић“ има седиште у Темишвару,
ул. Мангалија бр. 29, Тимишка жупанија, у згради која је уписана у
Земљишној књизи под бројем 418377, катастарски број 16779 и 16780.
Глава IV: Циљ и активност задужбине
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Члан 4. Задужбина „Мирчета Стојић“ јесте установа која има за
циљ:
- организовање добротворних акција у прилог румунских
држављана српске националности и православне вере;
- финансијско помагање ученика и студената који студирају на
српском матерњем језику и који постижу добар успех у учењу, у
друштвеним и ваншколским активностима;
- награђивање, додељивањем премија и стимулената, сународника
Срба који постижу изузетне резултате у научно-истраживачкој
делатности у домену прошлости српске народности, у књижевном и
уметничком стваралаштву, у оживљавању српских заједница;
- подржавање активности за учење српског матерњег језика,
обичаја и традиције српске народности;
- подршка катехизацији омладине у духу српске православне вере.
Члан 5: Ради остварења свог циља, Задужбина ће одвијати следеће
активности:
- сакупљање добровољњих прилога;
- организовање културних, васпитних, научних и других акција
ради подржавања српске заједнице, а нарочито српске омладине;
- друге добротворне акције, у законском оквиру.
Глава V: Чланови Задужбине. Стицање и губљење чланства
Члан 7. Имају статус члана Задужбине:
- чланови оснивачи;
- приступни чланови;
- почасни чланови.
Члан 8. Члан оснивач задужбине јесте господин Мирчета Стојић,
са станом у Темишвару, ул. Кол. Енеску бр. 6, стан 3, који се легитимише
личном картом серије ТМ, број 632355, коју је издала Полиција
жупаније Тимиш на дан 01.11.2007, ЈБГ 1330109354757, који, да би
обезбедио остварење циља ради којег је одлучио оснивање Задужбине,
а да би осигурао својим моралним и професионалним профилом пораст
угледа српске заједнице, полаже оснивачки улог (фонд) неопходан за
упис у износу противвредности у лејима суме од 50.000
(педесетхиљада) евра.
Члан 9. Приступни чланови су особе које приступе Задужбини
после њеног званичног оснивања у условима овог Статута.
Приступни члан може бити свако физичко или правно лице
законски основано, румунско или страно, са потпуном правном
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подобношћу, и које се упозна са статутарним предвиђањима Задужбине
и одлучи да их прихвати.
Члан 10. Почасни члан може постати свако физичко или правно
лице, румунски или страни држављанин, који ужива нарочито
уважавање од стране оснивача Задужбине и Управног одбора,
захваљујући својој професионалној, културној, научној и другој
активности.
Члан 11. Пријем нових чланова Задужбине врши се на основу
потписане приступнице коју одобрава Управни одбор.
Члан 38. Седиште Задужбине обезбеђује бесплатно, Савез Срба у
Румунији.
Члан 39. У случају да оснивач задужбине Мирчета Стојић неће
више моћи да учествује у управљању Задужбине, његове обавезе и
права пренеће се на председника Управног одбора.
Члан 40. Правно лице из домена грађанског или приватног права
које припада српској мањини у Румунији коме су предата добра
(имовина) остала након ликвидације Задужбине обавезује се да их
користи само ради остварења циљева идентичних са онима које је
имала Задужбина.

Оснивач задужбине,
Мирчета Стојић

Председник,
Љубомир Степанов

*
Задужбина “Мирчета Стојић” стекла је статус правног лица на
основу Одлуке Суда у Темишвару бр. 4431/24.02.2011. у досијеу бр. 2746/
325/2011.
Првобитни Статут је допуњен и потврђен судском одлуком бр.
15791/23.06.2011. у досијеу бр. 15040/325/2011.
Љубомир Степанов
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ОД ПРИЈАТЕЉА
Дуел бесмртника:
сликара Уроша Предића и песника Лазе
Костића
Славни српски песник Лаза Костић, такође спада у први ред,
цењених пријатеља сликара Уроша Предића. Две толико особене, јаке
личности, обдарене умом колико и маштом, по много чему различите
и појаве и нарави, спајала је расна интерлектуалност обојице, и жар за
идејним расправама. Сродници лепог и узвишеног, наслађивали су се
језичким дуелима, полемишући оштрили су критички израз, извлачили
један из другог оно најрафинираније, најплеменитије. Борили су се
међусобно, тежећи вишем од живота: за сушту уметност, лепоту,
слободу, истину, вечност. Њихово познанство траје дуго, али са
прекидима, одвија се повремено кроз инспиративну преписку и
сусрете. Пријатељство је било обележено успонима и падовима, и
опстаје јер почива на добродушној искрености и поштењу двојице
великана. Костић је био свестрана интерлектуална природа, „чији је
живот био суштинска потрага за идеалом лепоте, склада и смисла,
те је имао и меру трагичности, немира, неразумевања, понекад и
парадокса“ (пише Сомборац Милан Степановић). Као такав он
провоцира и привлачи Предића, несуђеног писца и критичара, који га
разумеи парира му са својом Шопенхауеровском филозофијом,
поткрепљеном аутентичним аскетским животом и особеним
уметничким делом. Њихова дружба одвијала се понајвише у Новом
Саду, где би смерни и тихи Банаћанин, често правио друштво Лази -
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необузданом великоварошком ноћнику и боему, до касно у ноћ, у кафани
- пивници званој „Линда“, (где је данас „Липа“), у тадашњој Хлебарској
улици. Позната је анегдота о Крстићевом иконостасу у Чуругу, по којој
је, буновни Урош после једне такве седељке, грешком са воза сишао у
Чуругу, уместо у Старом Бечеју; тобож на поклоњење Крстићевом делу.
Од када је сликар Предић украшавао цркву и надгробну капелу
задужбине Максимовића у Руми, (1902-1904), судбина их је тешње
повезала. У храму, чије су иконе тада радили мајстор Урош и његов
млади помоћник Паско, постављене су две камене задужбинарске плоче,
за које су текстове саставили побратими, књижевник Сима Матавуљ и
поета Лаза Костић – иначе кућни пријатељи галантног Максимовића.
Урош Предић је као добар познавалац Шекспира, 1903. подржао у
јавности књижевни превод Лазе Костића, који је тада оспоравао
заједнички пријатељ, умни професор Богдан Поповић. Две године
касније, 1905. на Лазину молбу, Орловаћанин дискретно мала његову
вечну драгу. На десетогодишњицу смрти сањане, вољене, бајне млађане
Ленке Дунђерски, настао је по фотографији њен дивни портрет. Та

Стари пријатељи у дворцу Чибу 1907, са децом домаћина
Г. Дунђерског
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изузетна слика, која је тајно поручена и која није нигде евидентирана
као Урошево дело, чувана је више од пола века далеко од јавности, у
поседу породице Дунђерски. Песник је ценио да једино Предић може
реализовати његов сан. Дирљиви су али и комични потези старог
песника, боема вечито без новца, који је тајно, кријући од супруге Јулке,
на свој начин неговао успомену на своју бајну „кумицу“. Костић је тада
писао: „...Ја сам се заверио, заветовао, да сав трошак око тог посла
намирим од своје зараде“. Очекивао је он хонорар од београдског
позоришта и Матице српске, којим би сам исплатио сликара. Међутим,
како новац није добио, а Урош је наводно (што је мало вероватно!)
инсистирао на плаћању, било је проблема за сиротог поручиоца. Очајни
Лаза је онда молио побратима Симу Матавуља, да слику кад буде
готова, пажљиво упакује и пошаље у манастир Крушедол (а не код
Костића, да је не види жена Јула). Такође, молио је Симу да плати
пријатељу Предићу, али само за рам 500 круна (!?). Како ни то није
испало добро, доведена је била у питање част Костићева. Било-како
било, тај новац је „достојанствени“ Лаза нашао, и то опет наводно
позајмивши, сада од неког галантног Сомборца. Портрет вољене Ленке
постојао је тада само за поету, од којег се овај тешко одвајао, током
ретких, кратких боравака у фрушкогорском манастиру. Мистериозни
портрет је затим дуго, у свој својој красоти „живео свој живот“, и за
дивно чудо преживео сва револуционарна, послератна страдања лепих
уметнина. Откривен је и показан јавности, незнатно оштећен, тек скоро,
након једног века. У једној од пустих одаја негдашњег дворца зета
Дунђерских – имања „Соколца“ код Новог Бечеја, на зиду се указао
предивни портрет исто такве Ленке, од чијег дражесног призора
посетиоцу застаје дах. А та чудесна слика, за коју се само наслућивало
да постоји, овако откривена изнова сведочи о Предићевој генијалности.
Познато је да је Урош исте године, насликао и мали портрет Лазин на
дашчици, који је овај, мада га и сам добивши на поклон, наводно убрзо
даровао другом – пријатељу Геди Дунђерском. Знајући то, сада велики
портрет дружбеника Лазе Костића, убрзо 1906. насликао је поново
одани пријатељ у Орловату. Исте године, крајем септембра, они се
друже на страни, у Бечу, а ту је и неизбежни садруг, тамошњи маестро
Паул илити Паја Јовановић.
Времешни Лаза и далеко млађи Урош, су одржавали повремену
преписку. У њиховим писмима, која путују између Бачке и Баната, крију
се језички бисери два велика ума. Какав је њихов однос тада, видећемо
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поводом поново актуелног Костићевог превода Шекспира. Мада је
Предић својевремено бранио Лазу од јавних критика, у личном контакту
он му пријатељски искрено узима меру – у дуелу, са гушчијим пером у
руци. Тако у једном писму марта 1907, Предић из свог Орловата,
опширно и компетентно пише антологијске редове о Лазиној ‘чудној
работи’ – тј. преводу Шекспира, и то са оригинала тј. енглеског. Будући
заинтересован и добро упућен, износи умни сликар одмах позитивну
критику Лазиног, посрбљеног Хамлета, али указује и на крупне мане –
све у прилог истини. Поредећи Лазин и превод Немца Сегера, запажа
без ласкања: „...наилазио сам на многа така места, где сте Ви са мање
речи казали то исто што и Шекспир и поменути преводилац. Дабогме
да то није само заслуга – српског језика, него је више Ваша, што сте
умели да поступате ш’њима као вешт вајар...“ У наставку међутим,
даје меру похвали: „...читаоца – бар мене, по мало тишти, јер тај
непрекидни напор прилагођења у тесну форму умара, и тим квари
уживање које бих имао, када бих исте мисли, исте естетске утиске
могао имати са мање муке, непосредније и утолико јаче.“ Износећи и
даље шаљиво - збиљно опаске на Костићев препев, стижемо до
следећег: „...осмелио сам се захтевати од песника, ма кол’ко он умом
надвисио нас профане, да ипак тако пише, да га ови разуму, јер му
иначе пропада труд...Ја сам уверен, да има такових места у Вашем
Хамлету, која и Ви сами сада не бисте лако разумели...“ А шта тек
рећи за Предићеву опаску типа: „Понекад сте ближи Шекспиру, но он
сам што је.“ На крају ове мале али изузетне „драме“, итекако поучне,
видећемо у каквом су односу та два велика човека, јер их размењена
критичка реч, никако није удаљавала. Сликар је довољно близу маестра
речи, али не држи да је у његовој сенци: „Ето то су моје примедбе (а
то је читава серија јасних, финих примера!) изнесене Вам непосредно
као пријатељу, кога са неким страхом поштујем као феномен редак и
у великих народа, а јединствен у Српству. Ово је права критика, иако
није стручна. Права је, јер је права. Из брка у брк. Не износим своју
‘мудрост’ јавности, да свет види, како сам ја паметан и како Ви
ништа не знате, ни енглески, па ни српски, просто ништа! А нечег од
тога има у свакој јавној критици. Ја волим овако интимно да се
бламирам, него јавно, и овај начин за цело више приања и ономе кога
се тиче, јер нема бодље. Примите дакле ово за љубав и остајте –
какви сте.“ Песник је међутим стоички поднео љутог критичара: нашао
да су сликареве напомене о преводу ‘биле разложне’ и није показао
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очекивано негодовање. Да подсетимо да је Костић показао пријатељу
својевремено ‘слично лице’. Било је то 1898. у Новом Саду када је без
устезања критиковао у дуету, са побратимом Симом Матавуљем,
Предићеву творевину – икону Св. Јована, наручену од заједничког
познаника Давидовца. Иконописац је тада то тешко поднео, заболели
су га оштрина замерки и цепидлачење пријатеља - лаика, па се овом
приликом Костићу (као „злопамтило“) изгледа достојно одужио.
Два по мало чему слична уметника - пријатеља (изузев по благородном карактеру и интересовањима), лето 1907, проводе одмарајући
се заједно у Чебу (дворцу, у данашњем Челареву) код мецена, племића
Дунђерских, где су се за успомену и фотографисали. Претходно се друже
и у Новом Саду и полемишу пред посматрачима кафанским - натенане.
Када је 1909, избио у јавности полемички спор између Милана
Савића и Лазе Костића, око Костићеве песме „Прерано“, за арбитре су
били предложени, као добро упућени Стојан Новаковић и ко би други,
него – естета из Орловата.
Уочи Св. Саве, те зиме, писао је Лаза из Новог Сада, својој жени
Јулки у Сомбору, о Предићу: „... јуче је била проба мога говора о Сими
(Матавуљу), пред друштвом у којем је био и Урош Предић. Допало им
се, а сутра ћу говорити пред множином. Доћи ће и Патријарх и Лаза
Дунђерски, ако узмогне из Баната, преко леда...довече је вечера код
Милана Савића. Предић је синоћ отишао у Београд, па ће у Италију,
ако Бог да, и мисли тамо остати до после Ускрса. Само у Риму хоће
да остане бар шест недеља. Њему то заиста и вреди, а још би више
вредело, да је то могао учинити пре 20-30 година...“ Добродушни Лаза
са топлином и брижношћу говори о пријатељу, којег добро познаје и
признаје (му таленат). Уроша он веома респектује не само као човека,
и мада се вечито са њим спори, поред уметничке величине подједнако
цени и њему опречни уметнички суд. Из сликареве привржености
настаје и други портрет песника Костића 1910. У пролеће те године,
заслугом Лазином била је у Сомбору одржана тзв. „Прва српска
уметничка изложба у Сомбору“, на којој су учествовале и слике
Предићеве. Претходно је половином новембра 1909. походио Сомбор,
Урош Предић у друштву београдских заједничких пријатеља, уметника
Ђоке Јовановића и Марка Мурата. Били су они гости у дому Лазе
Костића, домазета Паланачких, који им је (тада већ удовац) исказао
почаст и приредио пријатељску вечеру. Био је то последњи, срдачни
сусрет два великана, јер је Лаза не дуго затим умро на страни, од
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неизлечиве болести. Предића је веома растужила вест о болести, па
смрти цењеног пријатеља (о неизбежној пропасти његовог тела) у
Бечу. Лаза је иначе увек био изузетно виталан и гипак, услед редовног
бављења гимнастиком. Изгледао је чилији - двадесет година млађи, па
је сазнање да су му дани били одбројани - све познанике је дубоко
поразило. О својој блискости са великим песником Лазом, Предић је
тада (неочекивано) снажно емотивно посведочио у писму: „Па кад бих
ступио пред њега сад, и видео га на самртном одру са којег се више
неће подићи, зар бих могао савладати се да не бризнем у плач као
жена?...Па ипак ме нешто гони да га видим жива...“ Али вест о смрти
великог песника га је предухитрила, пре него што је и кренуо на пут.
После песникове смрти, у кући у Бечу је остало вредно уметничко
благо: Лазини портрети од Уроша Предића и Марка Мурата, биста од
Ђоке Јовановића и славска икона, такође рад Муратов. Опет, на
надгробном споменику у Сомбору, на гробљу где почива славни лирик,
постављен је бронзани рељеф супружника Лазе и Јуле, рад још једног
заједничког пријатеља, вајара Чеха Јована (Јана) Коњарека, професора
Уметничке школе у Београду. Свет је збиља мали и чудесан, јер се много
пута, као овде, налазе у коинциденцији уметници – пријатељи и њихова
дела, а њихови животни и уметнички путеви преплићу, све до у
вечност.
[Одломак из биографије академског сликара, академика Уроша
Предића: „Чика Урош“ (у рукопису), рад његовог земљака из Орловата,
проф. Радоја Драшковића.]
Радоја Драшковић

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

115

НАШ ИНТЕРВЈУ
Огњан КРСТИЋ
новоизабрани председник ССР

ЈЕДИНСТВО, ЦЕЛОВИТОСТ И
РАЗУМЕВАЊЕ ЋЕ НАС ОЧУВАТИ
• Свих ових година доказали смо да је ССР битна институција за
Србе у Румунији, кроз активности које спроводи и кроз оно што
треба да буде једна таква асоцијација мањинаца. Ми волимо да
кажемо да смо најактивнији, и то и јесмо. Савез треба да опстане
као институција и да окупи све оне који желе нешто да ураде за
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свој народ. Савез је отворена кућа свију нас и свако треба да се
избори за своје место у оквиру заједнице, као и за наш заједнички
интерес. То је веома битно, да конфрунтација идеја буде у оквиру
Савеза, а да се идеје спроведу демократски већинском сагласношћу.
Преузели сте други у низу мандат председника ССР. Са каквим
намерама започињете овај мандат?
Ово је само доказ континуитета Савеза и свих оних година које сам
ја провео у оквиру Савеза Срба у Румунији, независно да ли сам био
активан члан или сам руководио Савез. Сматрам да је преузимање
мандата само последица дугогодишњег рада. Уједно је ово и велика
одговорност, и то не само председника него и свих оних који су или у
руководећим структурама Савеза или у административном апарату. Сви
заједно треба да оправдамо указано нам поверење. Битно је да Савез
има своју стратегију и циљеве, који су јасно дефинисани. Најбитније је
у свему овоме да морамо да планирамо дугорочну развојну стратегију
Савеза а самим тим и целокупног српског друштва у Румунији. Битно
је да промовишемо активност Савеза, у свим местима где живе Срби,
да оне развојне програме које смо почели, наставимо да примењујемо
и да усавршавамо и стварамо нове прилагођене срединама којима су
намењене. Културно-издавачка активност остаје и даље обавеза и
главни циљ Савеза Срба у Румунији. Циљ нам је да ојачамо месне
организације, да оне структуре које су функционалне у ССР, направимо
да буду самоодрживе. То значи да могу и мимо буџетских средстава,
програмима и пројектима према надлежним локалним или централним
установама или европским фондовима да привуку потребна средства,
да алтернативним средствима финансирања покрију део својих потреба
и самим тим ослободе буџет. Покушаћемо да привучемо што већи број
младих људи, да активно учествују у процесима одлуке у ССР. Спремни
смо на конструктивни дијалог са младима, спремни смо за нове идеје.
Ту очекујемо да Организација младих Срба при ССР буде промотер и
инкубатор новина. Ако би требало нешто да поменем, поменуо бих
поруку Његовог преосвештенства, владике Лукијана, која ме је дирнула,
а која би требало да постане постулат Савеза за будућност. Његово
преосвештенство, владика Лукијан нас је позвао на јединство,
целовитост, разумевање и слогу. Савез Срба у Румунији треба да остане
кровна организација Срба, да покуша да окупи све Србе који желе
нешто да учине за свој род, а у интересу српске заједнице.
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Који су Вам конкретни планови. Да ли ће лето које следи бити
посвећено дограђивању Српске куће?
Што се тиче редовне активности за ову годину, приоритет нам је
улагање у инфраструктуру. Ту мислим на изградњу пратећих објеката
Српске куће у самом Темишвару и у неколицини наших места, где треба
да дорадимо и оспособимо просторије, да бисмо имали пристојна места
окупљања. Што се Темишвара тиче, приоритет јесу пратећи објекти
Српске куће. То је тај Културни центар, који нам је прекопотребан, и
који би под истим кровом објединио све српске институције. Ту
мислим на нашу библиотеку, на културноуметничка друштва, на два
позоришна студија, на народне оркестре, и не само. Сматрам да ова
кућа треба да прими и оне наше људе који до сада нису били
интегрисани у наш српски систем, независно да ли су то деца
предшколског или школског узраста који желе да уче или усавршавају
матерњи језик, или да младе који су у окружењу пуном изазова
изгубили свој идентитет приближимо српској култури. Рачунамо ту и
на смештајне капацитете, које би у некој блиској будућности,
претворили у интернатски смештај за ђаке који нису из Темишвара, а
желе да постану ђаци наше Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“.
Шта очекујете од својих сарадника?
Од свих очекујем одговорност у послу, јер нас заиста очекује тежек
период. Све то треба да функционише као добар механизам. Ми смо на
услузи оних који долазе у Савез и који се Савезу обраћају за помоћ. Ми
смо дефинитивисали органиграму која покрива целокупну активност
Савеза. Сваки појединац, независно од сектора, мора свој део посла да
одради максимално професионално. Од запослених у Савезу захтевам
професионалност и одговорност у послу, а однос према странкама треба
да буде адекватан.
Шта сматрате да је тренутно најважније за српску заједницу?
Најважније је да очувамо оно што тренутно имамо. То и није неки
постулат, те, можда чак и кочи у развоју, али ако све факторе узмемо у
обзир, ако имамо у виду бројчано стање, очување онога што већ постоји
мора да буде приоритет. Ми полако али неминовно нестајемо са ових
простора. Немамо више ни времена а ни права на експерименте или
грешке, стога наши програми и пројекти морају да буду садржајни и
квалитетни, да имамо одговарајући фидбек, на све оне подухвате које
чинимо, да их заједница позитивно прихвати и да исти окупљају и
уједињују Србе. Сматрам да су јединство и слога два фактора који могу
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да нас одрже, да допринесу очувању нашег националног идентитета. У
том смислу и календар активности ССР биће подешен. Поготово
задњих година, приметио сам у нашој заједници рушилачке нагоне
појединаца, пандан истима јесте Савез који је ту да гради, а не да руши.
Чак и није битно ко је председник, важно је да наша организација
прикупи што већи број Срба и то оне Србе који делују у интересу
српске заједнице. Сви заједно треба да урадимо оно што најбоље знамо
и умемо, и као етничка група и као институција и као појединци, да се
окупимо и нађемо заједнички језик и именитељ око свега српског у
Румунији.
Ви сте човек који је већ деценијама укључен у рад и активност
културно-уметничких друштава. Колико је важна ова активност
за генерације које долазе?
Путем Комисије за културни аматеризам успели смо прошле године
да оформимо Савет културно-уметничких друштава и не само, који јесте
саветодавно тело при извршним органима Савеза и који има ту
функцију да осмишљава програме за тај сегмент активности ССР,
односно културни аматеризам. Веома је битно да што више наших
сународника приступе тим друштвима. Од низа обавеза које имамо
јесте и једна, која је по мени најбитнија, а то је стварање Школица
фолклора. Оне су намењене деци од 3 до 13 година, што значи да су
то школе за будућа поколења љубитеља фолклора.
Колико таквих школица фолклора постоји?
Прошле године, у децембру, је први пут одржан Фестивал дечјег
фолклора „Венац“, који је окупио све ове школице фолклора као и
основце наше гимназије и могу да кажем да смо на сцени Дома
студената имали 260 деце, која су активно учествовала на овом
фестивалу. Могу да набројим да имамо 16 активних културноуметничких друштава, три тамбурашка оркестра и један Народни
оркестар, као и два позоришна студија. Културно-уметничка друштва су
из: Свинице, Радимне, Љупкове, Соколовца, Арада, Петровог Села,
Денте, Дете, Варјаша, Станчева, Великог Сенпетра, Дињаша, Великог
Семиклуша, Малог Бечкерека и Темишвара. У дванаест друштава имамо
школице фолклора. То су: Соколовац, Радимна, Стара Молдава,
Свиница, Темишвар, Дета, Велики Семпетар, Варјаш, Семиклуш,
Дињаш и Српски Семартон. Имамо затим, Семиклушке тамбураше,
„Батине бећаре“, Семартонска “Круна”, „Лале са Мориша“ из Чанада, и
темишварски секстет „Споменари“. У свим тим облицима окупљања,
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Срби су активни генерацијама. АКУД „Младост“, на пример, има чак
и по три генерације, где је отац довео сина, а кад је дошло време, тај
син је довео своје дете у друштво. Они који су једанпут прошли кроз
било који вид културног аматеризма, своју децу васпитавају у том духу.
Имате небројано примера склопљених бракова у оквиру наших
друштава, па су исто они своју децу упућивали и учили их да поштују
своју традицију и културу. Бар кад је АКУД „Младост“ у питању,
Љубомир Степанов је о том феномену писао.
Поменули сте улогу младих у структурама ССР. У чему се
састоји њихова улога?
Кад кажем млади, мислим на све младе, а не само на младе из
Темишвара, него на апсолутно све младе из свих средина где још живе
Срби, па чак и оне из угрожених средина, где је наша активност
сведена на минимум, и где је тешко имати икакав вид активности,
имајући у виду и бројчано стање тих заједница.
Мотори целокупне активности јесу млади, који или воде друштва
или сународнике окупљају око неке идеје. Они тренутно нису у
руководећим структурама ССР. Сматрам да је дошло право време, да на
предстојећим локалним изборима за месне организације учинимо тај
корак, да заједно са сениорима организација, спојимо искуство и
младалачки ентузијазам и пружимо шансу младима да активно учествују
у руководећим органима Савеза. Било би нормално да млади и одлучују.
Поменули сте угрожене српске средине. Мислите на места где
имамо по још неколико српских породица? Како се према њима
односи ССР?
Што се тиче таквих угрожених средина и заједница, које нису
способне да се одрже, да имају неки вид сопствене активности, Савез
је обавезан сходно буџетским средствима да им изађе у сусрет. У
принципу се ти људи окупљају приликом религиозних празника. Ту је
Савез и до сада био подршка, било кумством, било културноуметничким програмом, тек да те људе подсетимо да нису сами, да су
и они наши, и да су нам важни.
ССР је недавно почео кампању за локалне изборе. Шта о овим
изборима треба рећи?
Радује ме што је након неколико година раздвојености, када се у
местима са нашим живљем дефиловало од стране разних партија, са
разним обећањима, да смо се дозвали себи, ујединили и сложили да
учествујемо самостално на локалним изборима, на листама ССР. То је
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уједно и доказ вере у Савез као доследног представника српске
заједнице, Савеза који их током свих ових година није изневерио, већ
је остао доследан својим идејама и испунио дата обећања. Једанаест
изборних јединица тренутно и јесте реална могућност самосталног
учешћа Савеза на локалним изборима имајући у виду да у неким
местима где нам потенцијално бирачко тело није довољно за цензус,
наши чланови, кандидују на листама других странака, уз нормалну
подршку и сагласност Савеза. Веома нам је битно да и ту имамо своје
представнике, који би заступали интересе наше заједнице
Што се тиче Темишвара, имајући у виду бројчано стање
потенцијалног бирачког тела, ми као ССР не бисмо сами могли да
имамо цензус. Партнерством са Бугарима, Украјинцима, и Мађарима у
могућности смо да и ту имамо део мандата од по годину дана у
Муниципијском, односно Жупаниском савету. Ми у изборној кампањи
не идемо са обећањима, нама је битан човек, морално подобан, поштен,
добар домаћин, лидер, спреман и способан да брани интересе оних који
су за њега гласали.
Где видите Савез Срба у Румунији, али и себе за десет година?
О себи нисам размишљао, али Савез већ сада иза себе има две
деценије постојања. Свих ових година доказали смо да је ССР битна
институција за Србе у Румунији, кроз активности које спроводи и кроз
оно што треба да буде једна таква асоцијација мањинаца. Ми волимо
да кажемо да смо најактивнији, и то и јесмо. Савез треба да опстане
као институција и да окупи све оне који желе нешто да ураде за свој
народ. Савез је отворена кућа свију нас и свако треба да се избори за
своје место у оквиру заједнице, као и за наш заједнички интерес. То је
веома битно, да конфрунтација идеја буде у оквиру Савеза, а да се идеје
спроведу демократски већинском сагласношћу.
Љубинка Перинац Станков
(Наша реч 1160/11.05.2012, стр. 6-8)
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НАУКА НАПРЕДУЈЕ КОРАК ПО КОРАК,
А И МИ СА ЊОМ
• Разговор са унив. проф. др ДУШАНОМ ПОПОВИМ, чланом
Јужнословенске академије нелинеарних наука
Честитам на академском звању.
- Хвала вам.
Нећемо разговарати овога пута о Вашој посланичкој
активности. То ћемо оставити за касније, када се мало стиша ова
„бура“ на нашој домаћој политичкој сцени. Повод за разговор је
Ваш пријем у чланство Јужнословенске академије нелинеарних
наука. Када се збио овај важан догађај у Вашем животу, у Вашој
професионалној каријери?
- Пријем у чланство Јужнословенске академије нелинеарних наука
(ЈАНН) догодио се на Скупштини
ове угледне академске установе 30.
новембра 2011. године у Београду.
Међутим, диплома ми је уручена
ове године, 22. јуна на Универзитету у Београду, на Математичком факултету.
Зашто баш 22. јуна?
- На позив и молбу Математичког института САНУ и проф.
Вељка Вујичића, позван сам да
одржим једно предавање тог дана
када би ми се уручила и почасна
диплома члана ЈАНН. Припремио
сам рад под називом „Осврт на
неке нелинеарности у квантној
механици“. Свакако, бројним
читаоцима „Наше речи“ ово много
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ништа не казује, будући да се ради о врло стручном раду, али, ипак,
нешто треба рећи. Дакле, рад је посвећен разматрању неких
нелинеарних аспеката у квантној механици који одговарају
нехармонијским квантним осцилацијама. Размотрио сам везу која
постоји између нехармонијских осцилатора и одговарајућих
нелинеарних кохерентних стања која карактеришу физичке системе са
таквом врстом осцилација. Закључак је да линеарно понашање доводи
до хармонијских осцилација система, односно до линеарних
кохерентних стања, док је нелинеарно понашање тесно повезано са
нелинеарним квантним осцилацијама, односно са нелинеарним
кохерентним стањима. Између линеарног/нелинеарног понашања
извесног физичког система и његовог хармонијског/нехармонијског
осциловања постоји одговарајућа сличност...
То би био кратак резиме Вашег рада. Но, предавање је свакако
било подуже и интересантно за присутне.
- Излагање је трајало као један школски час, односно педесетак
минута, што је довољно да се изнесу све чињенице на овом нивоу.
Иначе, рад ће бити објављен у неком стручном часопису, тако да ће и
други моћи бити упознати са његовом садржином.
Реците нам нешто о овој Академији.
- Јужнословенска академија нелинеарних наука у Београду јесте
огранак Академије нелинеарних наука у Москви, једне изузетне
академске установе, признате и поштоване у целом свету. Огранку у
Београду припадају, да тако кажем, и неколико чланова Српске
академије наука и уметности (САНУ), а о руској да и не говорим. Лично
сам поносам и срећан што и сам припадам овом одабраном академском
друштву.
Ваш избор за члана ЈАНН не може се сматрати случајним већ
претпостављам да је све било на основи Ваше дугогодишње не само
наставне активности већ и на научном и истраживачком пољу.
- Пракса је да један од старијих чланова академије препоручи
неког о којем зна подоста, чији рад прати годинама и сматра да ће
комисија то и прихватити. Не ради се насумице без обзира што се
многи стручњаци, у било којој грани нелинеарних наука, баве
свакојаким проблемима. Рекао бих чак да и наука напредује корак по
корак а са њом и ми који у том домену радимо. Тако сам и ја предложен
прошле године, што ми је саопштено и требао сам пристати. Ја сам то
прихватио и припремио неопходни досије, што је и први корак. Досије
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је био свеобухватан, заједно са CV-ом. Академска комисија је тај досије
размотрила темељно и донела одлуку.
Сада сте пуноправни члан, дакле академик, што значи да
можете, када затреба, бити убудуће и сам члан неке комисије за
пријем нових чланова.
- Тако је. Међутим више од тога наставићу да радим на својим
пројектима, на писању радова и књига, јер увек се појављују нове теме.
Поред активности у Дому посланика Ви настављате да
активно радите и на Политехничком универзитету, где сте редовни
професор на катедри Физичке основе инжењерства, члан сте
управе Департмана физичке основе инжењерства, члан сте Издавачког савета и уједно секретар Научног билтена Политехничког
универзитета у Темишвару.
- То је само део мојих активности, али не треба заборавити да
морам да сам стално у току са збивањина, да тако кажем, у својој
струци на светском плану, а то претпоставља да много часова посветим
лектири, било књига било стручних часописа, било свега онога што се
појави на електронским медијима. Међутим, ако добро расподелим
време, све се може урадити.
Са Вашим допуштењем да се укратко осврнемо и на Ваша
досадашња остварења. Најпре нам реците колико сте стручних
књига објавили?
- Објавио сам три књиге у Румунији и четири у иностранство, у
Србији, САД, Индији. Када се ради о иностранству, онда се сматра да
су то мултинационалне издавачке компаније и не припадају само једној
земљи, већ су та издања доступна, да тако кажем, свим заинтересованим широм света, поготово ако су штампана на енглеском језику.
Исти је случај и са Вашим радовима објављеним у стручним
часописима.
- Тих радова има много више. Овде је врло битно да вам се рад
објави у неком стручном часопису категорије ISI, што значи на
највишем стручном ступњу. Поређења ради са спортом, значи као да
екипа учествује у завршници Лиге шампиона. Објавио сам око
двадесетак радова на разне теме.
Мимо тога учествујете редовно на разним научним скуповима,
семинарима и конференцијама.
- То је врло корисно за сваког просветног радника и научника.
Овде се упознајете са разним људима у домену, са врсним стручњацима
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и увек нешто ново научите и сазнате, без обзира на сву спрему. Јер,
како рекох, наука напредује сваког дана, не у скоковима већ корак по
корак, још од Њутна, Архимедеа, преко Тесле до данашњих дана. Циљ
је да учесници тих скупова поднесу и своје радове и реферате, а затим
се ти радови објављују у свескама, стручним часописима и слично. И
ту имам десетак објављених радова у нашој земљи и иностранству.
Да ли се сећате када сте објавили први научни рад у неком
часопису или стручној свесци?
- Било је то 1995. године у неким стручним часописима у Чачку,
Новом Саду и Словачкој.
Иако је тема обимна и занимљива зауставићемо се, за сада, на
овоме и захваљујемо, сада то можемо рећи, господине академику на
угодном разговору.
- Хвала и вама.
Разговарао Србољуб Мишковић
(Наша реч 1170/20.07.2012, стр. 12-13)
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МАРИНКО ПЕПА
композитор, виолиниста, професор

СМИСАО ЗА ХУМОР ЈЕ ЈЕДИНИ
НАЧИН ДА СЕ ПРЕЖИВИ У ОВОМ
ЛУДОМ СВЕТУ
Један сте од оснивача и уметнички директор Ансамбла Les
AMIS, композитор ансамбла Canadian Sinfonietta, члан Лиге
канадских композитора, SOCAN, удружени композитор Музичког
центра. Аутор сте седамдесет композиција за инструменте, солисте,
камерне и симфонијске оркестре. Периодично долазите у Румунију
и Темишвар, где се изводе Ваше композиције. То је и повод нашег
разговора. Шта Вас везује за ове наше крајеве?
Било ми је само две године када су моји отишли одавде, односно
из Кетфеља, одакле сам родом.
Отишли су за време Другог светског
рата у Зрењанин. Тамо сам почео
школу, завршио пет разреда и живели
смо 10 година. Зато и говорим
српски још увек. После смо као
имигранти отишли за Трст, пошто су
у оно време недржављане слали или
изван Југославије, или назад за
Румунију. Моји родитељи су решили
да идемо даље и тако смо отишли у
Трст. Тамо смо били избеглице
између 1951. и 1953.
Таман мутна времена и у
Југославији, али и у родном крају,
у Румунији.
Да, мутно свуда. Мој отац није
хтео да се врати иза Гвоздене завесе.
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Две године смо у Трсту чекали дозволу за улаз у неку земљу. Многи
људи су ишли за Аустралију, Нови Зеланд, Јужну Америку, чак и за
САД, међутим ми смо имали неке пријатеље са истом причом као и ми
и они су нам помогли да одемо за Канаду и Торонто.
У Канади сте се школовали?
Да, у Канади сам похађао и гимназију и Музички факултет. После
сам био и у Лондону, и Вермонту.
Када сте написали своју прву композицију?
Прва која се извела била је написана за Српски црквени хор у
Торонту, где сам ја петнаест година био хоровођа и помало пискарао.
Прва композиција се извела 1969. или 1970. године у Торонту.
После су следиле године славе. То је значило извођење Ваших
композиција свуда у свету. Шта памтите као значајне концерте свог
живота?
Почео сам са својим композицијама да излазим ван Торонта. Тамо
су ми се изводиле композиције, мање више, или са аматерским групама
или са студентима, младим извођачима, а 1979. сам почео интензивнију
каријеру са својим композицијама. У ствари, једно од првих већих
извођења је било баш овде 1980. године. Концерт за гудаче и концерт
за чело и гудаче, нека рапсодија је била. То је извела Александра Гуцу,
Ваша челисткиња из Темишвара. Извела је концерт као солисткиња
темишварске Филхармоније.
Први концерт у Темишвару је био ствар носталгије за родним
крајем, или другачији склоп околности?
Не, није била носталгија. Једноставно се то тако десило. Био сам
од тада већ доста пута од 1980. Ево и сада док разговарамо, повод мог
доласка је концерт у темишварској Филхармонији, и изводи га Габријел
Попа. Ово је већ друго извођење. Први пут је то било пре две године.
Прво сам био и са локалним извођачима, а имам и ансамбл у Торонту,
који се зове „Les amies”. И са тим сам ансамблом гостовао у Темишвару
једно три пута. С времена на време идемо на загребачки Бијенале, тако
да нам је Темишвар некако успут. А, 1981. са једним другим оркестром
„Сан стејџ Канада“ извели смо у Темишвару камерни балет. Тај концерт
памтим по томе што је био шокантан за публику јер су биле авангардне
ствари. Публика није знала шта се ту дешава, али запамтили су.
Долазио сам осамдесетих година, па сам после деведесетих када је
почео рат на простору бивше Југославије направио паузу. Тада нисам
долазио. После дужег времена дошао сам поново у Темишвар 2005. са
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једном својом виолинисткињом. Били смо касније са ансамблом „Les
amies“. Овај концерт сада сам специјално написао за Габријела Попу и
за Филхармонију Баната. Мислим да је било успешно пошто су ми
наручили и концерт за клавир и оркестар, који се исто изводи у
Темишвару. Солисткиња клавирског концерта је Маријана Хумецка. Она
је члан мог ансамбла у Торонту, а иначе живи у Љвову, у Украјини, иако
има канадски пасош и често свира са нама. Ја помињем само турнеје и
концерте у Темишвару, али моје се композиције изводе у свим већим
градовима.
Одавде идемо за Украјину, где имамо румунски програм у ком ће
уз моје композиције биле и Ђорђе Енеску и још један савремени
композитор. Иако сам ја Србин, цео век провео у Канади, ипак сам овде
рођен, тако да сам уврштен у румунски програм. Имам и концерт у
Софији у Бугарској, па се опет враћам овде да бисмо ишли за Украјину.
Каква је темишварска публика. Да ли се разликује од, на
пример, париске публике, где се исто често изводе Ваше
композиције?
Има разлике. Свуда је публика другачија. Углавном је у Темишвару
интересовање велико јер сам ја родом одавде, па им је то
интересантно. Негде је публика конзервативна, а негде није. У Паризу
је публика фантастична. Тамо гостујем обично са својим квартетима.
Сећам се 1996. једне премијере у Паризу. Сала је била феноменална са
1.600 људи. Иако је савремени квартет, успех је био велики. Истина да
су ту извођени и Моцарт и Бетовен, али сам уз њих био и ја. Тако сам
се шверцовао. У Торонту су више навикли и долазе на савремену
музику. Имамо јако активан савремени музички живот. Постоје
двадесетак ансамбала који свирају савремену музику. Мој ансамбл, „Les
amies” свира све, и савремену и традиционалну. Тако смо решили да
бисмо задовољили ширу публику, и оне који прате класику и оне који
воле авангарду.
После толико година, људи очекују да више немате трему кад
Вам се изводи први пут композиција. Да ли је тако?
Немам трему за време концерта, јер ја сам уметнички директор.
Али ја трему имам када пишем. Када се композиција изводи све је већ
готово. Док припремамо концерт, ја учествујем у припремама, пратим
шта се догађа, увек дођем недељу дана раније, да могу да се уклопим у
прво читање композиције. Обично је код тог читања хаос, па се налазе
неке грешкице у преписивању партитуре и деоница. То мало узима
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времена и буде мало и нервозе. Али трудим се да будем ту, јер кад се
ради о новој композицији, добро је да знате шта је композитор мислио
и имао у виду. Наравно, користим сву могућу технику. Користим чак и
Скајп. На пример, кад сам писао концерт за виолину, Габријел Попа и
ја смо се редовно преко Скајпа чули. Ја му пошаљем композицију, он
ми на Скајпу изведе и пита ме да ли сам тако мислио. Тако да је то
сада невероватно колико лако комуницирамо. Сећам се кад смо 1981.
први пут ишли на Бијенале са „Сам стејџ Канада“, намучили смо се око
организације. Пошаљеш телеграм, не знаш да ли су примили, па не
одговоре одмах, па се заборави. На Балкану је то нарочито
компликовано. Забаци се па нико не зна краја. Ја сам 1979. почео све
да организујем да би 1981. остварили концерт. Међутим, то сад иде све
лакше. Наравно, правим програм унапред за годину дана, да бисмо
знали где смо све заказали концерте.
На колико континената стигнете за тих годину дана?
Ево сад сам се вратио из Јапана. Априла месеца сам имао два
концерта у Јапану. Један у Токију, а један у мањем месту, од једно
милион становника. Ту сам имао два концерта и први пут у мојој
каријери од 42 године направили су у Јапану ексклузивни концерт са
једино мојим композицијама. Био је то камерни концерт за виолину,
виолу и харфу, и цео програм је била моја музика. Доживљај је био јако
интересантан. Јапан је интересантан сам по себи. Из Канаде сам летео
14 сати, убиствено, али концерт је био јако успешан и имам одличне
пријатеље у Јапану.
Да ли верујете у професионална пријатељства?
Та мрежа пријатеља, музичара и пријатеља стално расте.
Музичари се знају по целом свету, а тако и треба, јер ако вас не знају,
неће вам ни свирати композиције. Морате да имате пријатеље, тетку,
стрину, неког свог да бисте успели и у музичком свету. Иначе, Јапанци
су веома учтиви. Увек су насмејани, траже аутограме, сликају се са
мном. А на крају ја стварно не знам шта они мисле. Да ли су
помислили да овај не треба више да се врати у Јапан, или не, немам
појма. Све у свему допало ми се.
Не могу да не приметим да сте човек веома ведрог духа који
воли да се шали, нарочито на свој рачун. Колико Вам у животу
помаже или одмаже смисао за хумор?
Па то је једини начин да се преживи у овом лудом свету и овом
бизнису. Музика није материјални бизнис, већ је она ствар духа и
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духовности, иако ми у Канади имамо лепо уређен систем финансирања
ових путовања. Иначе, не бих успео нигде да стигнем. Не може да се
живи од тога. Ја сам био професор 32 године, и као и сви људи који се
баве културом, морао сам уз композиције да будем и наставник, да
бисмо од нечег живели. Ја сам предавао наравно музику, па је бар
струка била иста.
Где црпите своје идеје за композиције?
Свака композиција има неку нову идеју. Зависи. Некада идеја дође
зато што је неко поручи, па ја знам како та особа свира или шта очекује
од тога. Ја немам проблем око идеја. Увек их имам, немам довољно
времена да их остварим. На пример 1982. написао сам једну ствар за
виолину и клавир зове се „Телемана“ за Јована и Наду Колунџија из
Београда, којима сам ја кум. Ето, видите како ништа без кумова и
родбинске линије. То по куму у Србији мора да свира. Интересантно је
што сам се двоумио шта да напишем. Инспирација је обично идеја, па
онда следи перспирација. Е, сад, Јован Колунџија не воли савремену
музику, а Нада воли. Сад треба то спојити. Узео сам базу 12 фантазија
од Телемана, који је мање више за студенте. То се не свира тако много
из барока, а свака има по пет, шест ставова, што значи да свих дванаест
имају око 60 ставова. Ја сам одабрао пет које сам ја волео. Желео сам
контрасте јер су неки брзи, неки лирични, и одабрао 5 од тих 60
ставова. Морао сам да их прерадим јер Јован не може да свира као
неки студент. Тако да сам то преписао у неком виртуозном стилу, да би
и он имао мало задовољства и да мора да вежба. А, онда сам тражио
да напишем композицију за клавир, која да се уклопи са виолином, и
да барокном комбинујем савремену пратњу. То је био експеримент и
морао сам да нађем неки кључ да спојим хармонију. Јер то је барок,
осети се традиционална хармонија коју сам спојио са савременом. Био
је то изазов за мене. Језици су били око 300 година удаљени један од
другог, али сам успео да их укопчам.
Да ли се дешава да музичари импровизују на Вашим
композицијама?
Не дам им да импровизују. Имао сам два искуства са тим
импровизацијама. То је јако опасна ствар зато што свака композиција
јесте јединствена. Све је то из тог језика. Импровизовало се некада. На
пример, Бах је то често импровизирао, али у оквиру истог језика, док
ово је нов језик, на ком не може да се импровизира. То вам је исто као
кад песник пише епске песме, а не зна тај језик. Баш сам на ту тему
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разговарао са Матијом Бећковићем. Он пише фантастичну поезију, али
је створио свој језик као Хомер. Питао сам га како је дошао до тога.
Рекао ми је да је он прво тај језик научио, те га и говори, а тек после
пише песме. Као и Хомер. Зато извођач не може да импровизује јер он
не зна језик који сам ја измислио за одређену композицију. Могу бити
импровизације, али стриктно, пратећи ноте, па да се мало играју. Што
се слободне импровизације тиче, она није могућа.
Значи ипак није џез у питању.
Није, али ја имам доста композиција где сам у ствари написао тако
да звучи као импровизација. То и џезери раде. Ако слушате џез групу
вечерас и за два дана, она звучи исто. Можда су неке мале варијанте,
али иста је ствар.
Шта Вам је сада на радном столу?
Недавно сам завршио клавирски концерт, једну соло композицију
Инвенциони са осам разних секција на истој идеји. То сада пишем и на
пола сам стигао. Пишем и две ствари за перкуционисте са гудачима. То
треба да се изведе у Торонту марта месеца. Тако да ћу чим се вратим
да завршим посао, што није лако, јер је сада због турнеје све прекинуто
и требаће ми времена да се поново уходам у оно што сам радио. Узеће
ми две три недеље само да прегледам шта сам радио.
Да ли ћете концертом у Украјини закључити радну годину, или
имате још концерата?
У Торонту и Монтреалу имам серију концерата са Ансамблом “Les
amies”. До марта чак једно седам, осам концерата. Имаћу крајем октобра
и госте на концертима. Нада Колунџија ће доћи 28. октобра и биће гост
на нашим концертима.
Музику доживљавате веома лично, то се осећа. Шта Вас
друго усрећује сем музике?
А, да ли смем да кажем? Wine, women and song… односно, вино
музика и жене. Ту је све речено.
То је све?
Па зар има још нешто?! Нема. Шалим се, али има истине у томе.
Љубинка Перинац Станков
(Наша реч 1179/21.09.2012, стр. 6-8)
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Ђорђо СЛАДОJЕ
песник, овогодишњи добитник „Велике базјашке повеље“

„ПОЕЗИJА JЕ СО ЖИВОТА“
Који су Вам први утисци по уручивању Велике базјашке
повеље?
Стицајем околности, ја сам први пут у Румунији, и то да бих
примио књижевно признање од Савеза Срба у Румунији, чему се
радујем. Ја јесам добио већ тридесетак књижевних признања, од
највећих до сличних који се додељују неком приликом, али стварно се
овој награди радујем, као што се радујем и сусрету са људима у
Темишвару и Базјашу. Знао сам да је живот српске мањине у Румунији
законски уређен, али друго је живот. Радујем се што су Срби у
Румунији организовани, а кад су Срби у питању то може бити најтежи
део посла свуда где нас има. Осим што сам видео натписе на румунском
језику, имао сам утисак да сам дошао у град у којем сам већ био. Знам
нешто о историји Темишвара, који је
као велики Бабилон зидан у ширину
и дубину, а не висину. Исто се
радујем и доласку у Базјаш, који
мало личи на моју Херцеговину.
Видим да је манастирска црква на
Преображењу била пуна, што није
случај
са
много
већим
и
раскошнијим сакралним објектима
другде. Али, ништа, црква има
времена да чека, па ће је се људи
једног дана сетити.
Добитник сте десетина награда, ближите се позним годинама, а питање које се само намеће је зашто пишете?
Више се ја не питам, а може
бити да се никад нисам ни питао.
Као дечак од 10 година горе у
Херцеговини, у мом селу, писао сам
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десетерачке песме о шаљивим згодама у селу. Кад сам то наглас читао,
прво су се сви смејали а онда су почели да се уозбиљују они на које се
то односи. Неки су хтели да ме бију, па сам онда прешао на описне
песме пејзажа под утицајем мени драгог Војислава Илића. Као
гимназијалац у Сечњу сам објављивао песме. Тај дечији доживљај,
интензитет тог доживљаја и слика покушавам да сачувам и дан данас,
надограђен свакојаким искуством – и ратним, и оскудицом, и
избеглиштвом. Има стотитну разлога да се човек писањем не бави.
Кажу да данас нико не чита поезију, а ја мислим да то није тачно.
Наравно да се не купују књиге, јер народ нема новца за хлеб а најпре
и онај ко чита и онај ко пише морају да издвоје паре за хлеб. Без обзира
што је поезија у економском и политичком смислу маргинализована, и
што су тиражи све мањи, моје искуство је другачије. Где год да сам
ишао, налазио сам неког ко је знао неку моју строфу напамет. С друге
стране, било је време и у Румунији и у Југославији када је поезија могла
да се употреби у политичкопропагандне сврхе и такви су песници
живели сасвим солидно. У међувремену су политичари нашли боље
начине за протурање таквих политичких и идеолошких парола. Поезија
је у ствари важни градивни елеменат књижевности, важан за културу
једног народа. Нарочито код малих народа, веома је важна књига.
Поезија има кумулативно дејство на свест народа, на очување
идентитета народа. Како знају Румуни по један стих из Еминеска, тако
ми знамо бар нешто од Његоша. У том смислу поезија је со живота, јер
би без ње наш боравак на земљи био много досаднији и бљутавији. Ја
сам близу 60. године, објавио сам тридесетак књига те се и не питам
више чему писати, мада увек се човек пита на шта је протраћио живот
и да ли је то вредело. Ја знам да сам од почетка обележен тиме и имам
потребе да свој доживљај света обликујем у језику и поделим то са
другима. Пишем песме из својих порива, али ако успем да дотакнем бар
неког од тих људи, пола је посла обављено. То је потреба за разговором
и комуникацијом са другима, видети да човек није једини који
размишља на тај начин.
Ако се некад постави споменплоча на кућу у којој сте рођени,
који би Ваши стихови ту морали да се напишу?
Сад сте ме затекли јер ствар са мојом родном кућом стоји веома
лоше. У селу у коме сам ја рођен, и не само у мом селу, не живи нико
већ 20 година. То је преузела шума и нека чудна трава и биљке дивље
које се нису појављивале док су тамо људи боравили. То делује
потпуно застрашујуће, не можете препознати и обузме вас таква језа и
туга... Био сам пре три године и просто се не осуђујем и немам снаге
да се још једном на такав начин суочим са гашењем живота. Мало шта
је тако страшно као празна кућа којој су заковани прозори. Ја их зовем
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слепе куће. Дакле, технички је тешко извести постављање плоче. Ја сам
у Банату учио гимназију, у Сарајеву факултет, па су ме после протерали
због рата и дошао у Врбасу, те сам десетине домова променио.
Које су Вам омиљене три књиге из Ваше библиотеке?
Ја сам написао 12 књига поезије. Вероватно прва, која не мора
бити највреднија, Дневник несанице, објављена у Сарајеву 1976, која је
донела највеће признање за младе песнике, награду листа Младост. Не
бих померио ниједан зарез у тој поезији, то су били младалачки занос
и убеђење, када се први пут писац обрати свету и жели да искаже
нешто важно. Од тог заноса поезија живи. Знате, има ту разних
правила о ономе како треба писати, међутим јасно је да се или ради на
првобитном младалачком заносу или из великог искуства, а најбоље је
надоградити. Остало је на крају неизвесно – колико ће се вредновати,
како ће се то наденути у традицију, колико ћете објавити... Али ако је
поезија, то јест таленат, дар Божији, онда сте дужни да вратите уздарје,
не можете се играти тиме. Био би грех да се тим играте, а исто је грех
гордити се тиме. Оно што Бог даје, мора се вратити у што већој мери.
Вратићу се на питање: моја четврта књига Трепетник ме је дочекала у
прелому у Српској књижевној задрузи 1992. и осећао сам да ме је неко
веома драг дочекао у Србији у тој великој ратној невољи. Можда је
трећа књига Далеко је Хиландар. То не значи да су ове три најбоље
књиге.
Да ли разлишљате о томе да ће извор инспирације једног
тренутка пресушити?
Не плашим се. Писац није никад начисто с тим, може се неколико
пута десити. Има ту међу романтичарима Рембо, Јесењин, Миљковић
који су до тридесете године живота написали своје најбоље и умрли.
А опет имате и Дучића и Десанку Максимовић, или Ивала Лалића који
су у позним годинама најбоље књиге објавили.
Зашто је значајно читати поезију?
Поезија је најпре разговор душа, те сва ова електронска чуда не
могу уништити потребу за људским разговором. Чак и кад не знамо да
живимо у поезији, ми смо ту. Кад пишемо божићну честитку или смс
поруку и потрудимо се да то лепо срочимо, и тамо је поезија које нисмо
свесни. И ја верујем да све док постоје људи којима је потребно да
доживљај света обликују језиком, а с друге стране има људи којима
нису закржљала емотивна и душевна чула да све то прихвате, поезија
ће живети.
Весна Степанов
(Наша реч 1180/29.09.2012, стр. 6-7)
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ИЗ НАШЕ ШТАМПЕ
СТАРОМОЛДАВЦИ СЛАВИЛИ КРСНУ
СЛАВУ СВОЈЕ МЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
САВЕЗА СРБА
Прошлих дана старомолдавски Срби имали су пуно разлога за
празновање и радовање. Пре две недеље испратили су и дочекали
овдашњи домаћини, као иначе и сви остали Срби широм Клисуре и
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Пољадије, стару 2011. и Нову 2012. православну годину.
Прошлог петка су опет заједно, као што и доликује Србима
православцима, у седишту Месне органи-зације Савеза Срба у највећем
српском селу на ширем подручју Банатске клисуре, сла-вили и
про-славили Сабор Светог Јована Крститеља – крсну славу свог Савеза.
После литургијског богослужења у старомолдавској православ-ној
цркви, чланови црквеног хора и бројни православни верници
преселили су се у велику салу Српског културног центра који делује
при МО ССР Стара Молдава, у којој су чланови Руководећег одбора
старомолдавског Савеза Срба, у својству слављеника крсне славе своје
организације, уприличили обредно освећење славског жита и вина и
резање славског колача.
Верски део славе, уз овогодишње славске кумо-ве Драгана и
Славку Илић, обавио је старомолдавски протојерејставрофор и
протопрезвитер Соколовачког протопрезвитерата Васа Плестић, који се
овом приликом обратио слављеницима и њиховим гостима пригодном
славском честитком и беседом, у којој је понаособ указао на значај
крсне славе у народној традицији и предању верујућих православ-них
Срба, али и на завет да у јединству и заједништву истрајемо у вери
светосавској и самобитности народа српског на овим нашим
просторима.
Крсну славу је члановима Савеза Срба у Старој Молдави честитао
и председник овдашње МО ССР Иван Михајловић и све присутне
позвао на празнично послужење, а полазнике старомолдавског Српског
забавишта и ђаке чланове Културноуметничког друштва које делује при
Српском културном центру Месне организације Савеза Срба у Старој
Молдави, на већ традиционално уручење славских поклонпакетића.
У вечерњим сатима домаћини и кумови славе су за своје госте,
међу којима су били старомолдавски прота Васа Плестић, одборник
Новомолдавског општинског одбора Еуђен Балеану и грађевински
предузетник Корнел Донић, чији су се грађевинци минулог лета здушно
залагали да унутрашње просторије седишта МО ССР у Старој Молдави
добију савремен и функционалан изглед, приредили славље.
Јован Долић
(НР 1180/29.09.2012, стр. 6-7)
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ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА У
СРПСКОЈ ГИМНАЗИЈИ У ТЕМИШВАРУ
На дан 27. јануара 2012. с почетком у 13.30 часова, када су се већ
ђаци били вратили са литургије из темишварских цркава, у Српској
гимназији „Доситеј Обрадовић“ почела је пригодна светосавска
културноуметничка приредба.
Још пред вратима су Доситејевци своје госте дочекали хлебом и
сољу, и што је најважније великим и широким осмехом који је госте
пратио до свечане сале. А било је тог дана заиста много гостију,
родитеља, наставника и званичника, који су дошли да буду уз
Доситејевце.
Леп је обичај сачувала наша школа, да се на велика славља не
забораве професори у пензији. Тако је било и ове године, када наши
умировљени наставници нису пропустили прилику да поново буду у

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

137

друштву српских ђака и својих колега.
Са нама су тога дана били и представници свештенства на челу
са викаром Маринком Марковим, српски посланик Душан Попов,
задужбинар Мирчета Стојић, познати румунски режисер Јоан Кармазан
са супругом Славицом Кармазан, иначе председником МО ССР у
Букурешту, генерални конзул Републике Србије Лазар Манојловић,
представници Савеза, Славомир Гвозденовић и Златиборка Марков,
школски инспектор Жељко Станков, као и представници медија.
Светосавску свечаност је отворио директор гимназије, Стева
Перинац, позвавши свештенике да обаве молебан.
Протојерејставрофор Бранислав Станковић пререзао је колач
заједно са овогодишњим кумовима, ђацима десетих разреда са
старешинама Даром Пауљевић и Јулијаном Галеш, а од њих су кумство
преузели ђаци деветих разреда са старешинама Јадраном Кланицом и
Радованком Вулетић.
Све присутне поздравио је генерални конзул Републике Србије у
Темишвару, Лазар Манојловић, кратким приказом значаја и улоге Светог
Саве у животу и култури српског народа.
Уз помоћ својих професора наши су ђаци приредили светосавску
приредбу.
Химном Светом Сави прво су се обратили чланови Школског хора
под вођством професора Јоце Бугарског. Уз своју учитељицу Славену
Пејанов рецитовали су и певали и малишани из првог разреда Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“. Професорка Дара Пауљевић припремила
је са ђацима из десетог разреда прилог у част просветитељу и сценету
из житија Светог Саве, а сплет народних игара извела је и играчка
група наше гимназије које је спремила професорка Радованка Вулетић.
Ова је приредба била само увертира за наступајуће светосавске
приредбе у Решици, Великом Семиклушу, Араду и Темишвару, где су
Срби у име светосавља уз песму и игру били на окупу.
Љубинка Перинац Станков
(НР 1146/3.02.2012, стр. 6)
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СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИJА
У ТЕМИШВАРСКОJ ОПЕРИ
Овогодишња Светосавска академија и културно-уметнички програм у Темишвару одржао се ове године у недељу, 29. јануара, у
свечаној сали темишварске Опере. На Светосавској прослави у Темишвару, уз ваљда, никад бројнију публику, биле су присутне уважене
званице и гости: протојереј-ставрофор Маринко Марков, архијерејски
заменик и представници нашег свештенства, Његова Ексцеленција,
господин Лазар Манојловић, генерални конзул Републике Србије у
Темишвару, господин Милорад Ђурић, покрајински секретар за културу
АП Војводине, господин Марин Попеску, генерални школски инспектор,
господин Николаје Царану, председник Лиге румунско-српског
пријатељства, господин Душан Попов, наш посланик у Парламенту
Румуније, господин Стева Перинац, директор Српске гимназије
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„Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, и господин Жељко Станков, наш
школски инспектор.
У Националној опери у Темишвару никад више света, као да су
наши сународници дуго чекали да заједнички поделимо светосавску
радост. И, заиста, су се организатори, Савез Срба у Румунији и наша
културно-уметничка друштва, потрудили да Светог Саву прославимо
како то само ми умемо - у великој радости, али са поносом и достојанством. Томе је прво допринела Светосавска свечана академија,
темишварских друштава: Мешовитог хора Српске саборне цркве у
Темишвару – Град, Српског позоришног студија и АКУД «Младост» из
Темишвара. Кратко, ефикасно, лепо и узвишено потрајало је наше
поклоњење оцу Срба свих и свуда, да би нам вече украсио и даривао
нас незаборавним концертом Бора Дугић са својим (и нашим) гостима
из Београда и Крагујевца.
Пред препуном салом Мешовити хор Српске саборне цркве
Темишвар – Град, под руководством професора Јоце Бугарског, извео је
Химну Светог Саве.
Водитељи овогодишње темишварске Светосавске прославе, Верослава Јаношев и Марко Аџић, прочитали су поздравно слово Савеза
Срба у Румунији, а затим на сцену позвали господина Милорада
Ђурића, покрајинског секретара за културу АП Војводине, да се обрати
присутнима у темишварској Опери: „Даме и господо, драги
сународници, дозволите ми да вас поздравим у име Секретаријата за
културу АП Војводине и да вам пренесем најлепше жеље и подршку
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коју упућујемо свим нашим сународницима који живе изван граница
Србије. То што живе изван граница Србије значи да су у већим
искушењима и напорима да очувају своје јединство, заједницу и језик,
јер границе друштва су границе језика и не морају да се поклапају са
државним границама. И знајући то, ми у Влади АП Војводине и Влади
Републике Србије чинимо све колико је у нашој моћи да помогнемо да
опстанете, да сачувате свој језик и своју културу. Светосавске свечаности јесу прилика када евоцирајући сећање, поштујући изузетну
личност наше српске културе и историје личност Растка Немањића,
Светога Саве, заправо поштујемо и евоцирамо све оне вредности које
су овог изузетног човека извеле на свету историје. То су пре свега вера
у образовање, културу и хармонију и са тим принципима, поштујући те
вредности, верујем да ћемо учврстити наше јединство, просветити наш
народ и можда ће у овој генерацији бити неко ко ће бити инспирација
будућим генерацијама, будућим нараштајима. Честитам свим ученицима,
професорима и наставницима њихову школску славу, а свима вама
желим да и убудуће будете понос српског народа!“
Мешовити хор Српске саборне цркве Темишвар – Град је под
диригентском палицом професора Јоце Бугарског извео руски напев –
Сподоби Господи, Избављеније посла Господ – Исидора Бајића и Кто
Бог Велеј – Дмитрија Бортњанског.
Чланови Српског позоришног студија из Темишвара, Славинка
Стојанов, Ђока Стојанов, Марко Стојанов и Марко Аџић, представили
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се са избором текстова Приону душа моја, које је одабрао Славомир
Гвозденовић. Заједно са нашим глумцима наступиле су и две наше
ученице, Ивана Тодоровић и Милица Пантин, и отпевале песму
посвећену нашем Светом Сави. За сценску поставку су се побринули
Славинка и Ђока Стојанов. Након наших глумаца-аматера, сцену су
испунили наши играчи, чланови АКУД „Младост“ који су за ову свечану
прилику извели кореографију Обичан балкански дан - Балканика на
музику Боре Дугића, чију кореографију потписује Милорад Лонић, а
уметнички руководиоци су браћа Сенадин и Сретко Крстић.
Треба напоменути и то да је консултант био познати режисер Јоан
Кармазан.
У оквиру Светосавске академије темишварска публика је имала
прилику да присуствује незаборавном концерту Боре Дугића названом
„Симфонија даха и духа“. Највећи мајстор српске фруле, то слободно
можемо рећи, подсетио нас је на наше корене, у ствари на темеље наше
песме која траје кроз векове. Све је то Бора Дугић са много осећања,
али и људског и уметничког узбуђења, а то се прошле недеље у темишварској Опери видело, пренео на сваког од нас. Било нам је због тога
свима лепо и драго и топло око срца.
Величанствено су зазвучали српски корени из Борине фруле, а бар
исто толико лепо и румунски и балкански мотиви. Придружили су се
на посебан начин са много уметничког жара и дара и Борини гости и
пријатељи: Академски хор «Collegium musicum», женска вокална група
«Смиље», Сузана Шуваковић, првакиња београдске Опере, Весна
Димић, вокална солисткиња РТС, Мари Мари (Марија Марић), поп
певачица, као и врсни инструменталисти.
У Бориној руци и души српска је фрула чинила чуда у савршеној
хармонији једним од највреднијих хорова у Србији, «Collegium musicum»
и женском вокалном групом «Смиље» са својим младим, лепим, ведрим
и несташним вилама крагујевачким. Божанско, топло и присно.
Божанском милином испунио нас је познати Академски хор из матичне
Србије «Collegium musicum», који је прошле године прославио четрдесету
годишњицу од оснивања, а који води Даринка Матић-Маровић.
Миодраг Тодоров
(НР 1146/3.02.2012, стр. 17-19)
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СТОГОДИШЊИЦА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ
У ЧЕНЕЈУ
Из старих докумената произилази да је у Ченеју 1776. године
постојала организована школска настава. У питању је списак или
Назначеније које је саставио педагог и школски директор Баната Теодор
Јанковић Миријевски, назначивши потребне наставне предмете за све
школе равнога Баната. На основу тога, године 1976. обележено је два
века меснога школства и, уз бројне некадашње и тадашње ученике,
учитеље и професоре, на згради школе постављена је спомен-плоча.
Ипак, детаљни подаци су познији.
Почев од године 1841. учитељ у месту био је Јован Ракић, родом
из Српског Итебеја. Он је забележио да је једна школска зграда зидана
1854, када је кнез у Ченеју био Васа Милован.
По свим нашим местима, па и у Ченеју, број деце је био велик. Уз
то је, под крај 19. века, почело систематско школовање женске деце.
Године 1896, када је учитељ био Милан Бакић из Српског Итебеја, а
учитељица Зорка Мунћанова, указала се потреба изградње још једне
школске зграде.
У Парохијском летопису Ченеја, на стр. 47. стоји да је школа
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зидана 1854. постала недовољна, те да су Срби 1898. године добили
од политичке општине место за зидање још једне школске зграде.
Добијени плац био је уз српску цркву.
Зидање нове школске зграде, са две школске учионице и два
учитељска стана по савременим прописима, отпочето је 1912. године.
Највише су се за изградњу школе залагали парох Симеон Попов,
председник Црквено-школске општине Жива Јаношев, потпредседник
Димитрије Павлов Мида (потоњи општински кнез до 1924. године), и
скупштинар Тома Ангелов.
Поп Сима Попов беше дошао у Ченеј из Великог Сенпетра 1909,
на место свештеника Јована Мишића, и остао ту до 1912. године.
Председник Жива Јаношев израдио је још 1911. одобрење
епархијских власти дозволу да Црквена општина може подићи кредит,
тако је и подигнут зајам од Српске штедионице у Темишвару у висини
20.000 круна.
Учитељ је тада био Хранислав Влајнић, бивши чиновник Савеза
српских земљорадничких задруга, са седиштем у Загребу, у Ченеју је
изабран за учитеља путем конкурса, на којем му је противкандидат био
Жарко Чичовачки.
Коришћена је, по свој прилици, каква типска документација, те је
зграда сасвим слична осталим банатским школама зиданим на почетку
20. века. Градитељ је тражен путем лицитације. Лицитација је одржана
трипут, а одабран је Кристофор Бачура из Српског Итебеја. Он је
потребни материјал довезао Бегејом до Ујвара, а одатле га је колима
пребацио у Ченеј.
По свом правном статусу, школа је, као установа, била
вероисповедна, односно подређена црквено-општинским и епархијским
властима, па су и некретнине, као и целокупни инвентар, били у
власнишву месне црквене општине.
У школском стану нове зграде становали су, између осталих,
учитељи Душан Васиљев, Татјана Зелински, Ружица Вулетић, Живана
Лекин, Владимир Чоков.
У условима насталим након Другог светског рата, године 1946,
ченејска школа је, на захтев, претворена у државну, а убрзо затим, 1948,
све школе у земљи су подржављене. Целокупни школски иметак
преузела је држава, без икакве надокнаде дотадашњем власнику, цркви.
Последња већа преправка школске зграде уследила је 1961/62.
године, када је, по указаној потреби, продужена, односно додате су јој
још три учионице. Радове је финансирала политичка општина (кнез је
тада био Милорад Рајков) а надгледао техничар мештанин Јосиф Вајс.
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Непосредно затим установљена је и сарадња са Кикиндом:
повезао нас је Кикинђанин и Ченејац Душан Васиљев, који је код нас
годинама учитељовао и ту засновао породицу. Из Кикинде је наша
школа 1976. добила портрет Душана Васиљева, поклон тамошње
гимназије „Душан Васиљев“. Уручио га је проф. Бранислав Глигорин,
тадашњи директор гимназије.
Дана 20. октобра 1991. на главној фасади школске зграде
откривена је спомен-плоча Душана Васиљева, рад вајара Мирјане и
Слободана Којића, а дар грађана Кикинде. На свечаности откривања
били су присутни, између осталих: Радомир Шарановић, министар
културе у Влади Србије, Дорел Борза, префект Тимишке жупаније,
Мирко Атанацковић, генерални конзул Југославије у Темишвару, Милан
Парошки, директор Покрајинског завода Војводине за заштиту споменика културе, Миленко Лукин, посланик српске мањине у Парламенту
Румуније и др Миодраг Јовановић, председник Темишварског одбора
Матице српске.
Када се указала прилика, црквена управа, под вођством пароха
Саше Јашина, покренула је поступак за враћање одузете црквеноопштинске имовине, након много труда и залагања, то је и уследило
2008. године, тада је и школска зграда, то лепо здање пред којим
стражаре гранате крошње липа, поново уписана као црквено
власништво.
Зграду је затим, по потреби, унајмила политичка општина Ченеја
ради одржавања наставе, али пошто се у међувремену приводи крају
модернизација једне школске зграде у државном власништву, сви су
изгледи да ће се настава тамо потпуно преместити.
Престаће она милозвучна граја и трчкарање двориштем
многобројних ученика, из места, из Немета, из Бобде, по ходнику и по
дворанама неће више шетати наставници с каталогом под пазухом.
Школско звонце се неће оглашавати сваких педесетак минута... Зградa,
након што је 100 година служила као школа, добиће друге намене,
испуниће је други садржаји на корист ченејског српства. Ипак ће многи
ченејски нараштаји у њој видети симбол школства и причињаваће им
се да тамо и даље духом бораве стотине и стотине ђака, десетине и
десетине њихових наставника, међу њима незаборавни Душан Васиљев,
чувен по својим књижевним достигнућима, и толико заслужни Милан
Мијатов, који је цео свој живот посветио ченејској школи.
Умировљени проф. Милица Попов
(НР 1149/24.02.2012, стр. 12-13)
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СВЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ СУ
У МИНУСУ, ОСИМ ЈЕДНЕ
За време Чаушескуове владавине, негде седамдесетих година
минулог века, донет је декрет о забрани абортуса и „пенализацији“
младих брачних парова без деце извесном свотом новца, сваког месеца,
из квантума личних примања. Пре тога државни статистичари су
установили да је наталитет Румуније у опадању, да је број новорођенчади из године у годину све мањи у односу на број преминулих, што
је забринуло тадашњу комунистичку власт. Доношење овог декрета
изазвало је, на једној страни, бројне трагедије у породицама младих
брачних парова због илегалног (најчешће нестручног) абортуса, а на
другој страни број становника Румуније се повећао и пре децембарске
револуција 1989. и достигао бројку од преко 22.000.000 становника.
Оно што се догодило у задњих двадесет и кусур година је било за
очекивати. Млади брачни парови су кренули супротним смером
„планирања броја чланова породице“. Не само што је у сталном
опадању број новосклопљених бракова, већ и број новорођенчади, док
се стопа преминулих особа креће узлазном путањом. Након задњег
пописа број грађана Румуније спао је испод 20 милиона (подаци још
нису званични али су све ближи истини и прогнозама). Уз то око два
милиона грађана се налази у иностранству на раду или као чланови
породица са радним местом широм Европе (деца, старије особе итд.).
Нажалост, ради се о најспособнијој радној категорији грађана, од 20 до
50 година старости, категорија која би требало да буде ослонац нашег
друштва и у погледу наталитета. Многи од њих се никада неће вратити
у земљу и њихова деца ће постати грађани Шпаније, Француске,
Немачке, Британије, Италије, САД и многих других држава.
Наравно, Румуни као већински народ, као најбројнији етнички
ентитет на овим просторима, су „изгубили“ највише сународника, али
се то догодило и осталим националним мањинама, са изузетком Рома
(Цигана), што се, уосталом, и могло очекивати, судећи по незваничним
подацима. Иначе, од националних мањина у Румунији најбројнији су
Мађари са 1.238.000 душа, а одмах потом Роми са 619.000 особа.
Трећу позицију и даље држе Украјинци са 51.700 људи, а Немци
су на четвртом месту са 36.900 лица. Румуни су 2002. били
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процентуално 89,5 одсто од укупног броја становника, а овога пута су
спали на 88,6 одсто. Претпоставка је та да су се „некадашњи“ Румуни
(2002) сада изјаснили за оно што јесу, односно за припадност циганском
ентитету. А ипак по некој претпоставци (сасвим реалној), најмање још
50.000 лица ромске националности се изјаснило као Румуни или
Мађари (у секујској области).
Од националних мањина највише су изгубули Мађари. Ако их је
на попису од 1992. године било скоро 1.650.000, у првој постреволуционарној деценији њихов број се смањио за 193.000, а у последњој
деценији за скоро 200.000 душа. Мађари су 2002. године представљали
6,6 одсто становиштва Румуније, а сада 6,5 одсто. На другој страни,
Роми су 2002. године бројали (или су се бар тако изјаснили на попису)
535.140 душа (2,46%) од укупног броја становништва, а на задњем
попису достигли су проценат од 3,2 одсто. Занимљиво је и то да су
Роми 1992. године износили процентуално 1,8 одсто. Не треба
изгубити из вида ни податак да у овом тренутку преко 300.000 Цигана
„тумара“ по свету, по речима социолога Ђелуа Думинике, који још тврди
да је реална бројка, у овом тренутку, негде око 650.000 Цигана, а да ће
их за десет година, на наредном попису, бити преко 750.000 у условима
када ће целокупна популација Румуније (по свим проценама) бити
мања за 1,5 милиона особа.
Што се тиче географског распореда, Румуни чине већину у 39
жупанија и у Букурешту, а Мађари су већина у жупанији Харгита (96,6
процената) и жупанији Ковасна (73,6 процената). Највише Цигана има
у жупанијама Муреш и Долж, по 40.000 душа.
Од осталих националних мањина највише су изгубили Украјинци,
око 10.000 припадника ове етничке заједнице (од 61.000 на 51.700).
Међутим, у задњих педесетак година највише је изгубила немачка
национална заједница (Шваби и Саси). Негде шездесетих година минулог века на територији Румуније живело је близу 400.000 припадника
ове заједнице, а већ 1992. године (после револуције и исељавања у
Немачку) само 119.460 особа. На попису од 2002. године Немаца је у
Румунији било свега 59.764, а 2011. године 36.900. И још један податак.
На попису од 1977. године Немци су представљали 1,7 одсто од
укупног броја становника Румуније, а 2011. године једва 0,19 одсто.
Тек за две године имаћемо званичне податке недавног пописа
становништва и домаћинстава, али и ови подаци могу послужили за
неке анализе кретања броја припадника националних мањина у Румунији.
Србољуб Мишковић
(НР 1149/24.02.2012, стр. 15)
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СЕОСКИ ДИВАНИ
Понеки сунчан дан, у свима нама буди наду да ћемо напокон
угледати крај ове дуге и по много чему посебне зиме. Мештани банатских села не памте деценијама овако зимско доба, са толико снега и
ниских температура. Па, опет живот нађе и неки свој пут и неко своје
довијање, чак и по оваквом времену. Чим је сунце засијало, и у људима
се променило стање, нарочито су се пиљари сунцу обрадовали. Није
им било лако. Смрзавали су се пред тезгом, мраз им је уништио доста
робе, а и купци су били ретки. Једва дочекаше пиљари прве зраке сунца
и купце. Застајемо тако у Улбечу, да видимо шта нуди улбечанска пијаца. Много народа из околних села, прехрамбени производи на једној
страни, а на другој одећа и обућа. Права сеоска атмосфера, међу људима
који су тешко стекли оно што имају и са муком успевају да опстану.
Ништа налик на велике супермаркете пуне маркиране робе, па опет,
нешто присније, нешто заборављено, комшијско, тера нас да се
прошетамо пијацом и загледнемо тезге.
Сви је зову Мајка, има четири сина и шеснаест унука
Из Улбеча, наставили смо пут за Ђир. Застајемо испред куће
породице Рудњанин. Мајка Миоара је насмејана. Чека нас, баш као што
то наше жене умеју, да потпуног странца дочекају и приме као свог.
Родом је из Турну Северина, а у равни Банат је дошла са дванаест година. Своје детињство везује за Гад, затим за Чаково где је уписала Пољопривредну гимназију и добила звање пољопривредног техничара. Испричала нам је да се удала док је похађала последњу годину
и постала Ђирчанка.
Мајка, тако је сви зову, је српски научила од јетрове, а затим од
свекрве, па после заједно са децом уз буквар и читанку: „Знаду ме
Ђирци већ педесет година. Двадесет и три године радила сам као
књиговођа у нашој општини. Због неких људи који нису ни спремни,
ни способни, имам данас само муке око примања пензије. А ја сам
поштено радила и зарадила. Разболела сам се од муке. Мој муж Стојан
је био кочијаш, такође је радио за нашу Задругу и Општину. Четрнаест
година сам сама. Е, децо моја, ови данас што одлучују о нашем раду, о
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нашим парама, не знају како се некада тешко радило. Кажем вам ја,
нема више реда. И ми од толико паметних младих и способних, поштених имамо на руководећа места само дошљаке, који воде село.“
Људи су се изгубили од богатства
И, да, кад смо рекли да нас наше старице дочекују, баш као своје,
нисмо претерали. Мајка Миоара уз причу послужује домаће колаче, нама
Банаћанима познате руде са маком. Ту је и српски пешкир, стар преко
сто година, који је она добила када су приликом једне свадбе били да
зову у сватове. Направљен је на разбоју од кудеље: „Ово је од мог зета
из Гада, од његове бабе и деде. Свадбе су биле незаборавне, свет је био
сложан. Помагали су сви за припреме свадбе, а неке се и данас, памте
и препричавају. Било је увек много света, са каруцама, шаретама, са
чутурама, коњи украшени, музика и весеље, не као данас убаци ти
позив у поштанско сандуче и готово. Имала сам тада четрнаест година
и свега се још добро сећам.“ Слушали смо приче о ђирским српским
славама, швапским кирвајима и фашанкама. Сви су били заједно, и
Мађари и Шваби и Срби. Интересантно је да су сви мештани знали три
језика. После службе организовао се дефиле народних ношњи уз музику,
па бал у месном Дому културе. Нажалост, данас таквих окупљања више
нема. Омладина само крајем недеље долази и онда тражи другу врсту
забаве. „Људи су се изгубили од богатства, свако оће да се обогати, а
нико неће више да ради. Нема никог да прође сокаком. Пусто је село.
Омладина га је напустила у потрази за бољим животом. Сећам се
хладних дугих зима када се сакупе по неколико породица, и стари и
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млади. Кували смо кукуруза, пекли кокице, жене су хеклале или
штрикале. Проповедало се, причале су се разне приче, певало се уз
тамбуре и хармонике. Ја и данас по цео дан радим, кувам, правим и
натикаче. Све послове радим. Чекам пролеће да радим башту јер хоћу
да има за себе и своје од свега по мало. Ништа не купујем све имам.
Дошла су таква времена да жене нему каде сада за кућу. Сви оћеду да
живу добро, а нико неће много да ради. Ми смо много радили, а знали
смо да се и веселимо”.
Мајка Миоара има четири сина, Мирослава, Лазу, Србобрана и
Светомира, и шеснаест унука, а у кући живи сама. Није са децом имала
никада проблема. Жали се јер их ретко виђа а много се обрадује када
крајем седнице сврате. „Где су оне године када сам им пекла кромпира
у плек у рерно, па барена кромпира, пржена купуса, пекла сам и леба.
Колаче правим сваке суботе, јер у наше мало село нема куће без колача
на столу за недељни ручак. Како деца да иду кући без колача”?
Дом културе лепо сређен, али нема омладине и не организује се
ништа
Кућа јој је увек била пуна радости јер су и синови али и унуци
доводили много пријатеља и гостију. Волела је да их скупи и да буде
весеље, јер живот тече и лепи тренуци остају. «Омладина данас не
штудира шта ће сутра. Некада су се људи сами организовали. Игранке,
па Грожђебал, свадбе, крштења, славе. Данас је Дом културе лепо
сређен, али нема омладине и не организује се ништа. Наша деца су
радила, помагала старије. Ако их не учиш да раде неће да увату ред на
кућу. Данас неће нико да се пробуди ујутру да вуче детељину, сено или
тулузину. А ми смо били на бал, па дођемо кући по ужад за тулузину и
у атар на посо. Радило се много са дуваном, зими смо папучали дуван,
па уз посо иде и проповетка. Ја сам увек имала поверења у своју децу
и унуке. Било где одем, када дођем кући све је урађено. Вратим се из
цркве у недељу, ручак је спреман”. Устајала је сваког јутра у три сата,
месила хлеб. Док је хлеб „укиснуо”, пеглала је кошуље и то у тишини
да не пробуди укућане. Правила „тањенице”, ложила две „пејке”.
„Данас кажу, брашно није добро, а добро је, каже мајка Миоара,
само треба добро да се меси. Моја свекрва је мени казала: „Ондак ће
да буде лебац добар када буде греда да се озноји!“ - то је када ти се леђа
озноје, а не греде на кући. Када си млад не знаш то. А муж ми каже:
„Немој да слушаш маму, не видиш да се швота од тебе!“ Е, када све
завршим узмем парче врућег леба и намажем машће и беж на посо у
Задругу”.

150

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

И радила је Миоара Рудњанин са људима, где треба да си пажљив са свима, да мислиш на све и још имаш и породицу. Када има
времена наша драга мајка Миоара прати спортска догађања, нарочито
фудбал. Бринула је за комплетну спортску опрему сеоског тима. Навија
за Политехнику, а када јој се укаже прилика иде и на утакмице, јер
лепше је све видети на великом стадиону него пред телевизором.
И још нас је нешто пријатно изненадило. У граду смо већ навикли да се толико од комшија ограђујемо и отуђујемо, да малтене и не
знамо како нам се комшије у згради зову. То није случај мајка Миоаре.
Она о комшијама прича све најлепше, а то су Диси и Ханци, Шваби са
којима се слаже врло добро. Они су једини остали у селу, а Срба још
има око четрдесет душа. Жали се на поједине Србе, нарочито на младе
родитеље, јер су по њеном мишљењу они једини кривци што деца
више не причају српски.
Растајемо се од Мајке и једног од њених унука, Радослава, пуног
срца, због таквог сусрета али уједно са питањем које нам не да мира,
док напуштамо Ђир. Зар је могуће да је ова жена, Румунка, која је цео
живот провела са Србима, разумела зашто је важно да ти дете научи
српски језик и обичаје, а да наши „школовани“ Срби, то нису. Тешко
питање, још тежи одговор.
Кућа са великим ћириличним натписом
Из Ђира пут нас води у Иванду.
У иванђанском Црквеном сокаку застајемо пред кућом са великим
ћириличним натписом „Јова Лазић”. Наш домаћин Милан Лазић, кога
мештани зову Шуле, обрадовао се нашем доласку. Редован је и веран
читалац нашег недељника, па нам поносно показује неколико бројева
„Наше речи” на столу.
И тако с наших речи на друге речи, прича се распреда. «Рођен сам
далеке 1935. године, каже Милан Лазић и доста тога знам од старих
мештана. Мати моја, Мисирка била је родом из Рудне, а отац се звао
Јован. Отац је био из сиромашне паорске породице, па је одлучио да
крене на далек пут бродом да заради хлеб, чак преко мора и океана у
Америку. Многи Иванђани, и не само они, су почетком прошлог века
отишли далеко у потрази за бољим животом”. Многи су се Иванђани
тада вратили после неколико година, и уштеђевину искористили да би
саградили велике и лепе куће, почетком тридесетих година прошлог
века у центру села. Цигле су куповане из Кикинде, дрва за грађу из
Ердеља, а мајстори су били из оближњих села, прича нам наш
саговорник.
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Од америчких пара до бараганске туге
Чика Шуле, како га мештани зову, се затим кратко осврнуо и на
период свог школовања. Четири разреда основне српске школе завршио
је у родној Иванди, после је у Темишвару уписао српску секцију у
Гимназији К.Ђ. Лога, а затим Пољопривредну српску школу. Становао
је као и сва деца са села у српском интернату поред Саборне цркве на
Тргу уједињења. „И док сам се ја школовао у граду на Бегеју, моју маму
и брата Борислава су „подигли“ за Дови 1951. године и послали
марвенским вагонима у далеки Бараган. Мене нису нашли због тога што
сам ја био код родова у варош. Када је у јесен почела нова школска
година, мени је тада било шеснаест година, неко ме је издао и народна
милиција је дошла по мене. Притворили су ме, а затим под пратњом
војске и милиције са пушкама су нас спровели на темишварску
железничку станицу и оданде возом за Букурешт и Калараш. Сећам се
да нас је било много, дечака углавном, које су покупили по граду и све
послали за Бараган. Када смо стигли у престоницу од железничке
станице па до секције милиције грађани Букурешта су се чудили што
нас има толико много, а ми два по два. Сви су запиткивали шта смо
то ми млади урадили. А ми, деца, ништа, шта друго да кажемо, када
нисмо ни знали шта се са нама дешава. Расподелили су нас затим за
Калараш, Браилу и Галац. А мене до места Мовила Галдаулуј - Петроју,
између Калараша и Фетешта, поред канала Борча, где су били моја мати
и брат. То село није ни постојало док наше Банаћанане нису „бацили“
тамо у атар”. Ни данас, после толико година, чика Шуле не прича лака
срца о тим данима, о тешкој зими 1953-1954. године, чак горој него
што је ове године била у тим истим крајевима. Данима је дувао јак
ветар, наносио је снег и затрпао и онако мале куће и земунице. Огрева
није било. „Чика Прока је умро за време те јаке и тешке зиме у његовој
земуници, а саранили смо га у месту Галдау, сећа се Милан. Одржало
нас је то што смо се много помагали и бринули једни о другима. И
тамо смо славили наше крсне славе, ишли смо једни код других на
прела, жене су штрикале и везле, људи су се картали, а највише се
диванило за наше село, и куће, и како нам је све тамо остало.“
Чика Шуле је за време присилног боравка у Барагану радио на
једној фарми као шеф екипе, а тамо је био бригадир Јоца Кнежевић из
Шенђурца. Па опет, сећање дотиче најлепше године, године детињства
које је у тој пустињи провео.
За време њиховог изгнанства, кућу су национализовали и направили од ње забавиште. Срушили су један зид и направили већу собу.

152

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

Када се његова породица вратила из Барагана, негде у пролеће 1955.
године, имали су ту срећу да су им вратили кућу, пошто се ново
забавиште већ било изградило. Чика Шуле је само уздахнуо и додао:
„Мама, брат и ја смо много пропатили далеко од родног краја. Било је
и прошло. Да се не заборави. Можда ове године одем да посетим те
крајеве са још неким млађим Иванђанима, чији су дедови и баке били
тамо...“.
Па дођ‘те нам још, да се продиванимо ...
Убрзо по повратку, када се мало ситуација смирила, запослио се
као помоћник келнера у једној кафани у центру Чакова, тада лепе
варошице, чији су власници били његови рођаци. Затим је за време
служења војног рока, у Лупењу, Фагарашу, граду Баја Маре био
помоћник кувара.
Када се вратио у родно село, општинске су га власти послале на
курс за електричара. Годину дана је трајала обука, а након тога је као
електричар са својом екипом радио по целом региону.
И чика Шуле је мишљења да је некада било боље, људи су се
поштовали, када је требало једни другима притицали у помоћ. «Мало
је нас Срба још остало, углавном старији. Млади су напустили и село
и Румунију. Има још по неколико породица у Опови, у Великом сокаку,
Комлошу, Футуку, у Пијаце, скоро два сокака су пропала, најмање
педесет кућа фали. Педесетих година у село су дошли вредни људи из
Ердеља, изградили куће, цео један сокак назван је Колонисти. Научили
су српски, ишли са нама у српску школу. Ево и наша чувена лековита
вода Магус, пропала је заједно са Колективом... ни католичке цркве
више нема...». Уз новине и телевизију проводи вечерње сате. Прича
нам пред полазак да га брат Борислав из Темишвара често обиђе и да
га још увек мештани зову да им понешто поправи. Показује нам
неколико великих кућа Иванђана, који су у Америци зарадили новац, и
на прстима пребројава колико још има Срба у његовом сокаку, присећа
се имена, презимена... „И ту су два дућана, али све иде на горе, нико
неће да ради... И још да вам кажем, Иванђана има много али у граду.
Па дођте нам још, да се продиванимо” – довикује домаћински чика
Шуле, а изнад његове главе - ко ореол на сунцу за тренутак засијао
просушени венац за Светог Јована.
Миодраг Тодоров
Љубинка Перинац Станков
(НР 1150/2.03.2012, стр. 8-10)
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СВЕ, СВЕ АЛИ ЗАНАТ
(Некадашње банатске занатлије)
“Ако свако уради колико је способан, народ неће пропасти.”
Вук Караџић.
Ни да зажмурим не морам... И данас све јасно видим у мом и
осталим селима, овде, у нашем завичају. Видим очима сећања...
А сећам се где и како су се правиле земљане цигле (черпић) за
зидање, где су становали мајстори лепари, ко је био најбољи бунарџија,
кад и због чега ће доћи оџачар (димничар). Сећам се како смо као деца
пратили кад у сокак наиђе оштрач ножева и маказа или дроташ који
“крпи” лонце или бачвар који виче “Шавоље, каце оправим!”, иза
капије смо завиривали кад сокаком прође лецедар (лицидер) или
“содер” који је у малим колима имао и лепе, жуте “кракле”…
Свега се сећам... а све су то занати већ изумрли.
Да не заборавимо, да су и ти занати дали свој допринос развоју
села и његовог угледа. А били су то махом услужни занати, доста њих
обављали су се на самој улици, а сигурно је да ти “мајстори” нису
поседовали обртницу (ауторизацију за функционисање).
Срећом, и данас још има заната и занатлија, али морамо рећи да
је у амбис прошлости потонуло златно доба занатства у нашем завичају.
Овим записом хтела сам да сачувам делић тих традиција и да
укажем на племенитост, интелигенцију и трудољубље што су те скромне
занатлије носиле собом и као неимари те наше цивилизације, а и као
уметници (зашто да не?!).
Покушаћу, очима детета, а умом и душом човека (већ зашлог у
године), да очарам сећање на наш завичај и наше ишчезле занате.
Улични пенџераш
И он је носио на леђима, исто као и дротош и кишобранџија свој
алат, али и стакло. То је био велики дрвени рам на којем су вешто била
заглављена већа и мања парчад стакла.
А стакло је било обично, прозрачно, јефтино, али је било и
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шареног и “мразираног”.
Носач тог алата обично је био јак човек, јер терет којег је носио
био је позамашан.
Он је увек имао посла, јер се у свакој кући налазило бар једно
прозорско окно разбијено, али су се тада, по моди, стављала шарена
стаклад на улазним вратима у “конку”, док се обично стакло замењивало
мразираним са формама на вратима соба (замењивала су до тада лепо
везене, хеклане или нецане завесе).
Све је бивало у реду док је пенџераш ишао усправно, по сувом,
али дешавало се и да склизне, те падне, јер га је тежина вукла..., а
стакло је за час нестајало...
Остала је изрека “Јебем ти алат и занат – казо пенџераш.”
Улични оштрачи ножева
(“Оштри маказе”)
Пролеће је већ давно загрејало сеоске сокаке. У свакакој кући
чујеш “Маказе су се отупиле, па секу рецкаво” (од много исечених крпа
потребних за ткање крпара) или “Нож је туп, можеш га узјашити” јер
су се њиме секле и кости...
Сада деца добијају задатак да пазе на оног уличног оштрача, који
на сав глас виче “ Oштри маказе!” и полако гура велика дрвена колица,
а за њим, обично, трчкарају деца.
На тим великим колицима био је постављен дрвени сандук са
алатом и тоцилом. Помоћу повећег дрвеног точка и каиша, који се
кретао ножним погоном, окретало се тоцило. Са стране су имала суд
са хладном водом којом се ладио материјал (ножеви, маказе, бријачи и
брисе) за оштрење.
Та колица са алатом гурао је мајстор (а понекад и његова жена,
“мајсторица” по свим сокацима, застајао би на виднијем месту (на
рогљу, код цркве, дућана) и ту је свет долазио да оштри... а посла је увек
било. Јер на крај јесени, кад се село зажути, поново се оштре ножеви,
бријачи, маказе јер ће зима бити дуга, а “мајстор” је нестао у
непознато... одакле је и дошао.
Једно знамо – да више неће доћи...
Улични дротоши
“Шепре, лонце, крпим корита!” или “Дротозни фотозни!”, a
викали су да разуме и Румун а и Шваба.
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Кад год се лонац, шерпа, вангла, лавор ил канта пробушила није
се одмах нова куповала, већ су је “крпили” дротоши.
На леђима су носили дрвени сандук са алатом и лимом, па су на
лицу места могли да “крпе” оно што је било пробушено.
Неки су и дротове носили за земљане лонце, које су тако зналачки
везивали, да, иако се у овим лонцима није више кувао пасуљ, могла се
чувати маст, усољено месо, пекмез...
Посао је био једноставан и продужавао је, за кратко, век тих
шерпи, лонаца и вангли, те према томе и плата за услугу је била
скромна, често пута састојала се од неке хране, неког новчића или
старог одела.
Исто очима детета гледам слабашног и бледог Долија, који на
улици испред кућних капија чучи и лепи, капље истопљени метал и
брзо, голим прстима барата тим примитивним алатом и суђем за
оправку.
Доли је давно нестао, а његов син је радио као скретничар на
једној градској железници...
Уличне кишобранџије (паразолери)
Исто као и дротоши и ови су на леђима носили свој алат, ишли
су сокацима и поправљали кишобране (паразоле).
Паразоли су били већи, масивнији од данашњих, али и далеко
скупљи, па се исплатило поправљати. Могла се замењивати сломљена
жица, могло се обновити поцепано платно или покрјана дршка.
Ти су мајстори ређе обилазили села, јер је и паразола било мање
у селу, а више у граду, те су чешће имали мале радње на крај неког
ходника или у неком подземљу, где си силазио и погађао се око цене...
Сада су кишобрани мањи, лакши, кратког су века, али их више
нико не оправља јер... не исплати се!
Јаворка Марков Јоргован
(НР 1149/24.02.2012, стр. 22)
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ТЕМИШВАРЦИ НА „БРАНКОВОМ КОЛУ“
Прошлог четвртка, 15. марта, у 19.00 часова, у Градској библиотеци у Новом Саду, била је свечано обележена 188. годишњица рођења
песника Бранка Радичевића. Такође, овом приликом су “Бранково коло”
и његов директор, књижевник Ненад Грујичић, организовали „Дан Темишвара“ у Новом Саду, са посебним освртом на српску књижевност у
Румунији.
Богат садржај ове манифестације био је увод у пролећне програме
“Бранковог кола”, где ће завршна свечаност бити приређена 28. марта,
на дан песниковог рођења по новом календару, у Карловачкој гимназији
свечаним уручењем награде „Печат вароши сремскокарловачке”
Драгославу Дедовићу и Манојлу Гавриловићу.
Уводна реч припала је књижевнику Ненаду Грујичићу, који је
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говорио о времену које је најзначајнији представник српског
романтизма провео у Темишвару, истакавши да је у нашем граду 1843.
године написао своју прву песму на српском језику, „Девојка на
студенцу”.
- У првој Бранковој књизи, објављеној у Бечу, налази се списак
претплатника међу којима највише има Срба из Темишвара. Данас се у
Темишвару налазе гробови и споменици оцу Теодору и брату Стевану
Радичевићу - навео је Грујичић.
Једна од најатрактивнијих тачки вечери било је излагање Стевана
Бугарског, писца, истраживача српске културне и духовне баштине Срба
у Румунији, члана Управног одбора Матице српске, који је говорио о
историји издаваштва на српском језику на територијама које насељавају
Срби у данашњој Румунији, подсећајући уједно на успоне и падове
наше заједнице, чија је звезда, по његовим речима, почела да залази
после Првог светског рата.
Драмски и музички уметници Тихомир Станић, Соња Младенов,
Бошко Петров, Верица Николић, Агота Виткаи Кучера и Давид Клем
рецитовали су и изводили уз музичку пратњу Бранкове песме, док су
песникиње Дубравка Миленковић и Александра Мариловић биле
позване да читају своје стихове.
Председник Савеза Срба у Румунији, Славомир Гвозденовић, је у
својству песника рецитовао своју поезију, док је долепотписани
прочитао неколико афоризама. Темишварски Срби су многобројној
асистенцији оставили одличан утисак, док су медији овом догађају
посветили доста простора. Славомир Гвозденовић је у име ССР
поклонио неколико књига из нашег издаваштва угледној институцији
„Бранково коло“, а људи из публике су изразили велико интересовање
за наше новине, часописе, монографије и белетристику које издаје
Савез Срба у Румунији.
У сусрет 28. марту, дану рођења Бранка Радичевића, „Бранково
коло” ће приредити још неколико значајних програма међу којима и
„Бранков дан” у Кући Ђуре Јакшића на Скадарлији.
Горан Мракић
(НР 1153/23.03.2012, стр. 8-9)
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МЛАДИ ГОСТИ ИЗ БУДИМПЕШТЕ
ПОСЕТИЛИ ТЕМИШВАР
У среду, 28. марта, 2012. у седишту Савеза Срба у Темишвару, с
почетком у 19.00 часова, гостовали су најмлађи српски аутори из
Мађарске, ученици Гимназије „Никола Тесла“, са наставницима
Миланом Ђурићем и Кристином Дујмић.
Присутнима су се поздравним речима обратили извршни
председник Савеза Срба у Румунији Огњан Крстић, Генерални конзул
Републике Србије у Темишвару Лазар Манојловић, председник ССР
Славомир Гвозденовић и професор Милан Ђурић из Будимпеште, који
је укратко представио младе госте у име Културног центра Срба у
Мађарској и удружења „Круг“.
Своје су песме и прозне радове читали: Сара Ђокић, Ведрана
Мирковић, Милица Гедошевић, Нина Стојановић, Митар Кркелић,
Биљана Лубура и Јованка Вечић. Изузев Мирка Кркелића, све остале
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младе песникиње и ауторке које похађају српску школу у мађарској
престоници су пореклом из Србије.
У Српску основну школу и гимназију у Будимпешти се могу
уписати ученици са целе територије Мађарске и из суседних земаља.
Школа негује високе критеријуме у вредновању рада ученика и
наставника.
За ученике који не живе у Будимпешти омогућен је смештај у
савременом ђачком дому надомак школе, где постоје сви одговарајући
услови за нормалан живот и рад деце. После наставе ученици уз помоћ
васпитача раде домаће задатке у просторијама школе. Слободно време
је крајем недеље испуњено разним културним и спортским садржајима
као нпр. обилазак културно-историјских споменика у граду, посета
културним манифестацијама (позоришта, опера, концерти), тренинзи,
излети, занимљива предавања по ученичком избору итд.
Кабинетска настава нуди ученицима вишестурке могућности за
усвајање знања и пружа добру основу за будуће академско образовање.
Школа располаже модерним кабинетима за матерњи - српски језик,
мађарски језик, стране језике, информатику, физику, биологију, хемију,
историју и географију, музичко васпитање и ликовну уметност, као и
савремено опремљеном фискултурном салом и теретаном. У оквиру
часова физичке културе ученицима је омогућено коришћење и других
спортских објеката у граду (базени, клизалишта, спортски терени). За
ученике основне школе обезбеђено је осам, а за ученике гимназије пет
учионица.
На крају књижевне вечери присутнима се обратио и
нижепотписани са неколико својих афоризама, док је председник ССР
Славомир Гвозденовић предложио да се у блиској будућности изда
колективна збирка младих аутора – гимназијалаца из Румуније и
Мађарске, што су гости са одушевљењем прихватили.
Горан Мракић
(НР 1155/6.04.2012, стр. 9)
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НАЦИОНАЛНА ФАЗА ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Најбољи ђаци Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“, то јест они
који су забележили најбоље резултате на жупанијској фази олимпијаде
из српског језика, имали су прилике да проведу четири дана у Великом
Варадину (Орадеји), лепом граду у жупанији Бихор, који је као мали
број градова у Румунији очувао старо градско језгро са бројним
црквама и палатама. Уз барокне грађевине, он има више изузетних
примера архитектуре сецесије, што су наши ђаци могли да виде
сопственим очима.
Отварање олимпијаде матерњих словенских језика (чешки,
словачки и српски) било је одржано у хотелу „Падеш“ у Бањи Феликс,
а писмено такмичење је било организовано у учионицама гимназије
„Емануил Гожду“. Учествовало је 74 ђака у пратњи 15 наставника. Сви
ученици су имали прилике да посете Медвеђу пећину (Peştera Urşilor),
једну од главних туристичких атракција жупаније Бихор. Сем
олимпијаде из матерњих словенских језика, у Великом Варадину су биле
организоване и олимпијаде из веронауке и циганског језика.
Ученици седмог разреда су добили задатак да напишу слободан
састав о пословици „У лажи су кратке ноге“, док су осморазредаши
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мозгали око теме „Пријатељ се у невољи познаје“. Најмлађим
гимназијалцима је припао општепознати стих Бранка Радичевића „Од
колевке па до гроба најлепше је ђачко доба“, десеторазредаши су писали
о „Чврстој вољи којом се може све постићи“, ученици једанаестог
разреда су срочили рад коментаришући реченицу „Ни за све злато се не
продаје слобода“, док је овогодишњим апсолвентима додељена Вергилијева тема „Љубав све побеђује“.
При повратку у Темишвар, у среду 4. априла, добитници награда
и похвалница били су дочекани у просторијама Савеза Срба у
Румунији, где су им извршни председник, Огњан Крстић и секретар
Златиборка Марков, уручили заслужене поклоне. Сви учесници су
добили књиге и блок-нотесе, док су добитници првих награда примили
електронске књиге (e-book), пандане штампаним књигама, настали на
основама рачунарске технологије и постојања интернета, другонаграђенима су поклоњени спољашњи хард-дискови, док су добитници
трећег места добили бежичне оптичке тастатуре и мишеве. Ђацима који
су освојили похвалнице били су уручени ранци за лептоп и звучници
са камерама.
Треба напоменути да ће најбољи ђаци, они који су освојили прву
награду, ићи овог лета о трошку Министарства просвете на екскурзију
по Европи, док ће добитници друге и треће награде отпутовати негде у
Румунији.
Горан Мракић
(НР 1156/13.04.2012, стр. 8-9)
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МАЛИ МАТЕМАТИЧАРИ
Овогодишње такмичење наших основаца – „Мали математичари”
одржало се у петак 6. априла у неколико учионица Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ у Темишвару. Координатор овог такмичења била је
учитељица Вера Арсин, уз учитељице: Славену Пејанов, Мару
Малимарков и Љубицу Попадић.
Учитељи и професори из Темишвара, тимишке и карашсеверинске
жупаније бринули су о преко тридесетак наших малишана. На
овогодишњем такмичењу дошли су да провере стечено знање из
математике основци из Великог Сенпетра, Радимне, Мачевића, Немета,
Белобрешке и Темишвара које су на почетку такмичења поздравили
Златиборка Марков, секретар Савеза Срба у Румунији и директор
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“, Стева Перинац.
После 10.00 часова стигла су питања-тестови, а затим су се мали
математичари прихватили решавања задатака. Ђаке су оценили
наставници: Невена Стефановић, Драгомир Петков, Славена Пејанов и
Вера Арсин.
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За то време наши малишани и професори су посетили Српску
кућу, Савез Срба и српске редакције где је за њих организован пријем,
а учеснике такмичења поздравио је извршни председник ССР Огњан
Крстић.
Ево и резултата и имена награђених са овогодишњег конкурса
Мали математичари:
Трећи разред:
- Петар Аџић, 100 поена, ученик Српске гимназије
- Игор Киру, 100 поена, ученик Српске гимназије
- Дијана Влајић, 99 поена – Основна школа Радимна
Трећа награда припала је Бранку Петрину, са освојених 80 поена,
ученику Српске гимназије.
Захвалнице су добили: Стеван Ловренски и Борислав Здренков
ученици Основне школе у Великом Сенпетру, Ђанина Енаке ученица
Основне школе из Мачевића, Бијанка Богдановић ученица Основне
школе из Белобрешке, Маја Немет, Александра и Александар Корнеану,
Весна Попов, Дајана Стојковић – ученици Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“.
Четврти разред:
Прва награда припала је Марку Рајићу, Марији Милин и Горану
Лолићу – сви су освојили 100 поена, а ученици су Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“.
Другу награду освојили су Андреја Оливера Скорцан, Дејан
Бедричић и Дејан Рамнеанцу са освојених 97 поена, такође и Филип
Герман и Јован Јанкулов са 94 поена, и Јасмина Јеремић са 94 поена –
сви ученици Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“.
Трећу награду су освојили ученици: Милица Симоновић са 85
поена, ученица Основне школе из Мачевића и Јовица Дан са 82 поена,
ученик Основне школе у Белобрешки.
За свој труд захвалницама су награђени: Александра Силин и
Јасмина Мишић ученице из Великог Сенпетра, Драгана Јованов и Весна
Арађан ученице из Немета, Лучика Марија Поташан и Стефан Стојшић
из Белобрешке, Александра Томић из Радимне и Јулијана Чорогар
ученица темишварске гимназије.
Савез Срба у Румунији, главни организатор такмичења Мали математичари, је свим учесницима као и сваке године поклонио разне
поклоне међу којима и збирке математике, геометријски и школски
прибор и дипломе.
Миодраг Тодоров
(НР 1156/13.04.2012, стр. 10)
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ОПРОШТАЈНИ ДАНИ
ДВАНАЕСТОРАЗРЕДАША
У петак, 20. маја 2011. године у ресторану хотела „Амбасадор“
одржано је матурско вече апсолвената Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ у Темишвару.
Матуранти су се веселили заједно са професорима до ране зоре, а
увеличао је ово славље својим присуством Славомир Гвозденовић са
гостима из Србије који су учествовали на Међународном фестивалу
књижевности у Темишвару. Председник ССР је лично поклонио 450
леја за једног ученика који није био у могућности да сам сноси
трошкове око завршетка гимназије.
За музику се побринуо оркестар у следећем саставу: Кајица
Миливојевић – хармоника, Илија Константиновић – певач, Бобан
Константиновић – хармоника, Шаца Стојановић – оргуље, Драгослав

Станојевић – органо. То је било пријатно изненађење за све присутне
које је приредила разредна старешина проф. Дара Пауљевић, о свом
трошку. Такође, музику је допуњавао и DJ Предраг Пеца Аџић.
За ту прилику дванаесторазредаши уз помоћ проф. Даре Пауљевић
припремили су шаљиве стихове посвећене професорима које су
отпевали уз успешну пратњу Кајице Миливојевића.
XII реални смер: Јасмина Калипар, Ивана Бранка Еремић,
Миланка Јаношев, Драган Горан Јацин, Тамара Менгеши, Марко
Радованковић, Симона Стегару, Владислава Стојанов, Милан Стојшин,
Александра Шестак, Каја Мадалина Тумба, Желимир Властић.
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XII филолошки смер: Тања Бачван, Јасмина Клаудија Курјачки,
Зоран Јосић, Славица Жаклина Мијатов, Дејан Миклошеску, Андреја
Дијана Нистор, Александра Оприн, Марко Пејовић, Андрија Радевић,
Биљана Росић, Дејан Русовац, Оливера Адријана Стаматовић, Јелена
Станојевић.
Још један крај школске године, још једна генерација која напушта
школске клупе... Некима то долази као олакшање, док већина матураната
отворено или потајно пати због растанка од колега са којима се дуги
низ година делило добро и зло.
У пратњи хармонике наставника музичког васпитања Јоце Бугарског и познатих песама „Гаудеаумс“, „А сад адио“, и „Растаје се моја
генерација“, дванаесторазредаши су последњи пут у својству ученика
обишли разреде мањих колега, зборницу, директорску канцеларију...
У име апсолвената присутнима се обратила једна од најбољих и
најнаграђенијих ученица наше школе, Милана Петров, док је испред
једанаесторазредаша иступила Радмила Јана Шакотић, такође одликаш,
која је истакла да је за њену генерацију почело одбројавање. Директор
Стева Перинац је поздравио све присутне, захваљујући им на лепим
тренуцима и пожелевши им пуно среће у наставку, на факултетима, у
раду и у животу.
Старешине Ђурђевка Радука и Биљана Мијатов испратиле су
досадашње им ђаке, а то су: Јасмин Бихорац, Јадранка Панин, Радмила
Маћан, Емина Ројков, Марко Стојанов, Јадран Бајти, Биљана Ердељан
и Гордана Пејић (математичко-информатички смер) и Славиша
Болдовина, Роберт Крмач, Александра Корња, Душица Драгачки,
Ксенија Глишић, Дејана Јакшин, Даница Живковић, Драгослав
Миклошеску, Смиљанка Милошев, Васа Николин, Бранка Петков,
Милана Петров и Александар Рајков – (филолошки смер).
Остаће за успомену заједничке фотографије, споменари, поруке,
проливене сузе и незаборавно дружење поводом матурске вечери.
Горан Мракић
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ИЗЛОЖБА СЛИКАРСКЕ КОЛОНИЈЕ
„ЂУРЂЕВДАНСКИ ВИДИЦИ“
Прошлог четвртка, 5. априла је у Темишвару у седишту Савеза
Срба у Румунији организована изложба Српско-румунске сликарске
колоније „Ђурђевдански видици“ из Лужница (Србија).
Уметничке слике које су до излагања у Темишвару биле
представљене и у Решици, припадају сликарима који су током година
били учесници колоније у Лужницама.
Ову колонију сваке године организују Амбасада Републике
Румуније у Београду, Град Крагујевац и Друштво српско-румунског
пријатељства „Ризница“ у Лужницама.
Госте из Крагујевца и представнике Удружења „Српска круна“
поздравио је у име домаћина Славомир Гвозденовић, председник ССР
и отворио изложбу пред присутним представницима српских
институција, генералног конзула Републике Србије у Темишвару, Лазара
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Манојловића, Боривоја Николића, српског бизнисмена из Темишвара,
директора Српске гимназије, Стеве Перинца, који је са неколико
професора на изложбу довео групу ђака Доситејеваца, и пред
представницима медија.
Пријатеље из Крагујевца и “Српске круне” поздравио је и
генерални конзул Лазар Манојловић, пожелевши им добродошлицу, док
је председник друштва Српско-румунског пријатељства, Света
Маџаревић,
говорио о Шумадији, о Дому српско-румунског
пријатељства и о самој сликарској колонији, која је почела са радом пре
четири године, за Ђурђевдан, а на чијим је сусретима учествовала и
наша сликарка Божица Чоботин Илић.
Света Маџаревић је поменуо и издавачку делатност Крагујевчана,
антологије и књиге које говоре о пријатељству Крагујевца, Питешта и
Темишвара, као и о пријатељству две земље и два народа.
У закључку овог догађаја, Мирјана Раденковић, секретар Удружења
„Српска круна“ уручила је признање „Српски витез“, Савезу Срба у
Румунији. У име Савеза, признање је примио извршни председник
ССР, Огњан Крстић.
Љубинка Перинац Станков
(НР 1156/13.04.2012, стр. 12)
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УСКРС И НЕВИДЉИВИ ТАМБУРАШ
Шенђурац, моје мало некада чисто српско родно село, на домаку
манастира Светога Георгија, на десној страни Брзаве, вековима слави
хришћански празник Васкрсења. Jедна од наших, бројних, најлепших
богомоља, је, за време празника, увек била испуњена верницима.
Служили су бројни свештеници па и високи веродостојници.
Било ме је осам година када ме је учитељ одредио да читам
Апостол. И то баш у манастиру у којем сам 1936. године крштен.
Изузетан догађај, који ме је учинио срећним. А баке и деке, рођаци и
сва породица пресрећни. Чак сам добио и новац, сребрењак, којег сам,
низ година, чувао уз свету икону, на зиду.
Слава се, по старом, лепом обичају, одвијала у дивном амбијенту
манастирске порте. Гостију је било са свих страна. Долазили су из
Дете, Денте, Толвадије, Ђира, па чак и из Темишвара, Решице, Бокше
и даљих места.
А да увелича славље, својим појањем, увек, је спремно наступало
Српско певачко друштво „Гусле“, хор од око четрдесетак чланова
Камералног Светога Ђурђа, под управом сеоског учитеља Драгомира
Керпенишана. После резања славског колача, одређени су нови кумови
за следећу годину. Фарбана јаја су, такође, као обично, својим симболом,
изазвала посебну радост, свима, а посебно деци. На лицима присутних
и на сваком кораку, примећивала се радост, опуштеност, нешто
узвишено. А дан као да изузетно дивно сија. А како и не би? Славио
се Ускрс!
Најзад, после два дана „интензивног“ провода, трећи је, дан, био
опроштајни и завршавао се испраћањем гостију својим кућама. Отуда,
вероватно, и она народна изрека: „Најмилија госта, три дана доста“.
Тако би се, после ручка, са својом посадом, гости укрцавали у кола,
тарнице, или чезије, а било је чак и фијакера, као права реткост у оно
време. Упрезани су најбољи расни коњи, добро одгојени, са негованим
заплетеним гривама, а звекири и прапорци као да се звучно надмећу
са музикантима којих је у свакој посади било. А ћилими, разних боја,
израђени ручно или на разбоју, изразито су допуњавали диван призор
какав се, данас, вероватно, све ређе виђа. А детаљ, кога данас нажалост
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више нема, иако је дуго у оваквим приликама био присутан, био је
некада чувени БЕЋАРАЦ. Та стара сокачка песма са наших
равничарских шорова која је својом специфичном поруком и групним
вокално-инструменталним извођењем, исто као и староградске песме,
послужила, као инспирација, ствараоцима новијег српског романтизма.
У бећарцу је било опевано све што карактерише живот наших села. У
стиху су описивани појединци са својим манама и врлинама, богати,
сиромаси, стари, млади, момци, девојке, тврдице, раскошници, пијанци,
шаљивџије итд. Сатима је то тако трајало, данима и ноћима.
Међутим, оно што желим да испричам, је такође истинит догађај,
одигран, баш на Ускрс 1944. године. Дакле, за време Другог светског
рата.
А каква би то слава била, па макар и у тим ратним условима, без
свирке тамбураша? Шенђурац је тада имао своје добре тамбураше,
аматере, још од краја деветнаестог века. Познато је да су се наши Срби
нерадо одазивали војној, ратној мобилизацији, јер, како су говорили,
зашто би се борило на страни Немаца, против своје браће, Руса?
Тако је у Шенђурцу било двадесетак логораша-дезертера, а међу
њима једини тамбураш, примаш, без кога је, скоро немогуће наступити.
Но, из горенаведених разлога, он је, званично, у одсуству осуђен „на
доживотни присилни рад и конфисковање имовине, због, како је у
пресуди написано, неучествовања у Анти-совјетском рату“. А, слава је,
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народ се окупио и требало је да се свира. Унапред су нашли решење и
договорили се. Кућа примаша-логоша, била је баш на сред села, па су
се испред ње, и раније одржавале игранке.
Тако и овога пута. Испред пенџера су стајали тамбураши, на
сокаку а иза шалона, унутра, са примицом у руци био је, скривен
примаш. Он је изнутра све гледао и посматрао на сокаку, али се споља
у соби ништа није могло видети. Комуникација је према ранијем
договору била искључиво звучна. Чекао би се само знак споља и
игранка би кренула. После је све у најбољем реду протекло, будући да
су се, већ по старом обичају ређале игре: Жикино коло, Мало коло,
Мађарац, Кукоњеште, Велико коло, Старачко коло, Шаранац итд. Они
видљиви тамбураши су се понашали сасвим природно, као да се ништа
посебно не догађа, знајући да им је ту, у непосредној близини колега,
пријатељ исте генерације, иза шалона, са другарима, такође бегунцима,
па се и они, за славу часте капљицом своје домаће ракије, дударе.
И тако, као да су предосећали да ће, следећу Ускршњу славу,
дочекати на слободи да више неће бити невидљивог тамбураша. Други
светски рат је окончан, а ја сам поносан на свога оца, невидљивог
тамбураша, Владимира Кнежевића. (фото први с десна, стојећи)
Лаза Кнежевић
(НР 1157/20.04.2012, стр. 18-19)

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

171

ГОДИШЊА СКУПШТИНА САВЕЗА СРБА
У РУМУНИЈИ
У суботу, 21. априла о.г. у Дому омладине у Темишвару одржана је
редовна Годишња скупштина Савеза Срба у Румунији, у присуству 230
делегата из 48 месних организација, уважених гостију, званица из наше
земље, Србије и Мађарске. Годишња скупштина је отворена благословом
Његовог Преосвештенства, Господина Лукијана, епископа темишварског и
будимског. Истакавши значај и одговорност посла којим се Савез Срба
бави, наш нас је Владика позвао на слогу и јединство.
Поздрављајући делегате и званице председник ССР, др Славомир
Гвозденовић, је, између осталог, рекао: „Ваше Преосвештенство, часни
оци Српске православне цркве, уважене званице, драги сународници,
драги пријатељи, представници свих месних организација (осим две
које нису присутне из објективних разлога), представници наших
културно-уметничких друштава, средстава јавног информисања, Христос
Васкресе! Хвала вам што сте дошли данас на Скупштину да урадимо
заједно један важан и озбиљан посао од којег зависи наша активност
током године дана. Желим и овога пута да се подсетимо да су Савез
Срба у Румунији и свеукупна српска заједница у Румунији не једна од

172

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

највреднијих, него највреднија заједница и мањинска организација у
нашој земљи, од 18 колико је признато у Румунији, ако изузмемо
мађарску мањину. Имајући то у виду, дужан сам да вам кажем да смо
то постигли будући да сте свако до вас, на свој начин, имали удела у
томе што нас дају за пример у Букурешту, али и у Београду, за свеукупно
српско расејање широм света, тим више што нас данас има, по задњем
попису, свега осамнаест и по хиљада, иако сам уверен да нас има
прилично више од тога, а да у свету живи око 4 милиона Срба
расејаних на свим континентима. А бити пример за све те Србе мора
се нечим и заслужити. Томе смо сви допринели, од наших школа, наше
Српске гимназије, наших бројних културно-уметничких друштава, наших
средстава информисања, свих наших институција и месних организација, до оних најмањих. Све то нас обавезује да убудуће будемо
заједно, а пре свега на предстојећим локалним изборима, да подржимо
српске кандидате за кнезове општина, за одборнике по нашим
општинама и градовима, па и жупанијама, независно од спискова на
којима буду кандидовали. Ми смо и до сада показали и доказали да смо
лојални грађани Румуније, али и привржени свом роду, својој српској
заједници и такви треба и да останемо“.
Након ових уводних речи др Славомир Гвозденовић је замолио
Његово Преосвештенство, владику Лукијана, да се обрати присутнима
и да благослов Скупштини.
Након угодних и мудрих речи владике Лукијана и благослова,
Славомир Гвозденовић је предложио избор одбора за успешно вођење
Скупштине, а који је био састављен д следећих делегата: Огњан Крстић,
Драган Воштинар, Славољуб Аднађ, Душан Попов, Живица Милојков,
Стева Перинац, Славомир Гвозденовић, Мирослав Несторовић.
Делегати су изгласали овај одбор за вођење радова Скупштине.
У наставку је Славомир Гвозденовић редом позивао госте и
званице да се обрате скупу. Први је за говорницом наступио Золтан
Мароши у троструком својству: заменик префекта тимишке жупаније,
представник УДМР-а и члана коалиције за изборе у саставу УДМР, ССР,
заједница Бугара и заједница Украјинаца. Обраћајући се присутнима г.
Мароши је најпре у својству представника владе Румуније у жупанији
Тимиш рекао да влада чини све и чиниће да Румунија буде заиста
држава и домовина свих оних грађана који у њој живе и уједно нам
помаже да ми, који живимо овде, будемо и останемо оно што смо били
и што јесмо. „Што се тиче сарадње националних мањинских организа-
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ција у жупанији, сматрам да смо у задње четири године, од када смо
основали изборну коалицију, урадили пуно тога корисног за све нас. Та
сарадња треба да се настави, пре свега зато што се ближе локални избори, када можемо постићи још више, јер су сви наши мањински
одборници у Темишварском градском одбору, дакле и ваш Стева Перинац,
чинили све, не само за своју организацију већ и за остале мањине. Ми у
мађарској заједници сматрамо да нам је сарадња са српском мањином, са
бугарском, украјинском и осталима неопходна да бисмо сви заједно
одржали наш матерњи језик, наше културе и особености и за следеће
генерације. Минули 20. век није баш био наклоњен мањинским
заједницама на овим просторима. Међутим, ми морамо данас да покушамо
да искористимо предности политичких и друштвених промена у задњем
периоду. Примера ради, већ више од годину дана, захваљујући и
Генералном конзулату Републике Србије у Темишвару, нашим грађанима
нису потребне визе да би једни другима долазили у посету. На нама је да
будемо спона између две државе, а вама Србима припада највећи задатак.
Исти је случај и са Мађарском и осталим суседима. Ми не треба да конкуришемо између себе већ са другим земљама, са Португалом, са
Шпанијом, са Ирском... Ми са суседима имамо исте и сличне интересе.
Ми заједно треба да бринемо о нашим школама, о нашим културним
установама, јер ми то најбоље знамо. Ми смо сви у опадању бројчано,
наши матерњи језици се полако губе, али ми морамо да то зауставимо, да
ублажимо тај процес. То можемо само заједно“.
У наставку се присутнима обратио Његова ексцеленција, генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Лазар Манојловић:
„Изузетно ми је задовољство да вас све поздравим поводом Годишње
скупштине Савеза Срба у Румунији. Желим да вас обавестим на самом
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почетку да је Република Србија, као што вам је познато, окренута даљем
процесу интеграције након недавног стицања статуса кандидата за приступање Европској унији. Не мање важан приоритет Србије јесте и
наставак одбране њеног уставног поретка, очување суверенитета и
интегритета. У том смислу чврсто смо опредељени за компромисно
издрживо решење наше провинције Косово и Метохија.
Делећи заједничку границу и вредности, судбине румунског и
српског народа су се током векова преплитале. Србија сматра Румунију
пријатељем и савезником, пријатељство које има историјске корене,
ојачано заједничком вером, последњих година потврђено прихватањем
европских вредности, наставиће, у то смо уверени, у превазилажењу
свих евентуалних изазова, даље да јача у времену које је пред нама.
Положај српске мањине у Румунији, уз могућност за афирмисање њених
разноликих вредности и бројних потенцијала, али и положај румунске
националне мањине у Србији, на посебан начин, и незаобилазно,
доприносе успешној сарадњи двеју земаља. У том смислу дозволите ми
да истакнем чињеницу да се Савез Срба и у протеклом периоду
одликовао врло добром организованошћу, динамичном активношћу,
снажном енергијом, племенитим и осмишљеним акцијама што му годинама несумњиво обезбеђује углед у овдашњој средини и у целој
Румунији. Ретко где у свету данас се може срести српска заједница која
служи као бољи пример, снажне воље, огромног елана и истинских
вредности у свом деловању као што је ваша у Румунији. Сетимо се само
прошлогодишњих бројних активности. Такав позитиван пример служи
као узор свеколиком српском расејању, али ће и вама овдашњој српској
заједници уприличити још бољи оквир истрајавања на правом путу.
Убеђен сам да ћете и убудуће знати да чувате своје јединство и важан
утицај на овим просторима.
Желим да вас овом приликом информишем да је влада
Републике Србије недавно донела одлуку ослобођења Срба у
региону плаћања такси и посебних трошкова, али и најавила упрошћавање процедуре за пријем у држављанство Србије. Генерални
конзулат у Темишвару високо ценећи блиске везе овдашње српске
заједнице са матицом, а имајући у виду да српска заједница у Румунији представља аутохтону заједницу, вековно настањену на овим
просторима, указао је влади на неопходност уважавања специфичности чињенице да наши људи овде нису исељеници нити скори
потомци исељеника из Србије, што је до сада био предуслов за
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стицање држављанства. Затражили смо да се приликом будућих
захтева Срба из Румуније за стицање нашег држављанства елиминишу досадашњи обавезни предуслови, чиме ће ова процедура бити
знатно упрошћена. О коначном решењу и позитивној одлуци
благовремено ћемо вас упознати.
Присутнима се, у наставку, обратио Његова ексцеленција, Душко
Ковачевић амбасадор Босне и Херцеговине у Букурешту, иначе кадар
Републике Српске: „Дозволите ми да на почетку захвалим на позиву
који ми је упућен да присуствујем овом величанственом скупу,
Годишњој скупштини Савеза Срба у Румунији. Мој први званични
контакт са Савезом Срба био је прошле године у Букурешту када сам
присуствовао манифестацији „Дани српске културе у Букурешту“.
Морам признати да сам пријатно био изненађен шта сам те вечери
видео и чуо. Народне игре, народне ношње, народне песме, језик
чинили су да се осећам веома поносним чињеницом да припадам
српском народу, који има изузетне обичаје и величанствену традицију.
Иако је дан био веома хладан сво то богатство народних игара, боја,
ношњи, песама учинило је да се осећам веома топло, као да сам код
куће, као да сам у Бања Луци. Тако се осећам и данас. Посебан утисак
на мене је оставило издаваштво из којег се види сав труд који
представници српског народа у Румунији чине како би сачували своје
обичаје, свој језик и културу. Морам нагласити да без помоћи румунских
власти не би било могуће све то постићи. Румунија и Босна и
Херцеговина имају веома добре пријатељске односе. А имајући у виду
сву специфичност уставног уређења Б.Х, сматрам да српска мањина у
Румунији може и треба да буде још једна нит која ће те односе
учвршћивати. Велике су могућности нашег повезивања у области
културе, образовања, спорта итд. Треба видети како можемо све то још
више искористити. Знам да је недавно у Темишвару гостовало културноуметничко друштво из Приједора, Република Српска, и да је одушевило
присутне својим наступом. То је један од примера на који начин се
могу повезивати и учвршћивати наши односи. У то име уручујем и
једну дивну књигу вашем председнику о Бања Луци и да истакнем да
је овај скуп један од догођаја који на мене оставља дубок утисак и који
ћу са поносом памтити“.
Присутнима се обратио и Милорад Ђурић, покрајински секретар
за културу АП Војводине: „Са изузетним задовољством присуствујем
овом важном догађају у животу српске заједнице у Румунији и да вам
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уједно пренесем поздраве и у име председника Владе АП Војводине,
Бојана Пајтића, али и свих људи који су на државним пословима у
покрајинској влади и који су везани за ваше циљеве, за живот Срба у
окружењу. Некако смо у Војводини посвећени комуникацијама са нашим
сународницима у окружењу не само због блискости већ и тиме што
делимо, на неки начин, историју, делимо исте и сличне културне
вредности. Срби у Румунији, Мађарској и Хрватској су дали
непроцењиви допринос српској култури и један од наших заједничких
циљева је да валоризујемо тај допринос, пре свега у поштовању
личности које су пореклом са ових простора, које су у изузетној мери
задужили српску културу и историју. Да поменем само Доситеја Обрадовића, Саву Текелију, Милутина Миланковића, Николу Теслу и многе
друге. То је све једно сазвежђе српске културе и духовности о којем смо
дужни да бринемо и помажемо и да, без обзира на то где су државне
границе, штитимо и унапређујемо. Можда не успевамо увек у
финансијском смислу да одговоримо на све ваше потребе, али се
трудимо да негујемо наше културно наслеђе. Колико смо могли помогли
смо уређењу Српске куће у Темишвару и Текелијанума у Будимпешти и
кроз разне пројекте покушавамо да и вама и нама, са оне стране границе, представимо сво богатство онога што припада српском национу.
У том смислу и оно што радимо на државном плану у Србији је и за
вас припаднике српске мањине у поменутим земљама. Наш пут ка
Европској унији ће свакако допринети у позитивном смислу и положају
наших сународника у другим државама. Ми у Војводини штитимо права
свих наших сународника других националности, те сматрамо да тако
треба да се штите права и српске мањине у Румунији, у Мађарској и
осталим државама. Ми ћемо наставити да подржавамо образовање,
културу и друге видове активности Срба у Румунији и осталим
државама. Ви сте нам подједнако важни без обзира на бројчаност и
зато нас радују ваши напори у очувању вашег идентитета, културе,
језика, вере и свега осталог што чини један народ“.
Љубомир Алексов, председник Самоуправе Срба у Мађарској:
„Дозволите ми да вам најпре пренесем поздраве наше земаљске Српске
самоуправе у Мађарској. Сваки наш долазак у Темишвар, па и овај
данашњи, бива попраћен емоцијама које су подстакнуте сећањима на
све лепе тренутке проведене међу вама у досадашњим бројним
приликама. Везе и контакти Срба у Мађарској и Румунији датирају још
из давних времена, а сарадња коју смо задњих година интензивирали
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и која из месеца у месец постаје све живља и садржајнија, чини нас
богатијим новим пријатељствима. Самоуправа Срба у Мађарској и
Савез Срба у Румунији успоставили су сарадњу каквом се многе
заједнице не могу похвалити. Она се не огледа једино у размени
културних и других програма већ пре свега у братским и међуљудским
односима. То неизмерно пријатељство постало је препознатљив знак.
Од многих заједничких акција задњих година поменуо бих само
заједнички наступ у репрезентативној задужбини Илије Коларца у
Београду. Тај догађај оставио је снажан печат на свесрпској културној
сцени. Један од облика наше заједничке сарадње је везан и за
политичке наступе у нашој матици. Сви ови облици наше сарадње могу
да послуже као пример осталим српским заједницама и у нашем
региону а и шире, да се удруженим снагама могу достићи и даљи и
виши домети. Све ово што сам поменуо, али и још много тога, не би
било остварено без тесне сарадње наших кровних организација. Агилност којом Савез Срба у Румунији заступа интересе своје мањинске
заједнице препозната је и призната не само нама Србима у Мађарској
већ и у нашој матици и у ширем српском расејању. Ја вам на тим
успесима честитам, а истовремено изражавам своје задовољство што
вам не мањкају ни упорност и жеља да и надаље радите на томе.
Дозволите ми да овом приликом уручим г. Славомиру Гвозденовићу
специјално признање које Самоуправа Срба у Мађарској додељује у знак
захвалности за његов допринос јачању наших веза на подрубљивању
свеколике сарадње“.
Универзитетски професор Николаје Царан, председник Лиге
румунско-српског пријатељства, један од најискренијих пријатеља
српског народа се, такође, обратио скупу истичући, између осталог, да
увек радо долази на српске скупове и да српски језик радије говори
срцем него усмено. Господин Царан је нагласио да је председник Лиге
румунско-српског пријатељства постао у оним тешким тренуцима по
српски народ, у пролеће 1999. године. Када је Србија била приморана
да последњим снагама брани своју земљу, своју независност, свој понос
пред налетима снага НАТО пакта, пре свега САД, у једном срамном
покушају да се покори српски народ, што се није остварило, а он лично,
бројни румунски грађани, српски пријатељи, су се томе свим
расположивим снагама противили. „Ми то нећемо никада заборавити
и због тога нам је српски народ још дражи“.
Присутнима су се, у име својих мањинских организација, обратили
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Михајела Бумбук (Савез Украјинаца) и Стефан Велчов (Удружење
Бугара у Банату). Они су, између осталог, истакли добру и плодоносну
сарадњу са Савезом Срба у настојањима да сви скупа одрже свој
национални идентитет на овим просторима, језик, веру, културу али и
да заједничким снагама, у оквиру изборне коалиције са УДМР-ом
постигну још више, односно да имају своје одборнике у Темишварском
одбору и Тимишком жупанијском савету.
У првом делу Скупштине, Славомир Гвозденовић још је обавестио
присутне да је ових дана основана још једна српска месна организација
за насеља Печка, Надлак и Торња, да скупу присуствују и наши угледни
интелектуалци, просветни радници и културни посленици (Александар
Никић, Томислав Ђурић, Лаза Кнежевић), а потом је прочитао и
писмене поруке угледних личности, на високим положајима, из земље
и иностранства који су били спречени да присуствују Скупштини.
Још је подвукао Славомир Гвозденовић да су све планиране акције
и манифестације, изгласане на претходној скупштини, урађене и
одржане током минуле године, а да ниједна од акција није наметнута
месним организацијама или другим српским установама, већ да је све
урађено договорима. Истовремено, Савез Срба у Румунији је једна од
две-три мањинске организације у нашој земљи која има и Организацију
младих Срба, а која одлично ради већ од самог оснивања. Своје уводно
обраћање Скупштини досадашњи председник је закључио речима које
су се у више наврата чуле из Дворане младих: “Неко је у дворани више
пута поновио две речи сви и заједно. Сетимо се ових речи у сваком
српском послу, у Темишвару и сваком нашем месту посебно на
предстојећим локалним изборима”.
ПОРУКЕ СКУПШТИНИ
Поштовани учесници Годишње скупштине,
Част ми је и задовољство да у име Владе Републике Србије,
Министарства вера и дијаспоре и у своје лично име поздравим
учеснике и госте Годишње скупштине и да вам зажелим успешан рад.
Не сумњам да ће, као и до сада, објективна оцена вашег деловања
бити основно мерило за избор будућих активности како би остварили
жељене циљеве.
Ваш рад на неговању и заштити културног и националног
идентитета препознатљив је и уважен не само у Румунији и матичној
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држави, већ и у целој нашој дијаспори.
Током активности, непрестано, руководили сте се цивилизованом
идејом да се као народ искажете у својој изворности и уједно покажете
своју приврженост савременом обогаћивању културног идентитета.
Тиме доказујете да сте лојални грађани земаља у којима живите, чиме
свету непосредно показујете како разлике могу и треба да зближавају,
односно, да сте поуздан мост за развијање међусуседских односа, у овом
случају Србије и Румуније.
Свестрани развој Србије, јачање њеног угледа и међународног
положаја као демократске и мирољубиве земље, остваривање и заштита
легитимних националних и државних интереса, циљеви су матице,
дијаспоре, свакако и Срба у региону. Овако значајни и важни циљеви
могући су уз остваривање пуне сарадње државе и цркве, јер је управо
улога цркве од највеће важности у очувању духовног и националног
идентитета српског народа.
Молим за ваше разумевање што Скупштини из објективних разлога
не могу да присуствујем.
Ценећи ваше укупне активности у Министарству вера и дијаспоре
увек ћете имати разумевање и подршку.
Срђан Срећковић,
министар вера и дијаспоре у Влади Републике Србије
Поштовани господине Председниче,
Поштовани делегати и званице,
Дозволите ми, на почетку, да изразим своју захвалност на
упућеном позиву да присуствујем овом важном догађају за српску
заједницу као што је Годишња скупштина Савеза Срба у Румунији на
којој ће се анализирати активност ваше мањинске организације у 2011.
години и на којој ће се утврдити смернице рада у 2012. години.
Постала је већ традиција да Савез Срба у Румунији организује
бројне акције и манифестације које допринесе очувању традиција и
обичаја ваше заједнице. На тај начин српска заједница у Румунији
успева да очува свој национални идентитет, своју културу и језик.
Свима је добро познато да је историја српског народа на
територији данашње Румуније прожета борбама за слободу, за очување
свог националног идентитета и своје прадедовске вере. Срби у
Румунији су тако успели да сачувају своје име, своје традиције и
обичаје упркос свакојаким спутавањима и препрекама, а потомцима су
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ваши преци оставили богату културну баштину од непроцењиве
вредности.
Нећу погрешити ако кажем да је главну улогу у очувању вашег
националног идентитета одиграла просвета. Желим да искористим
прилику да свим Србима у Румунији, који су у својој свакодневној
активности успели да остваре све оно што су замислили, честитам
будући да настава на српском језику постоји скоро три века на овим
румунским просторима.
Желим да вас уверим да Департман на чијем сам челу помно
прати рад ваше организације и да је увек спреман да вам помогне. За
будућност планирамо да још више усавршимо нашу сарадњу, да је
обогатимо новим садржајима и програмима који би промовисали
етничку разноликост на културном, књижевном или лингвистичком
плану.
Марко Атила,
државни секретар, начелник Департмана за међуетничке
односе Владе Румуније
Поштовани господине Председниче,
У својству председника Тимишког жупанијског савета желим да
поздравим рад Годишње скупштине Савеза Срба у Румунији, на којем
ће учествовати око 230 делегата из целе наше земље.
Тимишка жупанија је данас снажан привредни центар Румуније,
важан и поштован партнер на пољу сарадње како на регионалном тако
и на светском плану. Штавише, тимишка жупанија представља и један
привилегован простор и пример мултикултуралности и разумевања.
Тимишка жупанија је позната и по разноликости у културном животу
захваљујући бројним етничким групама и националним мањинама које
овде живе вековима у духу толеранције и примерног суживота. Овакав
примеран суживот огледа се и у одличној сарадњи Савеза Срба у
Румунији и Тимишког жупанијског савета. Убеђен сам да ће се ова
сарадња још успешније наставити и убудуће.
Константин Остафићук,
председник Тимишког жупанијског савета
Поштовани господине Председниче,
Захваљујући вам на позиву да учествујем на Годишњој скупштини
Савеза Срба у Румунији, која се одржава у Темишвару, из објективних

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

181

разлога жалим што не могу удовољити вашем позиву.
Осећам се поносним у својству градоначелника Темишвара што
се овај изузетно важан догађај у животу ваше српске заједнице одржава
управо у нашем граду. Темишвар је, уосталом, модел у погледу свог
мултиетничког, вишејезичког и мултиконфесионалног карактера. У
нашем граду живи у потпуној слози и хармонији 27 етничких група и
националних мањина, припадници 17 верских конфесија. Свака од њих
на свој начин доноси додатну вредност богатству нашег народа. Због
свега тога желим да вас уверим да ћемо и убудуће бити уз Савез Срба
у Румунији, да ћемо помагати српску заједницу у очувању свог
националног и културног идентитета, у очувању своје вере, језика,
традиција и обичаја.
др инж. Георге Чуханду,
градоначелник Темишвара
НОВИ ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ ЈЕ
ИНЖ. ОГЊАН КРСТИЋ
Након истека свог мандата на функцији председника ССР, др
Славомир Гвозденовић је одлучио да овога пута не кандидује и пред
делегатима је изнео следећи предлог за избор новог председника.
Процедура је била једноставна. У случају само једног кандидата за
функцију председника гласање би се обавило јавно дизањем руку, а у
случају више кандидата гласање би се обавило тајно, тако што би сваки
делегат добио списак са кандидатима и определио се за једног од њих.
Предлог је усвојен од стране делегата једногласно.
Предлози кандидата могли су
бити на три начина: од стране
појединаца, од стране месних организација или да појединац сам себе
предложи за кандидата.
Потпредседник ССР, Живица
Милојков, истовремено и председник
МО ССР Темишвар, је у име
темишварске организације предложио инж. Огњана Крстића. Свој
предлог Живица Милојков је
образложио следећим речина: „Сви
добро познајемо Огњана Крстића,
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који је у Савезу од самог оснивања, а у руководећим структурама је
више од десет година, а у једном тренутку је обављао и функцију
председника Савеза, али из објективних разлога није одрадио цео
мандат. Огњан Крстић се више од 25 година активно бави радом у
оквиру нашег највећег културно-уметничког друштва „Младост“, а задњих
неколико година активно помаже и упућује наша бројна друштва по
селима. По мени неко ко жели да обавља функцију председника Савеза
мора да испуни два услова: да може и да жели. Наш кандидат и може,
у то смо уверени”.
Предлог је подржао и Славомир Гвозденовић истичући да је
Огњан Крстић много година координирао нашу културну активност,
учествовао је у организовању и покретању бројних смотри и фестивала
фолклора и у сталном је контакту са свим нашим културним друштвима.
Будући да није било више предлога приступило се гласању.
Огњан Крстић је једногласно изабран за новог председника Савеза
Срба у Румунији и захваљујући делегатима на поверењу нови
председник је између осталог рекао да ће све учинити да оправда то
поверење чланова савеза, свеукупне српске заједнице у Румунији, али
је још додао да обимне послове у Савезу не може урадити само један
човек, ма био он и председник, већ је потребно учешће сваког
појединца који је спреман и вољан да ради за добробит српске
заједнице. Још је додао Огњан Крстић да осим старијих и искуснијих
посленика на пољу активности у свим доменима треба привући што
већи број младих, који представљају нашу будућност, а да су се ти
млади већ у неким активностима показали и доказали као способни
кадар за наше сутра, али и пуни ентузијазма. „Савез Срба је био и биће
отворен за све оне који желе да учествују у нашим активностима, без
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обзира на њихова политичка опредељења. Ми у овим моментима и у
овој ситуацији немамо права на експерименте и грешке. И због
бројчаног стања и због оног што нам се дешава унутар српске
заједнице. Независно од тога ко је председник Савеза, све морамо да
урадимо заједно, сложно, да сви заједно одржимо јединство Срба на
овим просторима како бисмо очували макар оно што имамо. Потребна
нам је, више него икада, наша слога, а први испит да то испољимо, јесу
наредни локални избори у Румунији. Ми смо обишли доста наших
места, наше месне организације, где смо, такође, позивали наше
сународнике на српску слогу. А управо ови избори су прилика да
урадимо доста тога позитивног. Имамо шансе да у свакој од 11 изборних
јединица, где живе и Срби, имамо наше представнике у локалним
органима власти, у одборима, али и на функције кнезова. Наставићемо
и са инвестиционим радовима на проширењу Српске куће да бисмо
убудуће имали довољно простора за сва наша окупљања и за
активности. Морамо посветити пажњу и нашим местима којима
требамо помоћи у свим приликама“, још је додао Огњан Крстић.
*
Приликом истека мандата председника Савеза на скупу је др Славомиру Гвозденовићу, од стране Савеза и његових чланова уручена
захвалница, чин који су делегати поздравили снажним аплаузом.
Почасну диплому и златник (који се уручује најзаслужнијим људима у
Савезу и ван Савеза) је досадашњем председнику уручио наш посланик
проф. др Душан Попов, који је и прочитао текст „Почасна диплома
додељује се г. проф. Славомиру Гвозденовићу за изузетан допринос очувању националног бића Срба у Румунији. Темишвар, 21. април 2012.“
Пригодним речима Славомир Гвозденовић је захвалио на овој
почасти и обећао да ће остати и надаље на барикадама Савеза.
Припремио: Србољуб Мишковић
(НР 1158/27.04.2012, стр. 6-12)
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ШОКАНТНО ОТКРИЋЕ О ПОРЕКЛУ
ХРВАТА
Истраживање генетичке подударности и генетичког порекла
Хрвата, које је спровео институт ФА из Загреба, а трајало је задњих
девет година, доноси најшокантније од свих досадашњих открића
везаних за порекло Хрвата. Према овом угледном институту који је
задњих деценија прикупио више међународних признања из генетичких
истраживања, на узорку од 7.230 испитаника највећа је подударност
хромозома Y и хаплотипа управо са словенским хаплотипом српског
народа из 10. века.
Хаплотип Eu7, односно такозвани хрватски хаплотип, могуће је
повезати једино са хаплотипом Eu13, који је такозвани старосрпски
хаплотип, а повезан је са Србима до 10. века. То би отприлике значило
да су све досадашње претпоставке о пореклу Хрвата биле потпуно

Један већи део Карашевака у Румунији, католичке вере, се
изјаснио као Хрвати. Да ли и они, по овом истраживању, имају
српске корене?
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погрешне и да нисмо видели оно што је очигледно. Хрвати су потомци
Срба који су негде током 10. века прешли на подручја насељена мањим
словенским племенима, која су се приклонила тој групи те су негде
током тог истог века преузели име Хрват (Ксорбатус) - објаснио је др
Милорад Павић из института.
Додали су да овакво откриће досад није било могуће јер су се
узимали узорци хромозома Y од Срба који данас живе у Србији, те су
зато досадашња истраживања давала другачије резултате. Наиме,
данашњи становници Србије највећу генеску повезаност и готово
идентичан број хромозома Y те подударност хаплотипа имају с
Турцима, а то се углавном објашњава тиме да су Турци током пет векова
колонизације, нарочито након погибије великог броја Срба на Косову,
мешали своје гене са домаћим становништвом. Разлике између гена
„оригиналних“ Срба и данашњих једнаке су као и између Румуна и
Француза, иако оба народа припадају романској групи, објаснили су из
института те додали да је хрватски ген заправо више повезан са геном
српских предака него генска структура данашњих Срба.
Због изузетно осетљиве ситуације ово ће истраживање вероватно,
чим буде објављено, одбацити све важније институције. Из института
су такође поручили да су задња два месеца размишљали хоће ли
објавити резултате јер тиме доводе у питање целу историју и односе
два народа. Ако им се одобри новац, што овим објављивањем озбиљно
угрожавају, додатно ће истражити остатке тела, одеће и предмета из
10. века те целога задњег миленијума на којима, наравно, постоје
трагови ДНК како би се теорија додатно потврдила.
Припремио: Милан Петровић
Букурешт
(НР 1159/4.05.2012, стр. 22)
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ЈУБИЛАРНА ДВАДЕСЕТА СМОТРА
ХОРОВА
Прошле суботе, 19. маја, одржала се двадесета јубиларна
манифестација „Смотра хорова“, коју заједнички сваке године организују
Српска православна епархија темишварска и Савез Срба у Румунији.
У српском саборном храму на Тргу уједињења пре 10.00 часова
одржано је благодарење у присуству много народа пристиглог из свих
наших места од Мориша до Дунава. Вернике и госте који су дошли из
Мађарске и матичне Србије поздравио је викар Маринко Марков и
пренео поздраве и благослов Његове светости патријарха Иринеја и
владике Лукијана, администратора темишварског и целог Сабора српске
православне цркве. Такође је отац викар Маринко Марков истакао врло
добру сарадњу која постоји између Српске православне епархије
темишварске и наше кровне организације Савеза Срба у Румунији, чиме
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доказујемо да смо сви једно. Овогодишње окупљање наших хорова
наставило се свечаним дефилеом свих учесника, српских црквених
хорова и појаца са литијама и барјацима на Тргу уједињења, а затим и
фотографисање за успомену.
Други део двадесете Смотре хорова одржао се после 11.00 часова
у великој сали за приредбе темишварског Дома омладине. Манифестацију су ове године својим присуством и учешћем увеличали:
представник Српске академије наука и уметности, Дејан Масликовић,
Огњан Крстић, председник Савеза Срба у Румунији, Душан Попов,
посланик у Парламенту Румуније, Стева Перинац, директор Српске
гимназије „Доситеј Обрадовић“, затим истакнути драмски уметници из
Србије: Рада Ђуричин и Небојша Дугалић, Дечији црквени хор „Свети
Сава“ из Лознице. Истакнуто је да се ове године прославља један
значајан јубилеј - стота годишњица Црквеног хора „Орао“ из Варјаша.
Водитељи културно-духовног и уметничког програма Радмила
Шакотић и Александар Инђић су после поздравних речи прочитали
молитву и позвали чланове Дечијег црквеног хора „Свети Сава“ из
Лознице који су под диригентском палицом Драгана Ђедовића извели
неколико духовних песама.
Глумица Рада Ђуричин изговорила је приповетку Госпа Нола из
књиге приповедака Хроника паланачког гробља, једне од најумнијих
српских списатељица Исидоре Секулић.
Монодрама „Реч о свечовеку“, по тексту владике Николаја
(Велимировића) поводом осам стоте годишњице постојања манастира
Жиче, задужбине Немањића, тумачио је драмски уметник Небојша
Дугалић пред препуном салом Дома омладине. „Речи о свечовеку“
представљају монодрамску адаптацију истоимене збирке алегоричних
поука и записа владике Николаја у којима нови православни Златоуст,
у разуђеној и разноврсној наративној драматургији, блиставој
језгровитости своје поетике и стила, благовести, опомиње и подсећа на
наше замрло сећање на Бога, ближњег и свеколику твар... У ово време,
које, изгледа, ничим не сиромахује тако као љубављу, благовест о
Свечовеку владике Николаја, делује као напој жедноме у пустињи речи о свечовеку су наше животворно огледање у Богу.
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Након што су водитељи овогодишње Смотре хорова прочитали
молитву, уследио је други део наступа Дечијег црквеног хора “Свети
Сава” из Лознице, који је предвођен професором и диригентом
Драганом Ђедовићем извео две изворне народне српске песме са
Косова и Метохије: Маријо бела кумријо и Густа ми магла паднала, а
затим неколико изворних народних и духовних песама са којима су
увеличали овогодишњу манифестацију.
Представницима и руководиоцима наших српских дечијих и
црквених хорова из Баната, истакнутим српским глумцима: Ради
Ђуричин и Небојши Дугалићу, Српској академији наука и уметности и
Дејану Масликовићу, представнику САНУ, црквеном хору из Будимпеште
додељене су Дипломе и Захвалнице од стране Српске православне
епархије темишварске и Савеза Срба у Румунији за учешће на
двадесетој јубиларној Смотри хорова, за допринос црквеном појању, као
и за дугогодишњи рад и залагање. Председник Савеза Срба Огњан
Крстић је након уручивања Диплома додао: “Часни оци Српске
православне цркве, уважени гости из Србије и Мађарске, браћо и
сестре поздрављам вас у име Савеза Срба, који ће као кровна
организација свих Срба из Румуније и уз благослов и у сарадњи са
нашом црквом подржавати овакве и сличне манифестације. Заједно
можемо и боље и више, заједно јачи да нам буде боље! А ово нека буде
гесло које ће да нас води.”
Била је ово још једна лепа прилика да се чује наше црквено хорско
појање и да сви будемо заједно на оваквом узвишеном духовном и
културном догађају.
Миодраг Тодоров
(НР 1162/25.05.2012, стр. 8-9)
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ОТВАРАЊЕ И ОСВЕЋЕЊЕ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ БАНАЋАНСКЕ
СРПСКЕ КУЋЕ У МУЗЕЈУ СЕЛА
У ТЕМИШВАРУ
Прошле недеље, 3. јуна, 2012. године, на дан када је наша српска
православна црква прославила Дови, у Музеју села Баната у прелепом
амбијенту Зелене шуме, одржао се петнаести јубиларни Фестивал
националних мањина, културно-уметничка манифестација које сваке
године окупља на истој сцени све националне мањине које вековима
живе заједно у Банату.
Огранизатори овог значајног фолклорног догађаја за наш град су
Тимишки жупанијски савет, Центар за културу и уметност жупаније
Тимиш и Музеј села Баната, а домаћин и уједно и водитељ је и ове
године био неуморни културни посленик Чипријан Ћипу.
Освећење традиционалне српске куће (пренета из Гада) обавио је
отац викар високопречасни протојереј-ставрофор Маринко Марков,
архијерејски заменик у 14.00 часова а присуствовали су генерални
конзул Републике Србије у Темишвару Лазар Манојловић, српски
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посланик у Парламенту Румуније Душан Попов, секретар Савеза Срба
у Румунији Златиборка Марков, директор Српске гимназије „Доситеј
Обрадовић“ Стева Перинац и Љубомир Степанов.
После 15.00 часова испред Српске куће засвирали су трубачи из
Србије – оркестар Данијела Јокановића из Шида. Представници српске
мањине, која је била кум овогодишњег окупљања мањинаца:
председник Савеза Срба, Огњан Крстић, генерални конзул Републике
Србије у Темишвару, Лазар Манојловић, посланик у Румунском
парламенту, Душан Попов, секретар ССР, Златиборка Марков,
председник Скупштине дијаспоре и Срба у региону, Славомир
Гвозденовић и директор Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ Стева
Перинац, дочекали су у дворишту Српске куће директора Тимишког
жупанијског савета Развана Хреновског и директора Фестивала
националних мањина и Центра за културу жупаније Тимиш Чипријана
Ћипуа. Присутне је поздравио директор Ћипу: „Драги пријатељи,
представници свих мањина, драги гости из Србије и драги домаћини,
данас је свечан дан пошто смо уз подршку и сарадњу многих
реализовали зацртани план да се изгради ова српска банаћанска
традиционална кућа у Музеју села Баната.”, и након поздравних речи
доделио је диплому председнику ССР Огњану Крстићу, који се захвалио
у име наше кровне организације и Срба из Баната и додао: „Драго нам
је да смо поново сви заједно, сви који вековима живимо у овом дивном
Банату, овога пута у Српској кући, а ми Срби увек дочекујемо госте
традиционалним српским специјалитетима и српском музиком.”
Чланови српских културно-уметничких друштава „Младост” Пале
- Република Српска, „Михајло Андрејевић“ из Петровог Села и „Лала“
из Ечке – Србија, гости Центра за културу као изненађење за наш Савез,
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ухватили су се у велико и весело народно коло и уз пратњу српских
трубача из Шида показали још једном лепоту српског фолклора.
Дружење се наставило уз дегустацију српских специјалитета и домаће
шљивовице.
Весела атмосфера наставила се када је приређен свечани дефиле
алејама Музеја села Баната, који је кренуо од куће овогодишњег кума, а
то је ове године била наша српска мањина. Велика поворка учесника,
девојке и маладићи у српским народним ношњама, у пратњи трубача,
хармоникаша и тамбураша обишла је куће свих националних мањина,
које вековима живе на овим банатским просторима, и зауставила се
испред велике сцене Музеја села Баната где је публику и учеснике
поздравио директор фестивала Чипријан Ћипу. У име овогодишњих
кумова, Савеза Срба у Румунији, све присутне поздравила је секретар
ССР Златиборка Марков и додала да је за нас Србе и нашу српску
мањину ово посебан дан јер је на велики празник Силазак Светог духа
на апостоле - Дови отворена и освећена Српска кућа, која се налази на
алеји мањина, пожелевши свима угодан пријем уз наше мањинце, јер
мултикултуралност и суживот јесу одлика која краси наш Темишвар.
Уметници-аматери, представници свих мањина учесника
фестивала, су се затим ухватили у велико народно коло на платоу
испред велике бине и у пратњи оркестра са Пала заиграли српско коло.
Част да отворе овогодишње петнаесто издање Фестивала
националних мањина припала је гостима из Републике Српске
Културно-уметничком друштву „Младост“ Пале, које се на отвореној
сцени Музеја села Баната представило сплетом сачињеним од српских
народних игара из околине Сарајева.
Наше Културно-уметничко друштво „Михајло Андрејевић“ из
Петровог Села представило се српским народним играма из околине
Лесковца у кореографији Аксе Васиљевића, уметнички руководилац
друштва Миодраг Илин. После наступа представника српске мањине,
која је ове године била кум фестивала, уследили су представници
културно-уметничких друштава и формација Украјинаца, Бугара, Мађара,
Словака, Чеха, Немаца, Рома, Јевреја, као и гости КУД „Лала“ из Ечке
и Фолклорна дружина Италијана из Форгарије.
Овај јединствени фестивал фолклора, традиције и народних
обичаја окупио је и ове године у Музеју села Баната велики број
Темишвараца љубитеља фолклора који су уживали у троипочасовном
културно-уметничком програму и лепоти народних игара и песама.
Миодраг Тодоров
(НР 1164/8.06.2012, стр. 12-13)
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 61. ГОДИШЊИЦЕ
ДЕПОРТОВАЊА У БАРАГАН
НА ДОВИ 1951.
Обележавање 61. годишњице депортовања у Бараган започела је
у преподневним суботњим сатима полагањем венца на Споменик у
Парку Правосуђа, који је подигнут у знак сећања на све депортоване у
бараганску пустињу и на њихова дугогодишња страдања далеко од
родног краја, далеко од Баната. Удружење бивших депортираца у
Бараган, са седиштем у Темишвару, сваке године организује окупљање
својих чланова, а основано је 1990. године и заступа социјална права
свих особа које су преживеле патње депортовања у Бараган. Такође се
ово удружење залаже за преиспитивање историјских вредности и
банаћанске мултиетничке традиције. У оквиру Удружења основан је
документациони центар и архива, а током прошлих година штампано
је неколико књига које описују муке, страдања и живот неправедно
депортованих Банаћана (Арумуна - Македонаца, Чеха, Бугара, Срба,
Немаца, Румуна, Јевреја и Мађара) у румунски гулаг, само зато што су
били вредни и поштени домаћини и земљорадници, интелектуалци,
занатлије, трговци. Међу тим књигама наша кровна организација, Савез
Срба, објавила је неколико наслова на српском и румунском језику.
Прошле суботе, 16. јуна са почетком у 11.00 часова у Румунском
саборном храму – Катедрала - у центру Темишвара, обављен је помен
у знак сећања на масовно депортовање у Бараган, које се десило пре
шездесет и једне године, на други дан хришћанског празника Духова –
Дови. Помену су присуствовали страдалници бараганске голготе,
Банаћани разних националности од Мориша до Дунава заједно са
члановима њихових породица. Вољом силе ови поштени и вредни
људи били су приморани да напусте своја огњишта, своју дедовину,
свој родни крај и проведу неколико тешких и тужних година у румунском Сибиру – пешчари Барагана.
Следећег дана, у недељу 17. јуна, у Српском саборном православном храму на Тргу уједињења служен је помен преминулим Србима,
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који су били прогнани у Бараган 1951. године, и обележена годишњица
страдања наших сународника. Помену који је служило 8 наших
свештеника, на челу са протојерејом-ставрофором Маринком Марковим,
архијерејским замеником присуствовали су, уз темишварске Бараганце,
и депортирци из више наших места, као и господин Лазар Манојловић,
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Душан Попов, наш
посланик у Парламенту Румуније, и Славомир Гвозденовић, председник
Скупштине дијаспоре и Срба у региону.
Миодраг Тодоров
(НР 1166/22.06.2012, стр. 10)
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УРУЧИВАЊЕ ВИДОВДАНСКИХ ПОВЕЉА
И ЗАХВАЛНИЦА У СРПСКОМ
САБОРНОМ ХРАМУ
Већ двадесет година уочи Видовдана или на сам Видовдан Савез
Срба у Румунији додељује повеље и захвалнице најзаслужнијим
Србима у Румунији или матици. Срби те заслуге могу постићи у
домену школства, културе, духовности, доброчинства својим
несебичним залагањем и својим остварењима у разним доменима. Тако
је било и ове године када су чланови РС ССР, на задњој седници
одлучили да повеље буду додељене Мирчети Стојићу и Стеви
Лепојеву, а захвалнице проф. Златомиру Панићу, проф. Властимиру
Тодорову, јеромонаху Спиридону Вељковићу и искушенику Марку
Радовановићу, братству манастира Златица.
Договорено је, такође, да се ова признања уруче у Српском саборном храму у Темишвару Граду, након свете литургије, у недељу уочи
Видовдана, 24. јуна.
У присуству бројних верника, гостију из матице, Генералног
конзула Републике Србије у Темишвару, Лазара Манојловића,
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председника ССР, инж. Огњана Крстића и других личности, после
свете литургије прота Маринко Марков, архијерејски заменик је
одржао предивну и дирљиву беседу о Видовдану, о српским јунацима
палим на Косову пољу, о улози свете српске цркве у одржавању српске
националне свести и на овим нашим просторима, о херојству српског
народа на Косову током векова. „Нема Србина на свету који није чуо за
Косово, за Косовску битку, за цара Лазара, за Видовдан и српске јунаке.
И ми Срби у расејању чувамо успомену на све оне који су пролили крв
на Косову пољу ради одбране и очувања наше мајке Србије од турске
најезде, за крст часни и слободу златну, како каже наш народ. Утолико
више смо дужни и ми Срби у Румунији да будемо јединствени, да наша
православна црква и наш Савез Срба у Румунији, заједно са осталим
српским установама, будемо увек заједно, сложни и привржени нашој
вери, нашим обичајима и нашој традицији, да очувамо наш језик и нашу
културу. Једино тако бићемо и остаћемо достојни наших предака који су
пролили крв на Косовом пољу...“, још је додао прота Маринко Марков.
Посебно је архијерејски заменик наше Српске православне
епархије темишварске похвалио шта је све Савез чинио годинама као
и помоћ и добру сарадњу Цркве и Савеза.
У име Савеза Срба у Румунији овим поводом се присутнима
обратио Славомир Гвозденовић речима: „... Поштујући нашу прошлост,
традицију и велику историју, какву немају многи народи, ми данас
чинимо само један свети дуг да се сви заједно сетимо Косова, да се
сетимо Видовдана и да не заборавимо да у манастиру Златица,
задужбини Светог Саве, у Моноштору, Видовдан јесте и храмовна
слава, да им приђемо и да уз то видовданско које носимо у себи одамо
признање онима који су задужили наш род својом активношћу, својим
успесима тамо где раде и где нас представљају. Морам да захвалим
посебно нашој цркви на разумевању данас и у свакој прилици. У том
нашем заједништву и нашој слози, које је посебно подвукао прота
Маринко Марков, а које су нам потребније више него икада, можемо
остварити много лепих и корисних ствари. Изговарајући ове речи
заједно са вама ми се поклањамо Светом Видовдану, да останемо на
достојанствен, частан и поштен начин, онакви какав јесте и наш народ
на овим просторима, који је успео да сачува све ово толиких векова и
остао усправан у најтежим тренуцима. Мало је народа који су прошли
кроз толика искушења као наш народ. И зато хвала онима који су нас
свих ових година учили да останемо и достојни, и усправни, да
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останемо народ Светога Саве, добри хришћани, добри Срби, добри и
лојални грађани ове земље. Исти однос очекујемо и према нама, када
се буде враћала наша црквена имовина и када будемо размишљали о
Макрином дому, о нашој деци и њиховом школовању, о одласцима наше
деце у матицу, јер та нит, која је овде поменута, јесте она која треба да
повезује нашу децу и ми смо дужни да о томе водимо рачуна. Сви
заједно, у слози како нас и наша црква учи, и како нас је позвала и
данас да чинимо, да наставимо и када су у питању наше светиње,
оправке и одржавање светих храмова, и када су у питању опстанак
наших школа, културне активности, културна друштва, наше књиге, све
што нас чини највреднијом националном мањином у Румунији. Да
кажем и то да смо најактивнији и у расејању. Ако нас има овде мање
од 20 хиљада, а у Америци два милиона, ми штампамо више књига на
матерњем језику, имамо више манифестација и културних друштава од
наше богате браће с оне стане океана. За све те наше активности
очекујемо и убудуће помоћ румунске државе и разумевање матичне
Србије, јер то је за нас од виталног значаја“.
У наставку су глумци Српског позоришног студија у Темишвару,
Славинка Стојанов и Марко Аџић, говорили пригодне стихове: песму
Славомира Гвозденовића „Колико Косова у мени“ и српску епску
народну песму „Косовка девојка“.
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У име Савеза Срба у Румунији, председник наше кровне организације инж. Огњан Крстић је уручио Видовданске повеље и захвалнице.
Прво је уручена повеља Стеви Лепојеву, а на њој пише: “Уручује се
Видовданска повеља господину Стеви Лепојеву у знак признања и
захвалности за целокупну активност у Савезу Срба и допринос очувању
српског националног идентитета у Букурешту и Румунији“.
Друга Видовданска повеља је додељена г. Мирчети Стојићу, који
је тренутно на путу. На њој пише: “Додељује се Видовданска повеља
господину Мирчети Стојићу, адвокату, у знак признања и захвалности
за оснивање задужбине „Мирчета Стојић“ и за подршку културним и
просветним активностима српске заједнице у Темишвару и Румунији,
за целокупни допринос очувању српског националног идентитета на
нашим просторима“.
Такође, додељене су и видовданске захвалнице: „Савез Срба у
Румунији додељује видовданску захвалницу професору Златомиру
Панићу за просветарску активност на очувању српског језика и културе
у нашем образовању и за допринос ђачким активностима у Белобрешки,
Дунавској клисури и Румунији“. Захвалница је уручена његовој ћерки,
будући да је професор болестан.
„Савез Срба у Румунији додељује видовданску захвалницу професору Властимиру Тодорову за вишегодишње промовисање младих
спортиста и ђачких талената из Дињаша и Темишвара на националном
и међународном плану“. На ово образложење још је додато да није мала
ствар из једног малог села, са сеоског пољанчета, оформити екипу која
да побеђује велике румунске клубове, екипе из великих градова и да
представља Румунију на јуниорском такмичењу света у Јужној Африци
поводом одржавања Светског фудбалског првенства. Са мало више
среће стигли би 2014. и до Бразила.
Преостале две видовданске захвалнице биле су уручене јуче, 28.
јуна на Видовдан, у манастиру Златица, братству овог манастира.
Захваливши Савезу Срба у Румунији на указаном поверењу и на
части да буде овогодишњи добитник видовданске повеље, господин
Стева Лепојев, рођен 1925. године у Великом Семиклушу, који живи већ
деценијама у Букурешту, је изнео и неколико својих активности у оквиру
месне организације ССР у нашем главном граду и додао да ће тако и
надаље чинити док га снага служи.
Србољуб Мишковић
(НР 1167/29.06.2012, стр. 8-9)

198

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

ВИДОВДАН У ЗЛАТИЦИ
Видовдан, један од највећих српских празника, био је и ове
године свечано обележен у Златици, манастиру у карашсеверинској
жупанији, близу српске границе.
Након литургије коју су служили владика Лукијан, викар Маринко
Марков и свештеници и монаси из околних места, кренуло се у литију
до старе цркве, од које су данас остали само темељи. Овогодишњи кум
је био Маријус Ботезат, док је за идућу годину кумство преузео Мита
Исак, обојица из Прњавора.
Присутнима се најпре обратио књижевник Славомир Гвозденовић,
који је истакао важност и посебност Видовдана, позвавши владику
Лукијана да поздрави окупљени народ. Његово преосвештенство је
између осталог истакло и следеће: „На Видовдан треба да извршимо
смотру пред царем Лазаром и пред целим небом, а имамо и чиме то
да урадимо. Манастир Златица је сада православни бисер у овом крају,
а знамо у каквом је стању донедавно био. Не требају нам школе и
дипломе да би неком објаснили шта је то вера православна, већ само
неколико речи – наша вера је крсна и васкрсна. Господ нам је помогао
да у наше време видимо ову светињу у њеној пуној слави“.
Треба истаћи да је манастир Златица био у критичном стању, али
да је недавно реновиран, тако да је ово средњевековно здање поново
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враћено у духовни оптицај. Познато је да је Златица једна од локација
летњих дечијих кампова, где се ученици српских школа васпитавају у
духу православља и уживају у летњим чарима природе.
Реч је припала и његовој ексцеленцији Лазару Манојловићу, који
је подвукао да: „Морамо бити свесни да је потребно непрекидно и
доследно радити на обједињавању свих снага српског народа и великих
потенцијала матице и расејања. Данашња Србија треба да извуче поуке
из недавне прошлости и да градећи модерну, победничку, економски
развијену, просперитетну и политички утицајну земљу, постане стожер
и тачка ослонца целокупне нације која се простире на пет континената.
Видовдан, знамо то, није празник радости, већ празник мудрости, дан
у којем се присећамо наших палих српских јунака и у тишини
промишљамо о нашој будућности. Видовдан, који се слави као дан
дијаспоре и Срба у региону, тужан је али истовремено и најпоучнији
дан у српском народу, јер је учинио да нас наш историјски пораз начини
будућим победницима. Желим да вам сећање на кнеза Лазара и косовске
јунаке још једном учврсти уверење да је српство и његова сједињеност
у матици и дијаспори наш највећи залог и наша највећа светиња“.
Председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, истакао је да
морамо поштовати наше светиње и старине, знајући да је наше данашње
оружје знање, вера и слога. Песникиња Љубица Рајкић се такође обратила
окупљеним људима, подсетивши на косовски завет, а присутне је поздравила
и председница општине Соколовац, Олга Гица.
Потпредседници Савеза Срба, Мирчета Милосављевић и Славољуб Аднађ, уручили су захвалнице искушенику Марку Радовановићу и
јеромонаху Спиридону Вељковићу за залагање око обнове манастира.
Србобран Милошевић из Белобрешке је прочитао неколико
одломака из „Завештања Стефана Немање“, док је певачка група из истог
села извела две песме посвећене Видовдану.
Глумац Марко Аџић је прочитао песму „Колико Косова у мени“
Славомира Гвозденовића, да би на самом крају ђаци соколовачке школе,
који су се одлично приказали на првом фестивалу дечјег фолклора,
извели краћи позоришни комад.
Горан Мракић
(НР 1168/6.07.2012, стр. 8-9)
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ВИДОВДАН У МОНОШТОРУ
Субота. 23. јун 2012. Наизглед обичан топли јунски дан. Међутим,
за малу српску моношторску заједницу, дан радости, празновања,
заједничарења, дан молитвеног окупљања. Српски Књаз, свети
великомученик косовски Лазар, заштитник је мале српске моношторске
заједнице и њиховог светог храма, те је Видовдан њихова слава. Али,
како би што већи број свештеника и верника могао да буде и у
Моноштору, благословом Његовог преосвештенства, одлучено је да ове
године славу моношторске светиње и целокупне заједнице прославимо
у суботу, 23. јуна.
На жалост, ове године, због својих обавеза, владика Лукијан није
могао доћи у Моноштор. Али су владикини изасланици, протојерејставрофор Маринко Марков, архијерејски заменик, протосинђел отац
Јустин и отац Јоца Несторовић, пароси Саборне темишварске цркве,
својим присуством увеличали славље и пренели нам благослов нашег
архијереја.
У раним преподневним сатима пристигли су и овогодишњи
кумови, прота Мирослав Стојков, умировљени парох темишварскоградски и прота Мирослав Драган, парох темишварско-градски, у
пратњи својих породица. Како би
увеличали овај јединствени догађај и
обрадовали своје домаћине, богољубиве и братољубиве Моношторце, дошли
су и окружни протопрезвитер арадски
и моношторски син, отац Огњан
Плавшић, отац Небојша Попов, прота
арадгајски и моношторски унук,
новорукоположени свештеник, отац
Миливој Горник.
Света литургија почела је у 10.00
сати а служили су: прота Маринко
Марков, викар, прота Огњан Плавшић,
протосинђел Јустин, и оци Јоца
Несторовић и Миливој Горник.
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На јектеније, тропаре, кондаке и све остале литургијске песме,
наизмечино су одговарали и заједнички певали, проте Мирослав
Стојков, Мирослав Драган, Небојша Попов и протонамесник Благоје
Чоботин, парох администратор као и Слободан Јовичин, кетфељски
појац.
Након изговореног отпуста у литији, прешло се у трократни опход
около светог храма. Предвођени кумовима, Миодрагом Стојковим и
Богданом Драганом, који су носили славске колаче, поворка верних
заустављала се на све четири стране светог храма, како би служашчи
свештеници прочитали прописана Јеванђеља за ту прилику и
покропила светињу и благословили благочестиви народ. Пред
западним улазом у свети храм одслужен је помен свим ктиторима,
приложницима, свештенослужитељима моношторског светог храма и
верног народа, уснулих током векова, па се потом ушло у свети храм и
наставило са чином резања славског колача.
Отац викар, Маринко и арадки окружни прота, Огњан, са
овогодишњим кумовима пререзали су славске колаче. По завршеном
светом чину, отац Огњан је, пригодном беседом, захвалио најпре
Његовом преосвештенству, владики Лукијану, за духовну бригу и љубав
којом пригрљује ову малу заједницу, потом свим гостима
свештенослужитељима и свим Моношторцима који редовно долазе у
своју светињу, укрепљијући веру свих примером пожртвованости
косовских јунака.
На крају, отац Благоје, у својству пароха администратора, још
једном је свима захвалио, поготово, својој малој, али одабраној, чети
моношторских верника који себе узиђују у своју светињу свим што чине
за свој свети храм, а који јесу живи пример за све нас, који још српски
осећамо.
Угледајући се на овогодишње кумове, прота Огњан и отац
Миливој, као моношторски синови, преузели су за следећу годину
славску ружу, и још једном себе уписали у духовне темеље ове наше,
можда, најмање српске заједнице у Румунији, али и највредније, јер је
ова наша једина српска парохија коју можемо назвати нашим банатским
српским Косовом.
Свако ко жели да се у томе увери нека изволи на моношторску
славу, па да види како се на делу води борба за духовни опстанак и што
дуже трајање.
о. Б. Чоботин
(НР 1170/20.07.2012, стр. 21)
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СЕМАРТОНЦИ У СИГИШОАРИ
Најпосећенији румунски фестивал посвећен средњовековној
култури – Festivalul Sighişoara Medievală – се ове године одржао 20-22.
јула и окупио је за само три дана позоришне групе, уметнике, занатлије,
витешке редове из Румуније, Бугарске и Мађарске. Уске улице тврђаве
су заживеле под вревом неколико стотина хиљада страних и домаћих
туриста. Из програма фестивала можемо издвојити концерте ране
музике или витешке турнире и демонстрације витешких борилачких
вештина, али и изложбе ликовне уметности и разна предавања.
Која је спона између средњовековне Сигишоаре и малог села у
Банату, упитаћете се. Ове године су организатори већ традиционалног
фолклорног фестивала Проетника који се исто одржава у Сигишоари, а
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посвећен је националним мањинама у Румунији, због мањка новца
одлучили да програм Проетника, укључе у састав фестивала Sighişoara
Medievală. Тако је 21. јула КУД-у Круна из Српског Семартона припала
част да представља српску мањину и представи се српским народним
играма на великој сцени постављеној на централном тргу у Сигишоари.
Наши талентовани и вредни играчи су извели две кореографије – игре
из Шумадије и игре из Лесковца, у кореографили Миливоја Мишкова, а
под будним оком упућивача Весне Чолаковић Струца.
Могло се видети да су Семартонци били симпатични присутнима
на централном тргу још пре самог наступа, када су туристи пристигли
са свих страна желели да се фотографишу са нашим играчима обученим
у шарене шумадијске народне ношње. А одлично одиграни сплетови
игара су наравно побрали топле аплаузе и, како је рекао Адријан
Иваницки – уметнички директор Интеретничког центра у Сигишоари –
позив да се српска песма и игра поново чују и следеће године, на
јубиларном издању Проетнике. Путовање Семартонаца је завршено у
недељу, када су на путу према кући посетили и град Сибиу, то јест
Народни музеј Брукентал и центар града.
Да додамо и да је програм Проетника окупио фолклорне ансамбле
Срба, Мађара, Грка, Хрвата, Рутена, Бугара, Украјинаца и Немаца који
су наступали током три дана, а у свечаној сали скупштине општине су
уприличена и два предавања: „Етничка различитост и средњовековна
култура на румунској територији“ професора Овидија Печикана са
Универзитета Бабеш Бојај из Клужа и „Национално-вероисповедне
сличности и разлике у модерној Румунији“ професора Лучијана Настасе
Ковача са Румунке академије.
Весна Степанов
(НР 1171/27.07.2012, стр. 21)
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ШКОЛA ПРИЈАТЕЉСТВА „НАША
СРБИЈА“ НА ТАРИ
Једна од великих летњих радости наших ђака Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ јесте и школа пријатељства „Наша Србија“ која се
сваког лета организује на Тари.
Дванаеста Школа пријатељства невладине организације „Наша
Србија“, под генералним покровитељством Банке Интезе, ове године
траје од 1. јула до 10. августа и окупиће око 800 деце, у хотелу „Бели
бор“ Војне установе „Тара“.
Наши су ђаци на Тари боравили у другом делу програма, под
називом „Српски код“, од 9. до 19. јула, који је трећу годину заредом
окупио децу српске националности из осам земаља у региону. Била су
то деца из Македоније, Хрватске, Црне Горе, Мађарске, Албаније,
Словеније, Босне и Херцеговине и наравно српска деца из Румуније.
Српски код
У интерактивним радионицама, уз бројна предавања и посебне
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програме, деца су учила о српском националном и културном
идентитету, историји, традицији и култури, а циљ овог програма био
је јачање веза са матицом. Овај програм део је културно-образовног
пројекта „Српски код“, који је „Наша Србија“ покренула уз подршку
компаније „Холцим Србија“ са купцима. Тако су се у радионицама
„Српског кода“ деца ове године упознала са позним добом
средњовековне Србије, са историјским околностима, легендама,
обичајима и начином живота на двору деспота Стефана Лазаревића и
Марка Краљевића, о коме уче као о историјској личности и јунаку
епских народних песама. Тема је била и сеоба Срба са историјског и
културолошког аспекта. У оквиру програма предавање о великанима
српске историје, полазницима „Српског кода“ одржао је историчар
Чедомир Антић, предавање о Марку Краљевићу драматург и филолог
Петар Грујичић, а посебно занимљив био је „Средњовековни дан“, када
су се деца дружила са глумачком трупом у улогама славних историјских
личности као што су кнегиња Милица, деспот Стефан Лазаревић и
други, уз предавање археолога Марка Алексића.
Поред радионица образовно-васпитног садржаја, свим полазницима биле су на располагању и бројне креативне радионице: школа
етнологије, екологије, сликања, вајања, глуме, музике, фолклора, школа
за извиђаче и друге, уз школу спорта у оквиру које су се могли
определити за кошарку, одбојку, ритмичку гимнастику, фудбал или тенис,
шетње по околини и упознавање с природним лепотама Националног
парка Тара.
Наука као игра
Изузетно поучан и интересантан био је и програм који су приредили пријатељи из Центра за промоцију науке, из Београда, у чијим
су демонстрацијама занимљивости из света науке деца уживала и с
радошћу учествовала.
Такозвани Планетаријум оставио је на наше ђаке најјачи утисак,
јер су се ту упознали са лепотама Теслиних муња, са електрицитетом и
разноразним другим експериментима који чине науку деци привлачном.
Поред образовних и креативних радионица, деца су имала разноврстан забавни програм. С њима су се дружили група „Зана“, односно
Јелена и Жика, етно састав „Бело платно“ и Тијана Дапчевић, уз чије
су концерте уживали и наравно ђускали.
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Посета Ваљеву и Десанкиној Бранковини
„Наша Србија“ је организовала за децу полазнике „Српског кода“
посету граду Ваљеву и околини, одакле су многе истакнуте историјске
личности, међу којима су припадници породице Ненадовић, о којима
су деца учила на радионицама „Српског кода“. Деца су у пратњи
представника „Наше Србије“ и својих наставника посетила Народни
музеј, Муселимов конак, прошетала центром града и положила цвеће на
споменике Војводи Живојину Мишићу и Десанки Максимовић. Затим
су у Бранковини обишла културно-историјски комплекс и гроб Десанке
Максимовић, где су рецитовали њене стихове. Сваком детету „Наша
Србија“ поклонила је том приликом књигу песама велике српске
песникиње.
Док ви ово читате, наша су се деца већ вратила са Таре, пуни
утисака, новостечених пријатељстава, али и са доста нових знања о
свом народу и својој култури.
На Тари ће у наставку боравити још 400 полазника: деце српске
националности из земаља у региону и деце из српских енклава на
Косову и Метохији. А сви се они слажу да је ово једна од најлепших
летњих школа где је дружење максимално, а „српски код“ урезан у
њиховим малим-великим срцима.
Љубинка Перинац Станков
(НР 1171/27.07.2012, стр. 22-23)
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АРАЂАНИ И ГАЈЧАНИ У БЕЗДИНУ
Последњу овогодишњу серију кампера у Српском духовном центру
манастира Бездин у арадској жупанији, посетили смо прошлог четвртка,
а сачињавали су је девојчице и дечаци из Арад Гаја и Арада.
О петнаестак малишана током једнонедељног боравка у српском
православном манастиру покрај Националног природног парка крај
реке Мориш, бринули су свештеници: протојереј-ставрофор Огњан
Плавшић, архијерејски намесник арадски и парох арадски, и протојереј
Небојша Попов, парох арадгајски, као и њихови добри домаћини отац
Симеон (Алмажан) и искушеник брат Драган Павловић.
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За време боравка у овом нашем манастиру, деца су свакодневно
била присутна на јутарњој литургији, на којој су активно учествовали.
Такође су свакога дана, после кратког одмора, свештеници Огњан
Плавшић и Небојша Попов за малишане одржали часове веронауке на
којима су говорили о нашој српској православној вери, о значајним
црквеним празницима и о историјату манастира у којима се налазе. И
ове године су за полазнике Дечијег духовног центра у манастиру Бездин
пре подне организовани часови ликовног васпитања. Наоружана
бојицама и кичицама, деца су стрпљиво на хартији цртала иконе и
манастир користећи разноврсне моделе.
После ручка и часова предаха у послеподневним часовима
полазници четврте серије кампера окупљали су се и заједно са својим
свештеницима присуствовали вечерњу.
После завршених обавезних активности предвиђених у Духовном
кампу остало је много слободног времена које су девојчице и дечаци
из Арад Гаја и Арада искористили за дружење, боље упознавање и за
разноврсне игре. Када су временски услови дозвољавали, дечаци су
играли фудбал или заједно са девојчицама одбојку.
Вечерње часове одмора у манастиру пре поласка на спавање
проводили су играјући друштвене игре, али и препричавали разне
дечије догодовштине.
А ми се надамо да ће следеће године бити још више деце из
Поморишја током одржавања Дечијег духовног кампа, којег заједнички
организују Савез Срба у Румунији и Српска православна епархија
темишварска.
Миодраг Тодоров
(НР 1172/3.08.2012, стр. 18)
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ДЕЦА ИЗ ЧАКОВА, ДЕТЕ И ДЕНТЕ
У МАНАСТИРУ СВЕТИ ЂОРЂЕ
Пету серију деце, која су недељу дана провела у Духовном дечијем
кампу манастира Свети Ђорђе, из Чакова, Дете и Денте посетили смо
прошле седмице.
Свештеници протојереј Љубиша Матић, парох чаковачки, јереј
Љубодраг Богичевић, парох дећански и јереј Живојин Малетић, парох
денћански трудили су се свакодневно да наше малишане обуче у духу
православне вере. Њима су помагали и домаћини: мати Евгенија и отац
Никон Корићанац.
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После буђења мали кампери су присуствовали литургији у
јутарњим часовима, да би након доручка сви пажљиво слушали
предавања на корисним и занимљивим часовима веронауке, које су
њихови свештеници одржавали наизменично свакога дана. На једном
од тих часова веронауке, прота Живојин Малетић је децу научио Песму
часном крсту, а затим су од проте Љубише Матића и Љубодрага
Богичевића, слушали предавања о православљу, о Икони Пресвете
Богородице Тројеручице, о историји манастира Шенђурац, о Ђорђу
Бранковићу, о српским свецима и српској историји. После часова
одређених за одмор и слободне активности, које су девојчице и дечаци
из Дете, Чакова и Денте провели у тишини старог српског манастира
крај Брзаве, понову су се окупљали у православном храму да заједно
присуствују вечерњу.
Прошлог понедељка свештеници су окупили децу па су сви
заједно посетили село Шенђурац и српску православну цркву у месту, а
већ следећег дана су се сви заједно упутили до села Берекуца.
И ову групу кампера, коју су сачињавала деца узраста од 7 до 14
година, њих двадесетак, у технике цртања православних икона
подучавала је професорка ликовног васпитања из Темишвара, Мира
Поповић. Професорка Мира је и за ову многобројну групу деце
припремила хартије, кичице и бојице и стрпљиво деци објашњавала
нове технике цртања, а резултати њиховог рада и стварања биће
изложени на ходницима Српског центра духовности Свети Ђорђе.
Девојчице и дечаци су током боравка имали довољно времена за
упознавање и организовање разноврсних дечијих игара, а и овога пута
приоритет су имале игре са лоптом. До следеће године, када ће се
поново срести у Духовном кампу, остају лепе успомене. Напоменимо да
ће почетком августа у манастиру Свети Ђорђе бити организована Школа
појања.
Миодраг Тодоров
(НР 1172/3.08.2012, стр. 19)
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КАДА ИМА РИБЕ ИМА И ДОБРЕ ЧОРБЕ
Клисурци кажу да док у Дунаву има риба биће и добре чорбе. А
да би то потврдили Старомолдавци већ десетак година, почетком
августа, организују, под покровитељством Савеза Срба у Румунији и
МО у Старој Молдави, масовну и опсежну манифестацију под
сугестивним називом „Златан котлић“. Кажу Старомолдавци да је
најтеже било ову манифестацију осмислити и покренути, а када су
после првог издања похвалне речи стизале са свих страна, одлучено је
да та манифестација постане традиционална са све богатијим садржајима. Једино су организатори стрепели сваког пута да им невреме
не поремети програм. За остало све је спремљено на најбољи начин.
Као и минуле године, организатори су и овога пута одлучили да
централна манифестација буде у Парку крај пристаништа, као створеном
за овакве прилике. Иначе, манифестација је замишљена као спортскокултурна и туристичка акција не само за мештане и госте из суседних
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насеља, већ и оне из матице. Посетиоцу, који први пут наврати у Стару
Молдаву управо на дан „Златног котлића“, учиниће се да је цео овај крај
Дунавске клисуре живео само за овај догађај. У Парку се већ у првим
поподневним сатима окупило много света, и младих и старих,
привучени богатим програмом, разонодом, дегустацијом рибље чорбе,
уживању у песми и игри. Лепе и похвалне речи о овој манифестацији
чули смо и од чланова делегација из Руског Села, Великог Градишта,
Беле Цркве, Брчког (Република Српска) и других места.
Организатори су благовремено припремили и котлиће,
постављени један до другог али „не толико близу“ да би такмичари
„украли рецепт“ један од другог. Десетак екипа је било спремно да
запали ватру под котлићем у заказано време. Биле су спремне и кесице
са неколико килограма риба: шаран, сом, деверика, кечига, мрена, смуђ...
Од свега помало али довољно да се скува одлична рибља чорба. Но,
сваки такмичар имао је припремљене и бројне зачине да би она била
што укуснија, јер жири је увек строг и тешко се одлучује за победника.
Уосталом, није ни лако то обавити, будући да су сви такмичари изврсни
кувари рибље чорбе, било да су из Старе Молдаве, Мачевића,
Белобрешке или из матице. Истина да су Старомолдавци имали
највећи број екипа, рачунајући да ће тако освојити и највећи број
„медаља“, по узору на олимпијске игре у Лондону. Мита
Добросављевић, Милан Долић, Живојин Ракоци, Маријус Богдан
Стефановић, Миодраг Јовановић, Жива Јеремић, Ремус Јоргован, Бошко
Драгичевић, Живојин Драгичевић, Станислав Журж, Богдан Долић са
ових простора и чланови екипе из Руског Села (Антал Дупај, Милан
Плавшић, Јосеф Киш и Пера Кесић) и остали одмах су се прихватили
посла и испод сваког котлића се запалила ватра, а ускоро се парком
почео ширити и лако препознатљив мирис рибе и зачина. Више од два
сата је „радила варјача“ да чорба не загори, додавали се зачини,
разноврсно зеље... А када све беше готово, жири је одлучио да је
најбољу чорбу припремила прва екипа Старе Молдаве на челу са
Милом Долићем, друго место је припало другој екипи Старе Молдаве,
а треће место гостима из Руског Села.
Једном окончан овај посао сви су се припремили за Културноуметнички део манифестације. Сва места у публици су била заузета, а
на сцени су се прво попели званичници да би се обратили присутнима.
То су учинили Матеј Лупу, градоначелник Нове Молдаве, посланик у
Румунском парламенту, Јоан Табуган и градоначелник Брчког (Република
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Српска), Мирослав Гаврић. Сваки од њих је похвалио Старомолдавце,
челнике месне организације Савеза Срба за добру организацију манифестације, подвукавши да је „Златан котлић“ једна од најмасовнијих и
најпосећенијих манифестација у Дунавској клисури током године која
привлачи бројне посетиоце и туристе.
Више од два сата на летњој сцени и испред ње ређали су се
чланови гостујућих културно-уметничких друштава и ансамбала, а
програм је водио, као и свих минулих година, неуморни Сава
Константиновић, док су музичку пратњу обезбедили врсни инструментисти Илија Константиновић и Кајица Миливојевић. Сви учесници
програма су се трудили да се прикажу у најбољем светлу, од оних
најмлађих Старомолдаваца, од 7 до 12 година, до најстаријих. Своје
најбоље кореографије приказали су чланови КУД-а „Свети Ђорђе“ из
Станчева, потом, чланови друштва „Просвјета“ из Брчког, чланови КУДа „Братство и јединство“ из Руског Села, те млађани Старомолдавци са
својим специфичним народним ношњама. И вокалне групе, соло певачи
и дуети су пленили гредаоце својим репертоаром. И заиста је било
прелепо у тим поподневним и вечерњим сатима у Старој Молдави.
Учесницима и победницима у такмичењима организатори су
уручили дипломе и награде, а на крају је председник МО ССР, Ива
Михајловић, свима захвалио на учешћу и доприносу успеха ове
манифестације и позвао их да и наредне године буду гости Старе
Молдаве и „Златног котлића“.
Наравно, није се на овоме све завршило. У дворишту Дома културе
настало је заједничко дружење, вртело се коло и орила се песма тако
да је свима, на крају, било жао што је све то тако кратко трајало. А о
укусној рибљој чорби и другим специјалитетима од риба не треба
трошити речи. Једино треба захвалити старомолдавским куварима и
куварицама из свег срца за ове гурманске посластице.
Србољуб Мишковић
Јоца Долић
(НР 1174/17.08.2012, стр. 9-11)
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ХРАМОВНА СЛАВА И ПРОМОЦИјА
КЊИГЕ О ЛЕСКОВИЦИ
Другог августовског дана мештани пољадијског села Лесковица
прославили су свечано, заједно са бројним гостима и званицама,
храмовну славу посвећену Светом пророку Илији. Славску литургију са
резањем колача и освећењем вина и кољива служили су са почетком у
10.00 часова у српском православном храму отац викар, протојерејставрофор Маринко Марков, архијерејски заменик, протојереј Васа
Лупуловић, парох решички, јереј Миланко Стојановић, парох
немећански, јереј Борислав Ђорђевић, парох лесковачки и ђакон
Слободан Вујић.
Овогодишњој храмовној слави у овом лепом и мирном селу крај
реке Нере поред много мештана, присуствовали су представници
локалне управе, председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, и
неколико председника наших месних организација.
Након трократног опхода православог храма са иконом и литијама
на челу свештеници и верници су се зауставили у маленој порти где је

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

215

обављено резање славског колача у присуству овогодишњег кума, Иве
Стојичевића, који је са члановима своје породице припремио све како
налаже српска традиција.
Малу парохију, коју чине вредни и сложни парохијани и њеног
пароха јереја Борислава Ђорђевића похвалио је отац викар Маринко
Марков и у својој беседи истакао њихово настојање и труд да у овим
тешким временима сачувају прадедовску православну веру. На овим
лепим речима упућеним Лесковчанима захвалио је месни парох
Борислав Ђорђевић и пред окупљеним народом најавио кума храмовне
славе за следећу годину, Симеона Радосављевића.
Поводом значајног јубилеја - 220 година постојања садашњег
српског православног храма у Лесковици, издата је од стране Савеза
Срба у Румунији књига Српска православна парохија из Лесковице кроз
време, чији је аутор протојереј Васа Лупуловић. Промоција ове значајне
монографије одржала се испред месне цркве. Присутнима се у име
наше кровне организације Савеза Срба, обратио председник Огњан
Крстић, који је између осталог додао: „Поштовани оче викару,
поштовани оци Српске православне цркве, драги мештани Лесковице,
драго ми је што смо данас са вама поводом двоструког славља –
јубилеја, духовног и културног. Савез Срба у Румунији има за циљ
очување српске традиције и културе на овим просторима, а доказ томе
су књиге и монографије. Лесковица је на културној мапи међу ретким
парохијама о којој је написана књига, а то захваљујући у првом реду нашим културним посленицима, који су успели да прикупе довољно
материјала за издавање ове значајне монографије. И само заједно, сви
ми окупљени око наше српске православне цркве и наших српских
школа, можемо опстати на овим просторима и још једном доказати да
смо добри православци и Срби.”
У наставку је реч узео Љубомир Степанов, председник Издавачког
савета ССР, који је након поздравних речи упућених домаћинима и
гостима представио монографију Српска православна парохија из
Лесковице кроз време, аутора Васе Лупуловића и истакао да је
Лесковица једино српско село у Румунији о којем постоје три штампане
књиге. Први рад посвећен насељу „Срби у Лесковици“, био је написан
у првој половини прошлог века од стране свештеника Трајана
Константина и објављен од Карансебешке епископије 1937. године,
други рад „Лесковица између прошлости и садашњости“, аутор
универзитетски професор Михај Н. Радан, објављен је у Темишвару
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2003. године, а трећи рад – монографија протојереја Васе Лупуловића
Српска православна парохија из Лесковице кроз време, на српском и
румунском језику, објављена је ове године. Ова монографија је резултат
дугогодишњег рада протојереја Васе Лупуловића која се заснива на
студије пронађених докумената који се чувају у лесковачком парохијском
архиву. У књизи читаоци могу пронаћи податке о историји села,
историјату српске цркве, служитељима православног храма, о споменицима и сликарству, о школству, итд. Превод књиге са румунског на
српски језик урадио је Миладин Симоновић.
Аутор монографије, протојереј Васа Лупуловић, је на почетку свог
излагања поздравио све присутне, а затим још једном истакао значајан
јулилеј српске православне цркве из Лесковице, 220 година постојања
садашњег храма и додао: „Монографија коју сам написао посвећена је
историјату српске парохије из места, као и њеним мештанима. Желим
да још једном захвалим свима онима који су ми много помогли око
издавања ове књиге: Савезу Срба у Румунији, пароху лесковачком
Бориславу Ђорђевићу, који ми је уступио архивску грађу, Миладину
Симоновићу за превод на српски језик, супружницима Мађина, куму
овогодишње храмовне славе Иви Стојичевићу, Живи, Влади и Животи
Кокару, Сими Брумару, Душану Олару, итд.”
По завршетку промоције монографије о Лесковици, аутор и
представници ССР поделили су књиге окупљеним мештанима, а на
платоу, испред српске цркве, у центру овог малог пољадијског села
покрај Нере, уследио је кратак културно-уметнички програм. Обучени у
српске банаћанске народне ношње наступили су девојке и младићи
чланови КУД „Свети Никола“ из Дињаша. Они су приказали игре из
Баната, у кореографији Раде Стојанова, уметнички руководилац Жељко
Тодоров и још једном дочарали сву лепоту наших српских народних
игара из Баната.
Миодраг Тодоров
(НР 1174/17.08.2012, стр. 12-13)
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СУСРЕТ МАЊИНАЦА У СРПСКОЈ КУЋИ
Прошлог четвртка, 9. августа 2012. године, у Темишвару је
одржана редовна седница Комисије за буџет и финансије Савета
националних мањина.
Уобичајило се да се поједине стручне комисије Савета
националних мањина састају на својим седницама у местима где су им
домаћини представници националних мањина. Тако је овога пута Савез
Срба у Румунији био домаћин и организатор седнице Комисије за буџет
и финансије Савета националних мањина чији смо и ми чланови.
У Савезу су се потрудили да заиста буду добри домаћини и да у
Српској кући пруже све услове за један добар и успешан сусрет
„финанциста“ Савета националних мањина и мањинских организација.
Седници су присуствовали књиговође 13 мањинских организација, а
радове састанка водили су Кармен Стамате, финансијски директор
Департмана за међуетничке односе Владе Румуније, који уједно
координира и рад финансијских комисија мањинских организација, и
наш колега Тима Лацић, главни књиговођа Савеза Срба у Румунији.
На седници су дотакнута сва значајнија питања финансијског
пословања Савета националних мањина и мањинских организација.
Тако је појединцима скренута пажња да у оваквој врсти пословања
морају бити ажурнији (пример Украјинаца), а дати су и примери доброг
финансијског рада. Овде су за пример дати и Савез Срба и његов
главни књиговођа Тима Лацић. Затражено је од свих представника да
организације националних мањина и њихове финансијске службе
поштују у свом раду и важеће законе и препоруке Департмана за
међуетничке односе Владе Румуније. Рекли бисмо потребан и користан
сусрет „финанциста“ мањинаца и представника из Букурешта.
Што нам посебно годи, наши су гости имали могућност да виде
Темишвар, а сви до једног похвалили су Српску кућу.
Госпођа Кармен Стамате је истом приликом истакла да се паре
којима располажу националне мањине могу и на овакав и сличан начин
улагати.
Следио је затим још један значајан тренутак. Наиме, представници
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Савеза Срба, на челу са председником Огњаном Крстићем,
организовали су и дводневну посету Србији. На челу са председником
Савеза група од око тридесетак гостију и њихових српских колега из
Темишвара посетила је Велико Градиште и Београд.
У Великом Градишту гости и њихови темишварски домаћини
имали су прилике да се упознају са овим старим градом пристаништем
на Дунаву, са Сребрним језером и са великим туристичким
потенцијалом великоградиштанске општине, да поразговарају са
председником општине Драганом Милићем и да се на крају бродом
„Ана“ нашег пријатеља Љубе Стокића провозају Дунавом од Великог
Градишта до Баба Каје и чувене „Табула Трајана“, да разгледају лепоте
Дунава и баце поглед на десетак српских села на левој обали Дунава.
Гости су посебно имали прилику да посете Београд и упознају се
са његовим лепотама и знаменитостима: Храмом Светог Саве,
Калемегданом и београдским Победником, Кнез Михајловом,
Теразијама, Скадарлијом. У Народној скупштини Републике Србије
госте из Румуније примио је Александар Чотрић, председник Одбора за
везе са Србима ван Србије. У Народној скупштини Републике Србије
гости су могли да се упознају укратко и са историјом Београда и Србије,
да разгледају сале лепо украшене уметничким делима, да виде где
заседају српски посланици и где ради одбор који води рачуна и брине
о Србима у расејању. Што нам посебно годи, и у Народној скупштини
Србије наш је Савез добио похвале и још једном је истакнут као пример
српском расејању.
Али оно што највише годи нама Србима из Темишвара и
Румуније, јесте чињењица да су наше мањинске колеге биле
импресиониране оним што су виделе у Великом Градишту и његовој
прелепој околини, вожњом бродом Дунавом и, поготово, разгледањем
Београда.
Захваљујући свима у Великом Градишту, господину Александру
Чотрићу и Парламенту Србије, дужни смо да истакнемо да су и Савез
и председник Крстић уложили пуно труда да се наши гости, а наше
колеге, осећају у Темишвару лепо и пријатно, као код својих, а да у
Србији виде што више. Многи су на лицу места променили неке
помало искривљене слике о Србији, изговарајући скоро на сваком
кораку са посебним поштовањем: „Какав народ“.
Г.С.
(НР 1174/17.08.2012, стр. 17)
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СКУД „МИХАЈЛО АНДРЕЈЕВИЋ“ ИЗ
ПЕТРОВОГ СЕЛА ПРЕДСТАВЉАЛО
СРПСКУ ЗАЈЕДНИЦУ У РУМУНИЈИ
Од 1. до 3. августа ове године у градићу Пријепољу, на граници
са Црном Гором, одржана је традиционална смотра фолклора „Мостови
Балкана“, где су овога пута учествовали чланови Српског културноуметничког друштва „Михајло Андрејевић“. Након 9 сати путовања,
чланови Српског културно-уметничког друштва „Михајло Андрејевић“
су, по договору, стигли пред Дом културе у овој лепој варошици, где су
их домаћини дочекали хлебом, сољу и чашицом домаће ракије.
Истог дана, 1. августа, Петровчани су наступили на самом
отварању фестивала, у ревијалном делу, заједно са домаћинима и
друштвима из Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније.
Након програма уследила је заједничка вечера и дружење до саме зоре.
Другог дана, у поподневним сатима, одржан је дефиле учесника у
центру града, на којем су учествовала и друштва која су тада пристигла
у Пријепоље. Било је скоро двадесетак ансамбала и певачких дружина.
Након дефилеа и параде народних ношњи сви учесници смотре су,
сваки својим аутобусом, кренули на брдо које домаћини називају „Горе
на јабуку“, где је била припремљена сцена на отвореном простору. Овде
се окупило много народа, туриста и посетилаца из околних места.
Свако друштво је добило редни број, а Петровчанима је припао редни
број 7. Друштва су се ређала једно за другим са својим припремљеним
кореографијама и репертоаром. Након наступа свих друштава, домаћини
су приредили и изненађење за све учеснике и посетиоце, позвавши у
госте познате солисте Јелену Броћић и Радета Јоровића, звезде српске
естраде. Атмосфера је била фантастична, а док се са сцене орила песма
на платоу се развило широко коло. На крају су домаћини свим
учесницима уручили дипломе и захвалнице, а потом је настало
заједничко дружење и весеље до јутарњих часова.
Дошло је и време за полазак кући. Срдачно су се Петровчани
опростили од својих домаћина одушевљени овим гостовањем,
љубазношћу домаћина и фантастичним пријемом.
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Домаћинима су се овом приликом чланови играчке дружине
СКУД-а „Михајло Андрејевић“ представили кореографијом вође
друштва Миодрага Илина „Игре из Србије“.
На крају да поменемо и остале учеснике ове прелепе смотре:
Певачко друштво Нова Варош, КУД „Славуј“ Севојно, КУД „Шарено
Герданче“ Бугарска, Играчка група „Кањон Ракетнице“ Трново (БиХ),
КУД „Ђоко Ратковић“ Бобота (Хрватска), Играчка група „Планинке“
(Република Српска), Мешовита певачка група „Крајишници“ са Фрушке
Горе из Беочина, КУД „Славија“ из Источног Сарајева, Ансамбл
народних песми из Македоније, КУД „Кучево“ из Кучева, Певачко
друштво „Луновачка моба“ из Луновог Села крај Ужица, КУД
„Храсница“ са Илиџе (БиХ), КУД „Извор Моравице“ из Ивањице, КУД
„Љубо Боженовић“ из Подгорице (Црна Гора), Играчка група „Младост“
са Пала, КУД „Гостиница“ из Чачка, КУД Дома културе из Пријепоља
и, наравно, СКУД „Михајло Андрејевић“ из Петровог Села (Румунија)
Н.Р.
(НР 1174/17.08.2012, стр. 18)
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МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈА ЧИНИ ЧАСТ
СРБИМА У РУМУНИЈИ
Постала је већ традиција да једна од највећих и најмасовнијих
наших културно-књижевних и духовних манифестација „Дани Преображења Срба у Румунији“ стартује у седишту Генералног конзулата
Републике Србије у Темишвару, представљањем лауреата овогодишње
„Велике базјашке повеље“ и Конференцијом за новинаре. У предивном
амбијенту летње баште конзулата, окупили су се новинари бројних
темишварских гласила, људи од пера, љубитељи лепе писане речи,
званице, да би заједно са Његовим Преосвештенством, Владиком
Лукијаном, представницима ове дипломатске установе и конзула Весне
Колиновић, председником Савеза Срба у Румунији, Огњаном Крстићем,
послаником у Румунском парламенту, др Душаном Поповим, и
овогодишњим лауреатом, Ђорђом Сладојем, сазнали што више о овој
манифестацији и, наравно, појединости о добитнику „Велике базјашке
повеље“.
Овај занимљив скуп је отворио песник Славомир Гвозденовић,
један од организатора ове манифестације од самог почетка 1994.
године, и посебно за новинаре набројао све акције које ће се одржати
тих дана у оквиру „Дана Преображења Срба у Румунији“. Том приликом
Гвозденовић је подвукао чињеницу да ова манифестација није само
једна од најзначајнијих за српску заједницу у Румунији, већ и за српску
дијаспору у свету, уз “Богородицу Тројеручицу” из Чикага, док је „Велика
базјашка повеља“ једина књижевна награда која је ушла у круг свеопште
српске књижевности. „То само потврђује, додао је Славомир Гвозденовић,
колико је ова награда значајна за српску књижевност“. Гвозденовић је затим,
у име организатора, захвалио на присуству и учешћу Господину Лукијану,
гостима из Србије и Мађарске, као и српским књижевницима и ликовним
уметницима из Румуније. Такође, Гвозденовић је поздравио присуство
Александра Чотрића, председника Одбора за Србе у региону за српску
дијаспору у Народној скупштини Републике Србије, као и Јавора Рашајског,
секретар за културу СО Вршац, која обезбеђује већ годинама и материјални
део награде лауреату. Била је ово прилика да буде поздрављен и нови
директор Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, др
Александар Радован.
Његово Преосвештенство ГГ Лукијан, епископ будимски и
темишварски, је овом приликом рекао, између осталог: „То што је Савез
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Срба у Румунији одабрао управо празник Преображења Господњег да
буде уједно и један од највећих културних догађаја у српској заједници
у Румунији има дубоке корене у духовној, црквеној и културној
прошлости Срба. Побегавши испред исламизације са Синаја, калуђери
синаисти су дошли у царевину Лазара и у Миличину и код Стефана
Лазаревића. Они су са собом донели култ празника Преображења. То је
празник победе светлости над тамом, доброг над злим и живота над
смрћу. И овога пута, следећих дана, све манифестације ће се одвијати
заједно, јер црква и култура се не могу одвојити, јер ако се одвоје у
нашем народу онда је то нешто неприродно. Шта би било када би из
наше културе одстранили Мировљево јеванђеље и Белог анђела, шта би
остало Србима, као лична карта, пред светом. Посебна је част за све
нас што се и ова културно-књижевна манифестација одржава управо у
манастиру Базјашу, а то је посебна част за све Србе са ових простора и
радује ме што Савез Срба увек има добар слух и добро око да окупи
све значајне личности које делују у нашој култури, те на тај начин
посебна је част што се међу нама налази и тако врстан песник као што
је овогодишњи лауреат, Ђорђо Сладоје. Овим желим да благословим
овај скуп, ову манифестацију и све вас који у њој учествујете. Да нам
Бог помогне“.
Присутнима се обратио и г. Александар Чотрић из Београда.
Између осталог, наш дугогодишњи пријатељ је овом приликом рекао и
следеће: „Све присутне на овом скупу и учеснике „Дана Преображења
Срба у Румунији“ желим да срдачно и пријатељски поздравим у име
Скупштине Србије и у име новоформираног Одбора за српску дијаспору
и Србе у региону у Скупштини Републике Србије. Као што видимо и
сазнајемо у српским заједницама у Румунији, Мађарској, а и у самој
матици Србији, све је више проблема, а све мање Срба. Међутим, ми
смо ту да те проблеме решавамо, јер никада није касно, али ни лако.
Додао бих и то да је врло битно, и дај Боже, да наш народ у расејању,
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као и овај у Румунији, има искрене пријатеље као ви овде. То потврђује
стару латинску изреку да са истока долази светлост. Искористио бих
прилику да честитам и овогодишњем лауреату „Велике базјашке повеље“
и додао бих да ова награда није више значајна само за Србе са ових
простора, већ на целом нашем, српском, земаљском простору. Како
господину Сладоју чини част да је добитник ове награде тако, уверен
сам, да и награди чини част што је доспела у праве руке...“.
Присутнима се обратио и унив. проф. др Душан Попов, српски
посланик у Румунском парламенту: „Желим да вас све скупа поздравим
приликом значајне манифестације коју организује Савез Срба у Румунији.
Сада ова манифестација није значајна само за нас, већ како видимо и за
Србе из окружења и матице. Као посланик у Румунском парламенту од
стране српске мањине у Румунији у оквиру наше активности у Дому
посланика, у оквиру мањинске групе, наш је задатак да подржавамо и
овакве акције и манифестације које имају крајњи циљ да негују
пријатељство и сарадњу међу људима и посленицима на културном,
уметничком и духовном пољу без обзира где живели...“.
Са изузетним интересовањем су присутни очекивали и обраћање
овогодишњег лауреата „Велике базјашке повеље“, песника Ђорђа
Сладоја.
„Желим да најпре у име својих колега, српских пјесника захвалим
на добродошлици, на организацији ове манифестације и на изузетној
пажњи коју нам указујете, а посебно што сте из мноштва сјајних
српских пјесника одабрали мене за добитника ове награде и да на овај
свечан начин ту награду и уручите, и баш на велики хришћански
празник као што је Преображење Господње. Без обзира на то где год
Срби живјели, а живе у целом свету, постоји неколико сабирних тачака
где се Срби окупљају и на окупу нас држе и помоћу ових се можемо
препознати, без обзира да ли се познајемо или не. Једна од таквих
тачака јесте и поезија. У ствари, то је наш српски језик који нас
повезује. Без обзира у коликим тиражима се штампају збирке поезије,
важан је њен градивни елеменат у свакој култури, њен идентитет, а
посебно међу малим народима и мањинским заједницама. У оваквим
приликама добитник награде нешто и обећава. Међутим, ова важна и
мени драга награда не може ме обавезати да пишем боље пјесме него
што могу па помислим да би нека „казна“ делотворније деловала него
награда у погледу инспирације. Мимо свега учинићу све да се не
покајете што сте управо мени доделили ову награду“.
Потом је Ђорђо Сладоје прочитао неколико својих песама.
Србољуб Мишковић
(НР 1175/24.08.2012, стр. 6-7)
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ПОСЛЕДЊА ЧЕТА СРПЧИЋА И
СРПКИЊИЦА НАЈАВИЛА КРАЈ
ОКУПЉАЊА У ДУХОВНОМ КАМПУ
МАНАСТИРА ЗЛАТИЦА
Последњи оволетњи поход клисурских и пољадијских Српчића и
Српкињица на објекте духовног кампа при манастиру Златица, крај
леве обале Нере, догодио се средином августа, доласком омање чете
ђака из Решице, Златице и Лесковице. Предводили су их свештеници
Васа Лупуловић, Мирослав Ђурковић, Борислав Ђорђевић и попадија
Рузмаринка Ђорђевић, иначе професорка српског језика и
књижевности, задужена за лепо и правилно изражавање последње
серије корисника ове наше духовне установе, основане пре неколико
година у срцу дичне Пољадије.
Код свештеника који допутовали у златичански манастир,
распитивали смо се о активностима које се спроводе у овој оази мира
и тишине и сазнали да верски део образовно-васпитног програма који
се приликом боравака малих Решичана, Златичана и Лесковчана
спроводи у овом својеврсном дечијем одмаралишту, заузима значајно
место у свакодневним активностима. То се пре свега односи на учешће
ђака на редовним богослужењима у манастирском храму, учења
молитви и црквеног појања, па и свега оног што сваки млади верник
православац и светосавац треба да зна да би заједници у којој живи
као такав био препознатљив.
Дакако да се подоста слободног времена издваја и за свакодневну
„разбибригу”, а то опет значи да штићеници Духовног кампа при
пољадијском манастиру самоиницијативно организују спортска
надметања, окупљања око логорске ватре, али и за лепа и корисна
излагања свештеника о давно прохујалим временима, када су наши
преци у „зноју лица свог” подизали клисурске и пољадијске манастире
и богомоље, а неверници са туђих простора исте палили и разарали до
темеља.
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При једном таквом казивању у смирај дана, затекли смо и ову
последњу серију ђака кампера, која је у дебелој хладовини крошње
манастирског дрвета просто „упијала” речи решичког свештеника Васе
Лупуловића, иначе доктора наука и стручњака за средњовековну и
савремену историју српског православља на овим просторима.
Корисници овог мини-предавања из далеке прошлости базјашког
и златичанског манастира, су том приликом сазнали да су овдашњи
верници пре скоро осам векова, предвођени светитељем Савом
Немањићем, подигли ове две наше најстарије светиње и на њиховим
темељима дограђивали себе и у својој се вери православној
потврђивали.
Радује овдашње Српкињице и Српчиће и то што им професорка
Ђорђевић помаже на часовима ликовног и музичког образовања, јер
лепе слике налажу адекватан избор боја, а милозвучне песме
најпогоднију музичку линију.
На крају ове наше посете Духовном кампу при златичанском
манастиру, сазнали смо и то да је многим његовим штићеницима већ
сада жао што су летње ферије на измаку, али се опет надају да ће ова
„тренутна сета” бити савладана чим их школско звоно буде окупило у
њиховим лепо уређеним школама.
Јован Долић
(НР 1175/24.08.2012, стр. 23)
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ТЕКЕЛИЈИНО ПОМОРИШЈЕ
У суботу, 22. септембра, с почетком 10.00 часова, у седишту Месне
организације Савеза Срба у Араду био је организован симпозијум
„Текелијино Поморишје“, са учешћем истраживача из Румуније, Србије
и Мађарске.
Неколико десетина особа је дошло да присуствује предавањима, а
уводна реч је припала главном организатору Љубомиру Степанову, који
је подсетио да се арадски састанци одржавају већ пуних 15 година.
Присутне је у наставку поздравио и домаћин Сима Жарков, председник
МО ССР, који је подвукао да је овај скуп последица његове идеје „да
се нешто промени у нашој активности по питању квалитета, јер је
потребно детаљније и стручније истраживање наше историје ради
откривања и упознавања прошлости Арада и Поморишја“. Истакнуто је
такође да је потребна већа популаризација културнонаучних активности,
не би ли се што већи број Срба упознао са резултатима истраживања.
Овогодишњи арадски сусрети протекли су под знаком познатог
задужбинара Саве Текелије, који је својим радом и залагањем обележио
прву половину 19. века на овом
поднебљу. Због тога је и сама манифестација била насловљена „Текелијино
Поморишје“.
У наставку су излагачи, који су
били замољени да се ограниче на десет
минута сваки, представили своје радове. Живко Милин је говорио о српскословенским рукописима у Текелијином
Поморишју, користећи старе списе из
Арада и ХодошБодрога, католички
свештеник Никола Лауш је говорио о
ходочашћима Карашевака у манастиру
Марија Радна, кустор Павле Орбовић из
Новог Сада је спремио рад о базјашком
архимандриту Сергију Каћанском,
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Родика Колта је говорила о српској заједници у старом Араду, Бора Рус
из Деске је представио ново издање „Дешчанских свесака“ (које су
својевремено послужиле као инспирација за „Арад кроз време“), Душан
Дејанац из Кикинде је причао о односима Кикинде са поморишким
општинама, посланик Душан Попов је укратко представио и препоручио
тринаести „Зборник“ који обухвата радове са симпозијума у Темишвару
(о државотворној идеји три српска великана, Саве Текелије, Ђорђа
Бранковића и Доситеја Обрадовића), Љубомир Шандић и професор
Хориа Труца су евоцирали Србе у Арад Гају, Јаворка Јоргован је
представила рад о етнографији и етнологији Поморишја, Божа Панић
је спремио рад о „Текелијама и Чарнојевићима“ у Араду, Дејан Попов је
говорио о Србима у Наћфали у 19. веку, у доба Саве Текелије, Љубомир
Степанов је спремио рад о Србима у Великом Семиклушу, док је Стеван
Бугарски закључио радни део предавањем о првом арадском
библиографу Александру Ђермеку. Своје радове су приложили и Сида
Манеа Бугарски и Боривоје Драшковић, јер нису били у прилици да
присуствују симпозијуму, иако су били најављени.
Сви присутни су у наставку положили венац код бисте Саве
Текелије и обишли цркву апостола Петра и Павла у Араду, да би после
заједничког ручка делегација посетила оближњи манастир Бездин.
Сви представљени радови појавиће се у наредном броју свеске
„Арад кроз време“.
Горан Мракић
(НР 1180/28.09.2012, стр. 8-9)
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„ОРДЕН СВЕТОГ ДЕСПОТА
СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА“ ПРОФЕСОРУ
ЈОЦИ БУГАРСКОМ
У петак, 28. септембра, на дан када црква прославља и празнује
Светог Јосифа Темишварског, Његово преосвештенство владика Лукијан
је служио литургију у Саборној цркви у Граду. Након богослужења викар
Маринко Марков је најавио да је професор и хоровођа Јоца Бугарски
добитник Ордена Светог Деспота Стефана Лазаревића, који се додељује
декретом и граматом Архијерејског Савета за допринос у области
културе, књижевности, песништва, преводилаштва и уопште за
постигнути успех у хуманистичким наукама.
Владика Лукијан је препоручио Јоцу Бугарског за примање овог
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ордена због свог научног и дидактичког рада у оквиру црквеног хора,
школе и издаваштва, а патријарх Иринеј је одговорио следеће: „Свети
Синод српске православне цркве додељује господину професору Јоци
Бугарском, диригенту хора темишварске Саборне цркве, високо
одликовање Српске православне цркве Орден Светог Деспота Стефана
Лазаревића, за делатну љубав према светој мајци цркви, нарочито
показану у његовом истрајном сведочењу Христа васкрслога“.
Јоца Бугарски је рођен 2. јануара 1952. године у Српском Семартону,
завршио је Музички факултет у Темишвару. После завршетка студија
запослио се као професор музичког васпитања у Ченеју, где је основао
дечји хор. Радећи са децом заволео је и хорску песму, тако да је после
Револуције, заједно са протојерејом Мирославом Стојковим, основао и
женску вокалну групу, која је касније прерасла у камерни мешовити хор.
То је било време упознавања са српском духовном музиком, која, по
његовим речима „извире из нас самих, из наше душе, срца, а упућена
је Господу“. Хор СЦТ био је основан 1997, на иницијативу истог
протојереја Мирослава Стојкова, и први пут је наступио на
Светосавској приредби. Од тада до данас хор је имао много наступа,
како у Румунији, тако и у иностранству. Репертоар је сачињен углавном
од српских и руских духовних песама, али и других композиција.
Професор Јоца Бугарски ради и у Српској гимназији „Доситеј
Обрадовић“ од 1997. године, где предаје музичко васпитање и хорско
певање.
Горан Мракић
(НР 1181/5.10.2012, стр. 11)
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ПОШТУЈУ ХИЉАДУГОДИШЊУ
ТРАДИЦИЈУ
Свиница је типично клисурско место, најјужније место са српским
живљем. Столећима је живело својим устаљеним сеоским животом. А
онда 1969. године због изградње Ђердапске хидроцентрале, морали су
наредбом власти да сруше своје домове и изграде ново село на
оближњем брегу. Остало је свега неколико кућа уз обалу и зидине
православног храма.
И данас је село српско место. Видљиви су патријахални односи
уз снажну солидарност и чврст морал. Овде нема пљачки. Гледао сам
како људи рано изјутра одлазе у планину где имају стоку, а враћају се
пред вече. Нико им не дира имовину и благо за разлику од неких
других крајева. Људи се сви у селу познају. Свакодневно се сусрећу и
поштују. Централно место окупљања је нови трг у центру села, где се
налазе општина, школа, трговина, кафана. Нешто ниже према Дунаву
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налази се Дом културе, а повише на брду Српска православна црква.
Интересантно је да улице не носе уобичајене називе истакнутих
и знаменитих личности већ једноставно: прва, друга, трећа... Укупно
има 12 улица.
Оно што карактерише ово место је архаичност српске заједнице и
специфичан говор који су сачували живећи вековина у румунском
окружењу. Оно што нисам видео у другим срединама, а прошао сам све
крајеве у којима Срби живе, то је неговање једног култа свадбе, рекао
бих посебне културе. На свадбу, тај велики догађај у животу сваког
појединца, се иде да би се поред уобичајеног церемонијала – ИГРАЛО.
Непрестано, сатима и сатима музика свира а сви гости играју. И само
играју! Човек који гледа са стране има утисак да су играчи у трансу. Сви
су се, и млади и стари и деца и дечица, предали игри, а не пићу и јелу.
Први део световног венчања дешава се у подне испред општине,
а црквено у Српској православној цркви. По завршетку венчања сви
одлазе на школско игралиште где почиње “игра”, тј. права игранка, плес
који траје док не падне ноћ. Ту под отвореним небом, како се играло и
пре хиљаду година, почиње обичај игре са младом. Коло је повео кум,
за њим иде млада па сви остали учесници свадбе. За игру са младом
плаћа се у новцу који сакупља барјактар. У ово колективно играње
укључују се и сви мештани села који су дошли не само да посматрају
сватове већ и да се укључе у свадбено коло. Ко хоће да игра са младом
мора да плати барјактару. Они који не могу да играју, а то су само
остарели људи и жене, они посматрају ову игру.
Када падне мрак прелази се у велику салу Дома културе и ту се
игра до зоре. Нема стајања и пауза. А онда када сване дан, ломи се
копље на коме се налази застава. Верује се да онај младић ко преломом
добије већи део копља са заставом, тај ће се и оженити те године.
Овакву свадбу доживео сам средином августа када је Никола Курић
женио сина. Била је то чиста српска свадба. Идуће недеље сина је
женио његов колега и секретар Општине Никита Јовановић. Прошле
године није било ниједне свадбе у селу, а ове године ево две у августу.
Сви жале што су се млади расули због транзиције по целој земљи и
свету. – Ех, да је ко некада, да имамо по десет, двадесет свадби, уздишу
стари људи.
На локалним изборима пролетос поново је победио стари кнез
Никола Курић. Колико знам он је данас једини Србин у Румунији који
је председник једне општине. Али оно што је вредно, је то да Никола
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Курић наставља стару српску традицију народне демократије. Сеоски
кнез не само да се свакодневно сусреће са мештанима у обављању своје
функције већ сваког месеца подноси им и извештај о свом раду и раду
својих сарадника на тзв. ЗАПОВЕСТИМА. Наиме, недељом тачно у
подне одржава се ова специфична скупштина у сали Дома културе. Ко
год од сељана је заинтересован може присуствовати и узети реч у
дискусији. Скупови су потпуно отворени. Мештани постављају разна
питања, понекад и непријатна. А кнез Никола Курић, стамени и
хладнокрвни господин, сваког пажљиво слуша и без повишеног тона
даје одговоре. Оваквој једној скупштини присуствовао сам крајем маја
месеца ове године.
Оно што је за мене значајно је то да Курић настоји да сачува неке
српске вредности. Сада у новом мандату отишао је корак даље. Увео је
институт ВЕЋА СТАРАЦА које се састоји од 11 веома старих људи као
у старој Грчкој. Ови мудри људи представљају саветодавно тело. Они
саветују кнеза да чува традицију села и да место води правим путем.
Мудар потез кнеза.
Ово моје треће истраживачко гостовање у Клисури у оквиру
кикиндског пројекта “Етнокампа” у Свиници обогатио сам посетом
старој срушеној православној цркви коју Дунав није потопио. Месни
кафеџија Аврамовић својим аутом одвео ме је до овог светог места.
Румунски грађевинари нису најбоље проценили када је грађена
Ђердапска хидроцентрала, да Дунав неће потопити и цркву. На брзину
срушени су део цркве, зид према реци, торањ, звоник. Садашњи кнез
да би заштитио ово свето место остатак православне цркве је оградио,
габарит цркве – срушени зид и кров повезао дебелим гредама са
остатком цркве, а обалу засуо каменим громадама. Поред цркве уредио
је плажу. У плану је да се сваке године за неке црквене празнике
организује литија од нове до старе православне цркве.
Више пута чуо сам од мештана да у селу живи 99 посто Срба.
Међутим, процеси асимилације су видљиви. Доста је мешовитих
бракова, губе се полако обичаји и старе српске песме и игре. Када би
било годишње десетак српских свадби, оне би више допринеле
очувању српске културе него сви други празници заједно.
Душан Дејанац, кикиндски публициста и истраживач
(НР 1182/12.10.2012, стр. 22-23)
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ДУНИ ВЕТРЕ СА БАНАТСКЕ СТРАНЕ
Међународни тамбурашки фестивал у Чанаду, 13. октобар 2012.
Да Чанаци много воле тамбуру, тамбурицу и тамбураше, потврђено
је и овога пута на Међународном тамбурашком фестивалу, у овом
великом и лепом селу, будући да је сала месног Дома културе била
препуна и да су присутни сваку тачку извођача поздравили топлим и
дугим аплаузом. А и како не би Чанаци гајили љубав према овом
инструменту, својственом Банаћахнима и Војвођанима током деценија,
будући да су у Чанаду поникли такви музичари и руководиоци музичких
састава као што су Милан Лукин Чанадац, Ђурица Галетин и Тома
Ђурић, да споменемо само неколицину. Наравно, ту су и ови млађи,
који су преузели штафету њихових старијих колега и ради сећања на
рано преминулог Милана Лукина.
И овом приликом су међу гледаоцима биле уважене званице као
Огњан Крстић, председник ССР, Душан Попов, посланик у Румунском
парламенту, Славомир Гвозденовић, наш кандидат за предстојеће
парламентарне изборе, челници Савеза Срба у Румунији,
потпредседници Славољуб Аднађ, и Живица Милојков, представници
МО Савеза из Великог Семиклуша, Сараволе, Сенпетра, Темишвара и
других места, представници штампе, као и један од домаћина
Фестивала, кнез општине Чанад, Николаје Крачун и чланови месног
општинског одбора, свештеници итд.
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Председник МО ССР у Чанаду, Душица Рошу, је отворила
Фестивал, поздравила све присутне, учеснике смотре из иностранства
и наше земље и замолила присутне уважене званице да се обрате
публици.
Први се са сцене обратио присутнима кнез општине, Николаје
Крачун, са примедбом да приликом сваке едиције Међународног
тамбурашког фестивала у Чанаду временски услови су какви се само
пожелети могу. Потом је изразио захвалност у своје лично име и
житеља Чанада што су и овога пута у госте дошли врсни тамбурашки
ансамбли из земље и иностранства, што само потврђује чињеницу да
им је увек лепо у Чанаду, а да ће Чанаци и овога пута бити добри
домаћини. Истовремено, г. Крачун је изразио наду да ће овај Фестивал
потрајати још много година упркос чињеници што је Срба у Чанаду све
мање, а што не значи да ће и оно мало Срба у месту учинити све да се
сви учесници добро осећају и дођу и на наредним издањима.
Огњан Крстић је исто поздравио званице и домаћине и изразио
своје задовољство што смо сви ове вечери заједно, што само потврђује
чињеницу колико Савез Срба у Румунији подржава овакве видове
манифестација наших обичаја и традиција. „Радо се сећам самог почетка
Међународног тамбурашког фестивала у Чанаду, а прилика је да се
присетимо и оних који су допринели да овај Фестивал заживи. То су
професор Тома Ђурић, дугогодишњи вођа месног тамбурашког оркестра
„Лале са Мориша“ и исто дугогодишњи председник МО ССР, Љубомир
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Мендебаба. Данас је на оним млађима да ту традицију очувају, а Савез
ће им увек бити на услузи и пружити им неопходну помоћ. Мени лично
Чанад је увек представљао центар наше тамбурашке музике и то не
смемо да заборавимо. Овај седми по реду Фестивал је само део ниске
која ће потрајати још много година. За то ћемо се сви заједнички
потрудити, а на вама је да у Чанаду очувате оно што је део наше
историје, наше традиције, јер не смемо никада заборавити ко смо и шта
нам ваља чинити“.
Како и доликује једном оваквом фестивалу, први наступ је
резервисан за најмлађе, а то су у Чанаду, те вечери, били чланови
нашег тамбурашког оркестра „Мали батини бећари“ из Великог
Семиклуша, оркестар „рођен“ пре годинудве на иницијативу Бате
Рајчића, а сада под управом Марка Бугарина.
На сцени се појавише најмлађи Семиклушани, њих десетак,
подједнако девојчице и дечаци, у лепим народним ношњама. И лепо
одјекнуше први акорди једне староградске песме, а млади тамбураши
показаше и доказаше да су добро савладали музицирање на примици,
брачу, бегешу, терцу... Имају Семиклушани и одличне вокалне солисте.
Алмира Скулеј је отпевала „Звони звонце, тера чобан овце“, а Тања
Влашчић „Три сам дана кукурузе брала“, старе наше народне песме
управо за узраст ових девојчица. Свој наступ су мали Семиклушани
окончали „Банаћанским колом“ уз групно певање, уз снажан аплауз
присутних у дворани.
Домаћем тамбурашком оркестру „Лале са Мориша“, сада под
управом Дарка Влашчића, припала је част да се представи новим
репертоаром и једном дивном инструменталном тачком. Потом је
млађана Тања Влашчић отпевала песму „Хоћу нано тамбураша, хоћу
бећара“ са пуно ритма, док је Душица Рошу одушевила присутне
песмом, на стихове Дарка Влашчића, о чанадским тамбурашима. Иако
је песма била сетна и носталгична, ипак је подгрејала и наду да ће се
тамбура још дуго чути у Чанаду, упркос свим препрекама које нам
доноси ново време.
Након Чанадаца наступили су тамбураши и солисти из Српског
Семартона, чланови КУД „Круна“, под управом Илије Грубачког. Од
поновног покретања тамбурашког музицирања у свом месту, далеко
познатом по врсним тамбурашима средином минулог века, семартонска
„Круна“ је, корак по корак, постизала све боље резултате и уследила су
гостовања и наступи и у земљи и у Србији. Овога пута су на самом
почетку извели једну дивну инструменталну композицију, а потом су

236

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

се представили и врсни солисти, којима се Семартон може само
поносити. Тихомир Шароњев је отпевао песму „Дуни ветре са банатске
стране“, Ђура Стојанов се представио песмом „Сирома сам друже,
нигде никог немам...“, док се Предраг Остојин, у свом препознатљивом
стилу, отпевао „Пустићу је нека сања, лепа је у сну“. Нови репертоар
Семартонаца је био уочљив и од стране публике, која их је наградила
снажним аплаузом.
Серију наступа домаћих ансамбала закључили су „Батини бећари“
из Великог Семиклуша, под управом Марка Бугарина. Да се добро ради
у овом градићу не треба понављати, али увек треба истаћи. Свој наступ
су започели предивном инструменталном нумером да би потом
Мирјана Рошу загрејала срца присутних песмом „Лоло, лопове, сви о
теби говоре“. Један од ветерана Фестивала и семиклушког оркестра,
Зоран Радић, се представио песмом „Зора, зори дан се бели...“, а потом
је Љуба Петров показао зашто спада у ред наших најталентованијих
солиста и то песмом „Тамбураши, тамбураши свирајте ми мало“. Доајен
наше народне музике, Лаза Кнежевић, је подсетио присутне на
некадашњу телевизијску серију „Салаш у малом риту“ и за ову прилику
одабрао управо песму из ове београдске серије са истим насловом.
Наравно, песма је била најтоплије примљена у публици, као и нови
текст некадашњег шлагера „Еј, момци млади, шта да се ради“, али
посвећен тамбурашима из Семиклуша.
Од гостију први су се на сцену попели чланови оркестра „Банат“
из Деске (Мађарска). Тамбурашки састав под управом Кристофора
Брцана је редован гост Чанада који иако малобројан негује превасходно
банаћански мелос, а сама изведба свих нумера потврђује да су Дешчани

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

237

прави следбеници њихове традиције у овом банатском селу, али са оне
стране границе. Заиста предивно, прецизно и чисто као суза. Право
уживање, јер смо чули бећарце, сватовце, српска кола...
Проф. Иван Сабо већ дуго година руководи тамбурашким
оркестром „Вила“ из Новог Сада. Састав нема посебне вокалне солисте
али зато негује групно певање уз тамбуру. Да је у Војводини, у Срему,
тамбура инструмент постављен на највишем постољу, сведочи и
чињеница да је у овом саставу пуно младих, чак и девојака, а могу
извести и неке србијанске песме, као, на пример, „Златан конац
србијански вез“ у беспрекорној изведби, али и многе друге песме и
мелодије.
Тамбурашки оркестар „Панука“ из Старчева, крај Панчева, је
редован гост Чанада, а и „Лале са Мориша“ су неколико пута наступали
у Старчеву. Чланови оркестра су прави представници банатског
фолклора. Свирали су и певали „Обећао да ће доћи и да ће јој...“,
„Фијакер стари улицама лута“, „Сеоска сам лола ја...“, „Ова наша
ливада“, „Четир коња дебела“, „И ја бих се женио...“, и све тако
прошеташе нас уздуж и попреко широм равног Баната.
На крају се публици представио тамбурашки оркестар „Хајо“ из
Суботице. Да се ради о врсним музичарима потврђује и освојена
награда за најбољи оркестар на овогодишњем Петом тамбурашком
фестивалу „Тамбурица фест“ у Новом Саду. Углавном су песме из
њиховог репертоара посвећене Војводини, традицији и обичајима са
ових простора. Тако су се Суботичани песмом „Кад сећање у детињство
крене...“ вратили оном предивним временима са салашима, свадбама,
славама, прелима, народним весељима где је тамбура знала и да
развесели и да растужи. Па и нас у сали је за тренутак растужила... Но,
та времена се вратити неће, али може да нам и данас тамбура разгали
срца ако они који на њој свирају знају како то да изведу. А управо на
заједничком дружењу то се и остварило. Тек тада (зар само тада) су сви
присутни на дружењу, у одличној организацији мештана, на челу са
члановима месне организације Савеза, осетили „моћ“ тамбуре и сву
лепршавост осећања која могу наше песме да „подгреју“ у нашим срцима
и душама. Вероватно је због тога и наша тамбура вечна.
На крају представе Огњан Крстић и Славољуб Аднађ су
представницима свих ансамбала учесника уручили плакете и дипломе.
Текст и фото Србољуб Мишковић
(НР 1183/19.10.2012, стр. 8-11)
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“УМЕТНОСТ ТРАЈНИЈА ОД СВИХ
ДРЖАВА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА”
То је 21. октобра 2012, отварајући 57. Међународни београдски
сајам књига, истакла позната књижевница Радмила Лазић,
прошлогодишњи добитник Европске награде за поезију.
Када би Србији узимали меру по култури и дометима у њој,
матицу бисмо видели лепшом и светлијом у европском огледалу. То већ
годинама потврђује београдски Сајам књига.
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А овогодишње издање Међународног сајма књига окупило је
стотине најугледнијих српских издавача и гостију са свих континената.
Сваке године по једна земља на београдском Сајму има статус
специјалног госта. Ове године тај је статус припао Мађарској и њеној
књижевности.
Стазе и улице на Сајму са именима Црњанског, Андрића,
Десанкиним, Пекића, Киша, Булатовића, Попе, Раичковића, Симовића,
дају ти утисак да си у другом и другачијем свету, где је све некако
лепше, боље. Устврдио бих, чаробна је то моћ књиге.
Са колегама Лучијаном Алексиуом и Александром Стојковићем
прошетали смо тим прелепим улицама, свратили код издавача. И стекли
утисак да се толико мудрости у Србији може сабрати на једном месту
само на Међународном сајму књига. Тог смо понедељка, 22. октобра,
придодали и тридесетак наслова Савеза Срба у Румунији, на штанду
издавача „Арте“ где нас је Миодраг Јакшић, писац и пријатељ, са својим
сарадницима прелепо дочекао.
Сајам је место где се додељују и највиша признања издавачима,
ауторима, књизи, где се договарају штампања, преводи, гостовања где
долазе хиљаде љубитеља књиге, стотине аутобуса са ђацима. А то је и
најлепши украс сваког, па и београдског Сајма књига. Вратили смо се
кућама радосни што смо тој лепоти придодали и понешто из
Темишвара.
И што смо тог дана од и о тој лепоти могли да проговоримо и на
трибини Француска 7, заједно са писцима из Русије, Немачке,
Македоније и Турске, а где су нам домаћини, увек љубазни, били
Радомир Андрић, председник УКС, и Миљурко Вукадиновић, уредник
трибине.
Славомир Гвозденовић
(НР 1184/26.10.2012, стр. 19)
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НАША СРЦА СУ У ПАНОНСКИМ
КУЋАМА
• Традиционални састанак књижевног кружока „Крила“ из
Кетфеља са српским књижевним кружоцима у Румунији и
„Меморијал Влада Барзин“ одржани у Темишвару 28. октобра о.г.
Први пут је ова традиционална књижевна манифестација одржана
ван Кетфеља и то у Темишвару из објективних разлога. Истина, овога
пута је „Меморијал Влада Барзин“ одржан заједно са, исто
традиционалном манифестацијом, „Сусрети писаца на граници“, тако да
је и сам програм био богат и разноврстан.
Осим чланова књижевних кружока „Жарко Деспотовић“ из
Белобрешке, „Доситеј Обрадовић“ из Српског Семартона и „Крила“ из
Кетфеља, у госте су дошли и књижевници из Сечња и Новог Сада,
приређивачи и уредници књижевног часописа „Огледало/Oglinda“.
Састанак су удостојили својим присуством и Његова ексцеленција,
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Лазар Манојловић,
наш посланик у Румунском парламенту, Душан Попов, председник
Савеза Срва у Румунији, Огњан Крстић и други.
Манифестација је, пре свега, имала и свој преамбул, а то је била
посета Темишварском градском гробљу, на Липовском путу, где су
положени венци на надгробне споменике Тодора и Стевана
Радичевића, оца и брата далеко познатог песника Бранка Радичевића.
Око петнаестак гостију из Сечња и Новог Сада, заједно са својим
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домаћинима, по прохладном и кишовитом времену, имали су прилику
да на лицу места сазнају не само где су сахрањени посмртни остаци
најближих рођака Бранка Радичевића већ и како су се, и на који начин,
Срби из Темишвара побринули да, подизањем велелепног надгробног
споменика, одају почаст најближим сродницима великог песника.
У највећој просторији Српске куће, која је и овога пута била
претесна за све оне који су желели да присуствују овом догађају (а то
може само да нас радује), у заказано време одговорни књижевног
кружока „Крила“, Љубомир Степанов, је отворио манифестацију и том
приликом поздравио све присутне и најавио програм састанка.
Први се од уважених лица присутнима обратио Огњан Крстић:
„Једна од наших битних активности у оквиру Савеза јесте и издаваштво,
будући да годишње, у просеку, наша Издавачка кућа штампа око 20
наслова. Истина, у односу на раније године, активност неких
књижевних кружока на селу, али и у Темишвару, је некако ослабила и
ми смо обавезни, пре свега у Савезу, да и овој делатности посветимо,
убудуће, већу пажњу. Пре свега сматрам да треба да се ослонимо на
младе таленте, на наше гимназијалце. Савез ће, као и у осталим
доменима, пружити сву потребну логистику како би рад српских
књижевних кружока поново оживео. За то постоји и јасна основа
будући да наши гимназијалци, пре свега, многе своје књижевне радова
шаљу на конкурсе у матици. Можда би било добро да и наш Савез
организује један такав конкурс за младе таленте....“.
Генерални конзул у Темишвару, Лазар Манојловић, је, између
осталог, рекао: „Овакви сусрети, било писаца на граници, било српских
књижевних кружока у Румунији, су врло битни за развој и богаћење
наше културе и књижевности, посебно што у оваквим акцијама
учествују и културни радници из матице. То је добро за размену
искустава, за богаћење књижевних остварења. Познато ми је да је и
Министарство културе Србије расположено и вољно да помогне овакве
видове сарадње. У том смислу и Генерални конзулат Србије у
Темишвару је ту да вам помогне...“.
Присутнима се обратио и г. Душан Попов: „Још од ранијих,
седамдесетих и осамдесетих, година прошлог века, имали смо прилику
да небројано пута у Темишвару и другим нашим местима упознамо,
приликом разних манифестација, великане српске књижевности као што
су Десанка Максимовић, Стеван Раичковић, Добрица Ерић, Мира
Алечковић и многи, многи други, а то траје и данас. Но, од 1990.
године знамо да се и наши књижевници често сусрећу са љубитељима
књижевности у матици, а та сарадња је од непроцењиве вредности за
све нас. Слажем се са иницијативом да се у Темишвару обнови рад
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српског књижевног кружока, јер овде имамо и највећи број писаца из
редова нашег живља...“.
Присутнима се обратио и један од оснивача манифестације
„Сусрета писаца на граници“, Соломон Миок из Сечња, председник
Културно просветне заједнице општине Сечањ: „Добро се сећам да је
први сусрет књижевника из Румуније и Сечња, и ширег простора
Војводине, одржан у Сечњу 10. јула 1993. године, у јеку блокаде Србије
од стране међународних фактора. Након одржавања тог првог састанка,
дандва касније, у најтиражнијем дневном листу у Београду, „Вечерње
новости“, појавио се чланак под насловом „Стихом кроз блокаду“.
Дакле, писци са обе стране границе су први ту блокаду „пробили“ и
много се о томе разговарало, како су писци успели да „разбију“ блокаду
пре осталих. Још бих желео да најавим један пројекат са књижевником
Ивом Мунћаном да поводом двадесетогодишњице наше сарадње, идуће
године, 10. јула, буде објављена једна књига посвећена сусретима
писаца на граници.
Подсећајући присутне да је један од оснивача и дугогодишњи
председник кружока „Крила“ у Кетфељу, песник Влада Барзин рано
преминуо, 6. јула 2006. године, и да од тада ова манифестација носи
назив „Меморијал Влада Барзин“, Љубомир Степанов је још рекао да
је приликом оснивања кружока, пре више од три деценије, одлучено да
се рад кружока не сведе једино на чисту књижевност већ да се пажња
посвети и једном ширем спектру активности, односно историји
Кетфеља, па и Поморишја, затим етнографији, фолклору и свему ономе
што чини традицију и сам живот Срба у Кетфељу и шире. Једна од
најпостојанијих истраживача ове наше прошлости јесте проф. Јаворка
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Марков Јоргован, која је и објавила неколико књига на ове теме и
бројне радове у часописима и другим гласилима. Госпођа Јаворка је за
ову прилику припремила и малу изложбу домаћих рукотворина из
Поморишја...
Излагање госпође Јаворке Марков Јоргован било је заиста
занимљиво и свеобухватно тако да ћемо, у овом напису, покушати да
сажемо неколико од идеја које су биле повод да се уважена професорка
посвети овој активности.
„Кетфељ је познат, иако је село мало, и по бројним личностима
које су овде рођене, као што су прота Милан Николић, отац познате
глумице Раде Ђуричин, Влада Барзин, Иво Мунћан чија је мати из
Кетфеља али и по бројним познатим или непознатим женама,
домаћицама, припадницама наше српске заједнице, које су оставиле за
собом бројне рукотворине, права уметничка дела. Лично већ годинама,
рекла је госпођа Јаворка, сакупљам те рукотворине и не само из
Кетфеља већ и целог Поморишја. Академик Дејан Медаковић је записао
да наша деца заувек остају у тим паорским кућама које носимо са собом
до краја живота ма колико докторских титула добили у животу. Те
паорске куће крију у себи вредне успомене на наше претке и на њихову
душу. Успела сам до сада да сакупим у једној књизи наше бројне и
традиционалне дечије игре, још од Саве Текелије, потом у другој
збирци и наше изреке и пословице. Сада је дошао ред на ручне и
везене радове наших домаћица, чији је спектар врло широк као и
њихова намена за разне прилике у животу једне традиционалне српске
сеоске породице....“.
Истина, госпођа Јаворка је овде представила и приказала богату
колекцију дивних и старинских радова, а томе ваља посветити дужну
пажњу у једном од наредних бројева нашег листа, а зашто да не и неком
књигом.
О издавачкој активности Савеза Срба у Румунији говорио је
Славомир Гвозденовић и том прилико истакао следеће: „Наша издавачка
делатност је разноврсна. Од прошле године вратили смо се једном
специфичном издавачком подухвату за нашу заједницу а то је штампање
„Банатског алманаха“ који је пре два века покренуо Димитрије Тирол.
Ту су и наше књиге посвећене нашој историји као што је трокњижје
посвећено годишњицама грофа Ђорђа Бранковића, Саве Текелије и
Доситеја Обрадовића, на српском и румунском језику. Тако смо се на
частан и достојанствен начин одужили нашим великанима. Том
приликом смо залагањем Савеза поставили споменбисту Доситеја
Обрадовића у Алеји великана у Централном парку у Темишвару, исто и
бисту Саве Текелије у порти српске цркве у Араду и споменплочу на
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кућу у којој је живео Ђорђе Бранковић у градићу Јенопоље (Инеу).
Стеван Бугарски и Љубомир Степанов, наши врсни монографи, су
приредили и најновију свеску серије „Арад кроз време“, потом од истих
аутора имамо „Сабрана дела“ проте Николе Николића. Штампали смо и
књижицу под насловом „(Не)обичан војник“ поводом стогодишњице
рођења Жарка Деспотовића, са приповеткама и новинарским
текстовима. Штампали смо и роман Бате Марјанова „И пси одлазе у
изгнанство“ једну из серије од 7 књига. Вреди напоменути и збирку
песама једног младог и талентованог песника из наших редова,
Александра Стојковића, који пише на румунском, али се вратио и
српском језику. То је само део наше издавачке делатности, али наши
писци штампају и код других издавача и ту смо најактивнији, као
мањина, после мађарске, у Румунији... Што се тиче књижевних
конкурса, желим да вас подсетим да смо пре пар година организовали
један такав конкурс, за све узрасте, поводом Видовдана, али због
настале кризе смо прекинули, али уверен сам да ћемо идеју
наставити...“.
Двојезични часопис „Огледало/Oglinda“, најновији број, приказао
је новинар и писац Александар Бјелогрлић, а тај број смо и ми
представили у једном од прошлих бројева „Наше речи“.
Једну врло интересантну антологију српских песникиња из
Војводине (21 ауторка), представила је госпођа Весна Шијачки, чиме се
желело, по речима ауторке излагања, да се унапреди положај жена у
друштву и на литерарном плану. Антологија носи назив „Очи равнице“
а присутне су једино ауторке са најмање једном штампаном збирком.
Иначе, антологију је приредила Оливера Шијачки, која живи у Руми.
Састанак у Српској кући је окончан песничким тренутком, а читали
су своје песме: Милан Ненадић, Илеана Урсу Ненадић, Иванка Крстић,
Радмила Петровић, Гордана Ђилас, Славица Никифоровић, Иво
Мунћан, Драгомир Мирјанић, Предраг Деспотовић, Миладин
Симоновић, Лучијан Алексиу, Љубинка Перинац Станков, Јаша Ћирић,
Славомир Гвозденовић, Александар Стојковић, Горан Мракић је
прочитао своје афоризме, а Владислава Барзин је прочитала једну песму
свог покојног оца.
Састанку су присуствовали и прозни писци као Стеван Бугарски,
Миша Рубеј, Слободан Мандић, Александар Бјелогрлић, Љуба
Степанов.
Текст и фото: Србољуб Мишковић
(НР 1185/2.11.2012, стр. 8-10)
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ДАНИ АРАД ГАЈА
Манифестација „Дани арадског кварта Гај“, која се одржала прошле
суботе, 3. новембра у Араду, окупила је припаднике разних народности
које живе у овом делу Арада. Међу њима нашли су се и представници
српске заједнице.
Свечаностима су присуствовали и представници верских
заједница, међу којима Њ.П. Тимотеј Севичиу, архиепископ арадски,
Емерик Чеге, реформатски свештеник, Теодор Шандор, католички
свештеник, Никандру Куцару, румунски свештеник, Георге Физидеану,
баптистички пастор, у име јеврејске заједнице Јонел Шлесингер, и
српски свештеник, парох у Арад Гају, Небојша Попов.
Нису изостали са Дана Арад Гаја, ни званичници и политичари,
тако да су се овим поводом у Араду нашли Клаудија Богичевић и Михај
Разван Унгурјану.
Дане Арад Гаја отворио је заменик директора Културног
жупанијског центра у Араду на изложби слика под насловом
„Кроматске хармоније“. Уследело је и представљање монографија о
Арад Гају професора Хорије Труце: „Арад Гај, монографски списи“ и
Монографије српске заједнице из Арад Гаја (прва књига): „То је мој Гај“,
Љубомира Шандића.
Тим поводом основано је и Удружење Гајчана, а сви су присутни
у закључку првог дела манифестације одслушали концерт црквених
хорова овог арадског кварта, где су наступили и чланови Српског
православног хора у Арад Гају под управом Јована Шандића.
У другом делу ове манифестације наступили су на отвореној
сцени у центру Арад Гаја и чланови КУДа „Коло“ из Арада, под
управом Драгана Воштинара. Они су извели два сплета игара из Срема
и Лесковца, док је вокална група извела једну стару српску песму са
Косова.
Како сазнајемо од Драгана Воштинара, руководиоца КУД „Коло“,
у суботу ће ово културноуметничко друштво из Арад Гаја гостовати у
Печки на Фестивалу мањина у организацији Мађара у месту.
Љ.П.С.
(НР 1186/9.11.2012, стр. 2)
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ВИЗИОНАР ОД ПРЕ ОСАМ ДЕЦЕНИЈА
Жарко Деспотовић: (Не)обичан војник
Једна малена књижица, са свега седамдесетак страница малог
формата, можда ће проћи и незапажена од све мањег броја читалаца из
редова нашег живља без обзира што је њен аутор Жарко Деспотовић из
Белобрешке трагично погинуо „под неразјашњеним околностима 10.
августа 1944. године у родном месту“, како пишу приређивачи у уводу
књиге под насловом „Књигом враћен дуг“. Међутим ову књижицу ваља
прочитати иако нема неку посебну тематику, већ се у њој налазе и
неколико прозних радова (приповедака) али и новинарских текстова
објављених 1935. године у „Темишварском веснику“ у периоду када је
био студент права. Будући да је рођен 1912. године, имао је тада 23
године, али врло зрело размишљан је за свој узраст.
Познато је да је Жарко Деспотовић после завршетка Основне
школе у родном месту и суседној Пожежени, похађао гимназију у Белој
Цркви (Србија) а затим уписао Правни факултет у Београду, где је
припадао круговима напредне интелигенције. Након дипломирања,
управо у периоду избијања Другог светског рата, враћа се у родни крај
где постаје покретач и организатор Покрета отпора у Дунавској
клисури.
У периоду студија Жарко Деспотовић је био сарадник листа
„Темишварски весник“ где је, поред низа новинарских текстова, објавио
и три приповетке (Обичан војник, Земља не сме да се окреће и
Варалица) које се налазе у овој књизи. Међутим, оно што је
интересантно јесу новинарски текстови, политичке садржине и са
социјалном тентом. „Увек у току са политичким збивањима и
социјалним превирањима у свету, Жарко Деспотовић је на страни
слабијег, немоћног. Описујући, оштрим пером, социјалну неправду и
превирања код куће, али и у свету, Жарко Деспотовић користи бритку
реч и чист питак језик, у који без устезања удењује колорит завичајног
говора...“, пишу у предговору приређивачи ове књиге Славомир
Гвозденовић, Светозар Марков и Вера Крстић. Још бисмо додали овоме
да је Жарко Деспотовић врло сликовито и тачно описао политичко и
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социјално стање у свету уочи Другог светског рата и тиме заслужио
епитет правог визионара свега онога што ће се догодити наредних
година и деценија. Штавише неке идеје и анализе тадашњег стања на
политичком и социјалном светском плану као да су написане и
изречене ових дана.
У чланку под насловом „Војници падају да би дивиденде расле“,
објављеном у Темишварском веснику 27. октобра 1935. године, Жарко
Деспотовић пише, између осталог: “Италијански фашизам по доласку на
власт (Бенито Мусолини п.п) ставио је себи као један од задатака
индустријализацију земље. У томе погледу, италијанска индустрија, уз
помоћ америчког кредита, постигла је извесне резултате. Број индустријских предузећа од 3.800 скочио је на 17.400. Капиталтих предузећа
попео се са 10 на 50 милијарди лира. Створени су и велики трустови
као Фиат, Монтекатини и др. Индустрија свиле је била прва у Европи...
Високе цене и опадање куповне моћи становништва, због светске кризе,
учиниле су да унутрашње италијанско тржиште постане неспособно и
недовољно за потрошњу... На светско тржиште Италија не може да
рачуна, јер тамо господаре Енглези, Немци, Јапанци... И када Италија
не може да прода вишак својих производа економским освајањем
страних тржишта, решила је да прода под покровитељством бајонета
заузимањем Абисиније... У току свог развитка италијанска индустрија
се суочила са многим недостацима. Италија није имала сировине:
памук, петролеј, каучук, дрво, гвожђе, угаљ. А Абисинија тога има...“.
Анализирајући светску кризу почетком тридесетих година минулог
века у чланку под називом „Да ли се криза може решити ширењем
међусобне љубави“ (8. децембар 1935), Жарко Деспотовић пише, између
осталог: „Криза се не може решити, по мишљењу неких аналитичара,
већом циркучацијом новца будући да 300 милиона људи немају средства
за живот, да годишње 2,4 милиона људи умире од глади и да 1,2
милиона људи извршавају самоубиство због беде...“. Односећи се на
стање сељака у Банату, Жарко Деспотовић пише: „Узроци због којих
пати Банат и банатски сељак нису банатски. То су светски узроци.
Килограм жита продаје за 3 леја, а купује перечу за 2 леја.... За време
Првог светског рата индустријске земље Европе куповале су жито за
хлеб из Америке, а европски сељак је био на фронту...“.
Тако је писао Ж. Деспотовић пре 75 и више година. И данас би
исто писао о другим актерима, али се режија није променила.
Србољуб Мишковић
(НР 1186/9.11.2012, стр. 13)
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ОТВОРЕНИ „ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
ТЕМИШВАРУ“
У уторак, 6. новембра, у дворани Банатске филхармоније (бивша
сала Капитол), званично је отворено седмо издање „Дана српске
културе у Темишвару“, у организацији Савеза Срба у Румунији и уз
подршку Министарства културе Владе Румуније и Департмана за
међуетничке односе у Букурешту, Генералног конзулата Републике
Србије у Темишвару и Министарства културе Владе Републике Србије.
Водитељи програма, Ђока и Славинка Стојанов, истакли су да
„нас наша култура окупља и ове године најлепшим што има: филмом,
књигом, сликарством, позориштем, духовном песмом и нашом
традицијом“ и поздравили присуство господина Братислава Петковића,
Министра културе Владе Републике Србије, господина Драгана
Коларевића, државног секретара у Министарству културе Републике
Србије, господина Еуђена Догариуа, префекта тимишке жупаније,
господина Василе Маријана, председника Тимишког жупанијског савета,
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господина Лазара Манојловића, генералног конзула Републике Србије у
Темишвару, господина Огњана Крстића, председника Савеза Срба у
Румунији, господина Кориолана Јоана Гарбонија, директора
филхармоније Банатул, представнике свих српских институција,
румунске пријатеље и представнике српских и румунских медија.
Посебан поздрав био је упућен режисеру Здравку Шотри, писцу
сценарија Миловану Витезовићу, директору Кошутњакфилма Зорану
Јанковићу и глумачкој екипи на челу са Александром Берчеком.
Присутнима су се у наставку обратили универзитетски професор
Душан Попов, наш садашњи посланик, Његова Ексцеленција Лазар
Манојловић, генерални конзул Републике Србије у Темишвару и др
Славомир Гвозденовић, кандидат ССР за место посланика у Парламенту
Румуније, коме су успеха на предстојећим изборима пожелели и
тимишки префект и министар српске културе.
„Доказ да Република Србија придаје велики значај овој
манифестацији је пре свега присуство господина министра Братислава
Петковића са својим најјачим тимом. Сви који сте вечерас са нама
сигурно нећете зажалити, имајући у виду да ћете гледати изванредан
филм најновије српске продукције. Упознаћете се не само вечерас, већ
и у наредних месец дана, са највећим дометима савремене српске
културе, енергије и креативности и свим оним што краси овај народ“,
истакао је генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Лазар
Манојловић.
Префект тимишке жупаније, Еуђен Догару и Братислав Петковић,
министар културе Републике Србије, су се такође обратили публици и
пожелели свима угодан пријем, да би водитељи на самом крају уводног
дела прочитали поруку Румунског министарства културе, коју је
потписао државни секретар Виктор Опаски.
ШЕШИР ПРОФЕСОРА КОСТЕ ВУЈИЋА
Домаћи филм “Шешир професора Косте Вујића”, као што то пише
и на блоговима посвећеним овом филму, је прича о невероватном
наставнику Кости Вујићу, доброћудном особењаку и хедонисти, педагогу
посебне врсте, за кога је његов ђак Михаило ПетровићАлас написао да
је био најоригиналнији професор 19. века. Ово је прича и о
невероватном разреду матураната Прве мушке гимназије коју су
сачињавали: Михаило Петровић – Мика Алас, Јован Цвијић, Павле
Поповић, Јаша Продановић, Милорад Митровић, Милутин К.
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Драгутиновић, Љубомир Стојановић и други, који ће постати историјско
оличење епохе, као академици, професори, министри, политичари и
други угледници.
Пре четири деценије, 1971. године, била је снимљена истоимена
твдрама са Павлом Вујисићем у главној улози. Здравко Шотра је успео
да дода већу дозу хумора и романтизма целој причи, истичући речима
професора Вујића да „генијалне анегдоте о небитним људима остају
небитне, и да се само анегдоте о познатим личностима памте“,
Александар Берчек, један од најбољих савремених српских
глумаца, познат по многим сјајним улогама („Дечко који обећава“, „Ко
то тамо пева“, „Крај династије Обреновић“, „Буре барута“, „Нож“,
„Породично благо“, „Живот је чудо“, „Стижу долари“, „Завет“, итд.),
маестрално је „скинуо“ и обичаје старог београдског професора из 19.
века.
Била су то нека друга времена, када су се гимназијалци, сем у
неминовним несташлуцима, такмичили рецитирајући цитате из
Шилера, Гетеа, Ламартина или Милтона, када су омладинци течно
говорили немачки, француски и енглески, када је школа била школа у
правом смислу речи.
Наравно, читав филм одише одређеном дозом романтизма и
позитивне наивности, што за савремену младеж може изгледати
помало превазиђено, али не сме се изоставити чињеница да су у
клупама Прве београдске гимназије стасали људи чијом се заслугом име
Србије и српског народа прочуло у целом свету. А они су знали да се
веселе, лудују, уживају али и, најважније, да уче и размишљају својом
главом!
Филм почива на сценарију Милована Витезовића о познатом
професору Кости Вујићу, који је крајем 19. века у разреду имао десетак
будућих величина наше културе, које је посебно волео и поштовао.
После пројекције филма на сцену су изашли Здравко Шотра и неки
од глумаца на челу са Алексансдром Берчеком, који је убрао највише
аплауза. Уследио је заједнички коктел и дружење, где су људи могли да
се сликају и попричају са актерима филма, а том приликом је господин
Берчек изјавио за наш лист:
„Није дуг пут од Дечка који обећава до Косте Вујића, само тридесет
година. Свашта се догодило у том раздобљу – распале су се империје,
распале су се државе, настало је 25 нових држава само у Европи, било
је ратова, грађанских и верских. Ја сам као глумац само радио свој
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посао, и могу рећи једино да ми је драго што сам жив. Ја сам сурови
професионалац и сваки добар посао за мене значи пре свега лично
задовољство, а шта други о томе мисле – уопште ме не интересује!
Драго ми је да се темишварској публици допао филм и хвала им што
су дошли на премијери“.
Глумци домаћег филма „Шешир професора Косте Вујића“
У филму глуме прослављени глумци, али и младе наде српске
кинематографије: Александар Берчек, Бранимир Брстина, Предраг Ејдус,
Драган Јовановић, Зоран Цвијановић, Иван Босиљчић, Војин Ћетковић
(професори), Милош Биковић, Љубомир Булајић, Александар Радојичић,
Матеја Поповић, Урош Јаковљевић, Никола Ранђеловић, Давор
Перуновић, Младен Совиљ (матуранти) и други.
Горан Мракић
(НР 1186/9.11.2012, стр. 15)
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ХРАМОВНА СЛАВА, МИТРОВДАН
У Кнезу МАЛА СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА ЧУВА СВОЈЕ ОБИЧАЈЕ
Не знам како је било пре једног века на Митровдан, храмовној
слави српске православне цркве посвећене Светом великомученику
Димитрију, и колико је народа присуствовало тада богослужењу, светој
литургији и резању славског колача, али је ове 2012, године црква била
пуна верника. Наравно, свети храм нису могли испунити једино Срби
из Кнеза, великог и лепог села, будући да их је мање од тридесет душа,
али су зато дошли њихови сељани, суседи и пријатељи Румуни, јер у
Кнезу суживот свих националности може бити пример и узор
осталима.
Свештеник Душан Кључар, парох варјашки и администратор
српске парохије у Кнезу је обавио, по вековном обичају и адету, свету
литургију у преподневним сатима, а поподне богослужење поводом
храмовне славе у присуству, како рекосмо, бројних верника и
општинских челника, затим гостију из Темишвара, представника Савеза
Срба у Румунији на челу са председником Огњаном Крстићем.
Православна црква у Кнезу је до краја 19. века, посвећена исто
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Светом великомученику Димитрију, опслуживала подједнако и Србе и
Румуне. При подели црквене општине по националној основи, тадашња
црква је остала румунској већинској заједници, а Срби су добили
имовинску надокнаду и подигли себи засебну цркву 18881889. године.
Да кажемо и то да је иконостас сликао познати иконописац Душан
Алексић из Арада.
Након свете литургије и беседе оца Душана, уз садејство певачког
црквеног друштва из Варјаша, уследио је традиционални чин резања
колача и освећења кољива, од стране свештеника и кумова овогодишње
славе, бројне породице Адамов. Славску ружу за наредну годину
преузели су млађани Ненад и Сузана.
Два изузетна чина вреди поменути овом приликом. Породица
Драгана и Данице Илин из Варјаша је српском светом храму у Кнезу
подарила велелепну икону, рад госпође Данице, Светог Архангела. На
полеђини иконе стоји записано: Поклон за Вас, од Данице и Драгана,
свештеника Душана и певачког друштва из Варјаша, 8. новембар 2012.
Није ово први дар породице Илин нашим светим храмовима, а то може
бити за похвалу, посебно што је и Драган члан црквеног певачког
друштва из Варјаша, једног од најбројнијих у нашим селима.
Прилика је ово била да се обави и промоција сабраних списа
проте Николе Николића поводом стогодишњице упокојења. Промоцији
је присуствовао један од аутора ове монографије, да је тако назовемо,
Стеван Бугарски (други аутор је Љубомир Степанов). Говорећи о овој
књизи, Стеван Бугарски је истакао чињеницу да је прота Никола
Николић рођен управо у Кнезу, у породици где су били бројни
свештеници, 1827. године. Након школовања у родном месту,
Темишвару и Богословији у Вршцу, док је у Загребу слушао филозофију,
Никола Николић се враћа у Кнез где је радио као учитељ и ђакон.
Рукоположен је за свештеника 1854. године, а за месног пароха изабран
је 1868. године. Упоредо са обављањем свештеничке дужности отац
Никола је много и писао и објављивао у српским публикацијама онога
времена на територији тадашње АустроУгарске царевине. Писао је
чланке на разне теме, али и песме. Све је то сабрано у овој књизи на
преко 300 страница.
Прота Никола Николић је сахрањен на сеоском српском гробљу.
Србољуб Мишковић
(НР 1187/16.11.2012, стр. 10-11)
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ДОБРУЏА НЕ ЗАБОРАВЉА
СРПСКЕ ЈУНАКЕ
У недељу, 11. новембра добруџански градић Меџидија (35.000
становника) привукао је пажњу јавности једном дирљивом и
симболичном свечаношћу.
На тамошњем православном гробљу, у подножју „беле пирамиде“,
величанствене споменкостурнице, подигнуте у част и славу припадника
Прве српске добровољачке дивизије палих у лето и јесен 1916. године
у борбама вођеним заједно са румунском војском на тлу историјске
Добруџе, одржан је помен уприличен обележавању Дана примирја,
којим је 1918. означен крај крвавог Првог светског рата. Овај се дан
најсвечаније обележава у читавом свету, а од ове године он је званично
проглашен за национални празник Србије.
У жестоким биткама, вођеним на чувеном Добруџанском фронту
од августа до октобра 1916. заједнички проливена крв српских и
румунских војника цементирала је многовековно пријатељство два
суседна народа. Тада је Прва српска добровољачка дивизија изгубила
половину свог састава – 8.539 мртвих и рањених.
На десету годишњицу „добруџанске Голготе“, 1926. краљ
Александар I Карађорђевић и његов румунски таст, краљ Фердинанд,
лично су присуствовали откривању „беле пирамиде“ саграђене од
венчачког мермера. Под њом почивају кости 3.000 српских јунака који
су на тлу сунчане
Добруџе нашли свој
вечни дом.
Сунце је хтело да
ове године 11. новембар
буде светао. Оно је
јарко осветљавало српске и румунске тробојнице на високим јарболима. Осенчавало је
постројену почасну чету
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румунске армије под шлемовима. Са узвишице на којој се налази
споменик одјекивали су звуци државних химни Србије и Румуније.
Свечана молебен је прожимала присутно мноштво... Тамњан,
традиционално жито и пламен свећа... Продорни звук војничке трубе,
уз пратњу војног оркестра, пропраћао је смерно полагање венаца –
Амбасаде Републике Србије у Букурешту, румунске владе, румунског
министарства одбране, градоначелства Меџидије и других разних
друштвених и политичких организација. Венац од стране Савеза Срба
у Румунији положио је господин Стеван Лепојев.
Одржани су неравнодушни пригодни говори.
„Овај тренутак је израз наше дубоке заједничке захвалности нашим
претечама и чини неразвојну спону српског и румунског народа. Он је
доказ пријатељства, разумевања, поштовања и сарадње између Србије
и Румуније... Ваше присуство овде доказ је да нисте заборавили српске
јунаке који су положили своје животе на румунској земљи за заједнички
идеал – слободу, ту свеопшту цивилизацијску вредност“ – рекао је
српски војни аташе, пуковник Младен Ђорђевић.
„Нас са Србима везује многовековна заједничка судбина. Још од
боја на Косово пољу 1389. па до кроз пет векова туђинског тлачења.
Везују нас иста вера, исти слободарски идеали, укратко – историја нам
је заједничка, па и европска будућност ће нам бити заједничка. Нека је
вечна слава српским ратницима који су нас толико задужили полажући
своје животе за нас, на нашем тлу“ –изјавио је румунски министар
културе Пују Хашоти, иначе историчар по струци.
Овај догађај је пружио и прилику да се у градоначелству Меџидије
поведу и разговори о разним аспектима српскорумунске сарадње наших
дана. У њима су учествовали министарсаветник у Амбасади Републике
Србије у Букурешту Горан Гвозденовић, војни аташе Србије у Румунији,
пуковник Младен Ђорђевић, румунски министар културе Пују Хашоти,
члан Румунског парламента Михај Лупу, градоначелник Маријан
Јордаке и чланови градског већа Меџидије. Закључено је да постоје сви
услови за развој економске сарадње добруџанске зоне, коју запљускује
Црно море, са српским партнерима уз много боље коришћење
потенцијала Дунава. Као што се зна, Меџидија је пристаниште на
каналу ДунавЦрно море. Речено је да је сазрело време да се Меџидија
збратими са неким српским градом.
Милан Петровић
(НР 1187/16.11.2012, стр. 17)
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ДОЛАЗЕ НОВЕ СНАГЕ
Две деценије постојања и рада КУДа „Свети Сава“
у Великом Семиклушу
Једно од наших културноуметничких друштава, „Свети Сава“ у
Великом Семиклушу не треба да брине за будућност, бар у наредних
двадесет година. Оно што смо видели и сазнали на прослави јубилеја
овог познатог друштва 17. новембра у препуној дворани Дома културе
у граду на Аранци улива наду да ће се богата традиција српске
заједнице у Семиклушу, у домену фолклора, наставити и наредних
деценија. Толико младих снага може данас да окупи једино АКУД
„Младост“, али би било пожељно да то учине и друга наша друштва.
За сада Семиклушани „гледају своја посла“ на задовољство и радост не
само мештана већ свију нас који најискреније и са великим
поштовањем ценимо рад овог друштва, њихових руководилаца,
кореографа и упућивача. Без њих ништа не бих било могуће, као и без
свесрдне помоћи Савеза Срба у Румунији и месних органа власти.
Није све било лако од самог почетка, од децембра 1992. године,
када су под управом учитељице Наталије Мандран, уз помоћ супруга,
почеле прве пробе тада малих играча. Наравно, Мало коло, Велико коло,
Сељачица, Шестица, Мађарац и друге наше традиционалне народне
игре у Банату нису се тада први пут играле у Семиклушу. Било је тако
столећима на свадбама, храмовним славама, разним светковинама и
недељним поселима и игранкама. И управо да се то не заборави
требало је почети све изнова. Након неколико проба и увежбавања
дошла је и прва приредба, прво представљање новог играчког састава
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пред домаћом публиком приликом прославе Савиндана. Трема није
изостала ни код упућивача, ни самих играча. А када су дошле и прве
похвале, сви су били уверени да је све могуће. Уследиле су нове
кореографије, још већи напори, пристизали су нови чланови. Друштво
је расло као врбе поред реке. Нове представе у месту, али и другде. У
Темишвару, Дунавској клисури, па онда у матици, у Сечњу 1994.
године, у Даљу (Хрватска) 1995. године... Учешће на свим едицијама
Маратона српске народне игре, на Данима српске културе у Букурешту.
Друштво је стицало све већи углед, поштовање и цењење. Назад се није
могло. Тада нико није ни помишљао на 20. годишњи јубилеј. Али и он
дође.
И тако рекоше водитељице јубиларне представе, Мирјана Рошу и
Адријана Лукин: „Приликом сваког наступа или гостовања није се
могло без семиклушких тамбураша и вокалних солиста. Њихова прича
је много дужа него наша, они су нам отварали полако путеве ка лепој
страни живота играча аматера. Спонтано певање у аутобусу или
певање „на хладно“, што би се рекло, поводом разних гостовања и
дружења, све је њихово „масло“ јер, на крају крајева, све је то
фолклор, пренос наших традиција и обичаја са генерације на
генерацију, са старијих на млађе...“.
Из године у годину друштво расте. Игре су све сложеније и
покривају све више фолклорних области Србије. На реду су игре из
Тимочке крајине, Шумадије, околине Ниша, а ношње све богатије и
сликовитије. Друштво све више личи на професионални него на
аматерски ансамбл. Сада почиње сарадња са професионалним
кореографима из матице. Тежи се савршенству. Микроб српског
фолклора и дружења захвата и припаднике румунске националности, те
према томе и број чланова друштва је у сталном порасту. Сви су
добродошли. Дворана Дома културе је увек пуна приликом представа
КУДа „Свети Сава“. О њима се прича у целом граду, а не једино у
малој српској заједници. Представе су на све већем уметничком нивоу.
Стижу позиви за гостовања са свих страна: Фестивал Проетника у
Сигишоари 2004, гостовање у Немачкој 2005, у Сибиу на Земаљском
фестивалу Европа игра и пева 2007, у Медини (Италија) 2008, у Ловри
(Мађарска) итд.
Шлаг на торт била су учешћа КУДа „Свети Сава“ на Европским
смотрама фолклора Срба у расејању 2009. године у Темишвару, 2010.
године у Брчком (Република Српска), 2011. године у Београду, у Сава
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центру. И свуда су млади Семиклушани побрали бурне аплаузе и
похвале жирија. Тако је било и у Италији 2011. године, да не говоримо
о успеху приликом гостовања на једној познатој емисији букурешке
телевизије Антена 3.
Овај кратак осврт на рад и активност једног од наших
најуспешнијих културноуметничких друштава не можемо закључити а да
не изразимо наду, колико нам је дозвољено, да ће нове снаге, које
пристижу са 6, 7 и 8 година, колико скоро бити та покретачка снага која
ће и даље носити и проносити славу Семиклушана. А да оснивање
школица фолклора, како је замислио и покренуо Огњан Крстић,
председник ССР и један од најбољих наших кореографа, у Дети,
Темишвару, Семиклушу и другим местима, даје рода и плода и сами смо
се уверили. То је, уосталом, и камен темељац нашег националног
опстанка на овим просторима.
Текст и фото Србољуб Мишковић
(НР 1190/7.12.2012, стр. 15)
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ОТРОВ НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ
Српски народ има дубоке корене у банатској и поморишкој
равници, иако многи из незнања тврде да смо сви овде дошли
Чарнојевићевим сеобама. Један талас се јесте тад доселио, али постоје
и други много старији слојеви, чак старији него што можемо да
замислимо, но, о томе ћемо другом приликом. Срби су се истицали по
много чему, али језик је засигурно најдрагоценије духовно гориво које
смо испаривали током вишестолећног битисања. Једноставно, без језика
не бисмо могли да преносимо големо народно и културно благо које су
стварали наши преци.
Иако не волимо да признамо, свима је јасно да је српски језик у
данашњој Румунији у великој опасности. Није још на издисају, али нема
ни много до тог тренутка. Зашто? Зато што се већина наших
омладинаца, а односим се на оне којима је српски матерњи језик, више
не служи њиме! Уочљиво је да се млади све лошије и неспретније
служе српским језиком, и то само када су принуђени присуством
старијих или поводом школских представа. Чак и деца која похађају
српска одељења и српске школе говоре међусобно скоро само румунски,
а о дописивањима преко савремених друштвених мрежа да и не
причамо!
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Српска заједница је почела да се расипа и отуђује када су биле
разбијене компактне етничке заједнице у селима око Темишвара. То се
посебно односи на период послератне колективизације, када су Срби
масовно почели да напуштају родне крајеве и одлазе у град, а њихова
су места попунили сиромашни дошљаци из разних крајева Румуније.
Но, језик је ипак опстао.
Иако је матица практично отписала овдашње Србе после Првог, а
посебно после Другог светског рата, они су очували свој идентитет
управо због њеног непосредног присуства и супериорног економског
стања. Југославија је била убедљиво најразвијенија и најслободнија
социјалистичка земља, а многи су јој се дивили иза невидљивих
идеолошких решетака. Иако Југославија није марила за нас (била су у
моди „братска“ жвалављења са Шиптарима, Хрватима и осталом
„братијом“), ми смо марили за њу. Додуше, наши дедови и очеви су
одрасли уз Радио телевизију Београд, ту оазу виртуелне слободе и
забаве која је допирала у наше домове посредством таласа и антена.
Донедавно, сви смо били прикључени југословенској народној и поп
култури, одраставши малтене уз обрасце које је та земља нудила.
У српским се домовима (а донекле и румунским) пратила
искључиво југословенска телевизија, вртеле плоче и касете из
Југославије, слушао се Радио Београд, а многи су провели детињство и
младост читајући каубојске или љубавне романе, стрипове, часописе и
осталу лаку литературу која је пристизала од опуштених нам комшија.
Све је то неприметно допринело да се изградимо као личности и
стасамо уз матерњи језик и велику (додуше нехотичну) културну помоћ
из Југославије. Комуникација на српском језику међу вршњацима је била
нешто нормално чак и у случају моје генерације, која је похађала Српску
гимназију „Доситеј Обрадовић“ пре десет и кусур година. Српски језик
је био део наше свакидашњице, а епитет „матерњи“ је стварно имао
буквални смисао.
Но, времена су се брзо променила, како у Румунији, тако и у
Србији. Југославија се распала, а српски народ је био изложен
стравичним опитима: грађански рат, санкције, ембарго, бомбардовање,
међународна сатанизација, изолационизам, сиромаштво, криминал...
Србија је страховито назадовала у односу на оно што је некад била, док
је Румунија коликотолико успела да се приближи Европи, иако је
економскополитичка стварност и овде више него поражавајућа. Са
културноидентитарне тачке гледишта српска омладина у Румунији је
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полако престала да се поистовећује са матицом, која је изгубила стари
ореол оригиналности и благостања. Млади проналазе сада узоре на
другим местима, а матица им није више занимљива, па се самим тим
губи и интересовање за матерњим језиком, који није толико „кул“ као
румунски или енглески. Наравно, постоје поједници који и даље
слушају групе или извођаче из Србије, али на томе се своди све. Жива
српска култура и жив српски језик се у Румунији губе застрашујућом
брзином, што због недовољне заинтересованости нашег живља, што
због хроничног нехаја матице.
Узалудно је говорити о очувању културне баштине и традиције ако
изгубимо језик. Неки ће рећи да се може функционисати и без
познавања српског језика, као што то раде и друге мањине (Јевреји, на
пример). Ако желимо лагати себе и друге, можемо поверовати у ту
причу. Како се може неко (ко се изјашњава као Србин) упознати са
српском књижевношћу, музиком, филмографијом, драматургијом и
целокупном културом – незнајући језик?
Све снаге наше заједнице морају бити усмерене ка очувању језика,
а у том се смислу ваљају започети конструктивни преговори са
матицом. Посланик Александар Чотрић је приликом недавне посете
Темишвару покренуо питање стипендирања ученика из Србије. Реално
гледано, то је једини начин да се спаси српски језик у нашој јединој
гимназији. Отварањем интерната и примањем неколико десетина ђака
(и квалификованих наставника) наша би школа доживела препород, а
овдашњи ученици српског порекла би освежили и знатно побољшали
своје знање матерњег језика, које се може надограђивати и усавршавати
само комуникацијом.
Нашој омладини треба поново пробудити интересовање за
савременом и класичном српском културом, за српским језиком, за
живом традицијом и за древним наслеђем којег они нису можда свесни.
Морамо већ једном да схватимо да се не можемо вечито ограничавати
на народне игре и кафанско србовање на свадбама и славама. Исконско
родољубље, поготово у случају једне националне мањине, подразумева
много одговорније размишљање и деловање.
Горан Мракић
(НР 1191/14.12.2012, стр. 14)
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СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ
ПОПИСА СТАНОВНИКА И СТАНОВА
2011. ГОДИНЕ
Према прелиминарним резултатима пописа становника 2011.
године стање по националној структури следеће:
Редни
Етничка
број
припадност
0
1
1. Укупно стабилно становништво
2. Румуни
3. Маџари
4. Роми
5. Украјинци
6. Немци
7. Турци
8. Руси Липовени (староверци)
9. Татари
10. СРБИ
11. Словаци
12. Бугари
13. Хрвати
14. Грви
15. Македонци
16. Италијани
17. Јевреји

Број
становника
2
19.042.936
16.869.816
1.237.746
619.007
51.703
36.884
28.226
23,864
20.464
18.461
13.936
7.471
5.482
3.650
3.592
3.221
3.153

%
3
100,000
88,5883
6,4998
3,2506
0,2715
0,1936
0,1482
0,1253
0,1074
0,0969
0,0732
0,0392
0,0288
0,0192
0,0189
0,0169
0,0166
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18.
19.
20.
20.
21.
22.
23.

Пољаци
Чеси
Јермени
Рутени
Албанци
Остале народности
Неизјашњени

2.583
2.518
2.090
548
446
28.889
59.186
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0,0136
0,0132
0,0109
0,0029
0,0023
0,1517
0,3110

У поређењу са претходним пописом (2002. године) примећује се
знатно смањење укупног броја становника као и броја припадника
националних мањина. 1)
1) Види: Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у
Румунији, Темишвар, 2007.
Што се пак Срба тиче, њихов број је опао за 4.100 житеља што
представља 18.17%.
Срби су се задржали на осмом месту ранг листе националних
мањина.
Ако упоредимо само националност, стање је следеће:
Редни
Националност
број
0
1
1. Маџари
2. Роми
3. Украјинци
4. Немци
5. Турци
6. Руси Липовени
7. Татари
8. СРБИ
9. Словаци
10. Бугари
11. Хрвати
12. Грви
13. Македонци
14. Италијани
15. Јевреји

Број

%

2
1.237.746
619.007
51.703
36.884
28.226
23.864
20.464
18.461
13.936
7.471
5.482
3.650
3.592
3.221
3.153

3
58,55
29,28
2,45
1,74
1,34
1,13
0,96
0,87
0,66
0,35
0,26
0,17
0,17
0,15
0,15
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16. Пољаци
17. Чеси
18. Јермени
19. Рутени
20. Албанци
21. Остали
Свега
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2.583
2.518
2.090
548
446
28.889
2.113.934

0,12
0,12
0,10
0,03
0,02
1,38
100,00

Срби су се задржали на осмој позицији ранг-листе националних
мањина али је њихов удео опао са 0,99% на 0,87%.
Распоред Срба по жупанијама и по срединама у којима живе јесте
следећи:
Редни Жупанија
Број
Градови
Општине Укупно %
број
становника
0
1
2
3
4
5
1. Арад
507
368
875
4,74
2. Арђеш
15
8
23
3. Бакау
3
3
4. Бихор
21
4
25
5. Бистрица-Насауд
3
3
6. Брашов
18
2
20
7. Караш-Северин
1.974
3.124
5.098
27,61
8. Калараш
4
1
5
9. Клуж
18
3
21
10. Констанца
32
35
67
11. Дамбовица
12
446
458
12. Долж
101
4
105
13. Галац 4
2
6
14. Ђурђу
3
3
15. Горж
11
6
17
16. Харгита
5
5
17. Хуњедоара
38
1
39
18. Јаломица
5
3
8
19. Јаш
5
5
20. Илфов
6
6
12
21. Марамуреш
11
11
22. Мехединц
127
875
1002
5,43
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23. Муреш
24. Њамц
25. Олт
26. Прахова
27. Сату Маре
28. Сибиу
29. Сучава
30. Тимиш
31. Тулча
31. Валчеа
33. Букурешт
34. Остале

5
4
3
16
17
17
16
5.954
19
5
368
10

4
1
3
1
4
4
7
4.177
12
2
-

4
5
6
17
21
21
23
10.131
31
7
368
10

Укупно

9.354

9.107

18.461

-

54.88

7,34
100,00

Највише Срба живи у Тимишкој жупанији – 54,88%, затим у
Караш-Северинској – 27,61%, у Жупанијама Мехединц – 5,43% и Арад
– 4,74%. У свим осталим жупанијама живи 7,34% од укупногх броја
Срба. Већина Срба, 50,67%, живи у урбаним срединама.
Када се буду објавили дефинитивни и детаљнији резултати
пописа бићемо у могућностри да сагледамо комплекснију слику нашег
живља у Румунији.
Љ. Степанов
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СВОМ РОДУ
Поздрављам те, мој милосни роде,
И шаљем ти свете благослове:
Бог ти дао здравље и весеље,
Мира, слоге и братске љубави,
Јер од тога ништа лепше није
Ни часније нити корисније,
Тијем људство тече спасеније
Код милосног Бога истинога,
А на земљи вјекови кољено
Докле тече сунца и мјесеца
(Из народне песме
„Свети Сава пише своме роду“)
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ДОПИСНА ЉУБАВ
Девојчица Радмила Илић из Зрењанина дописивала се дуго са
једним дечаком из Париза. Дечак је затражио од Радмиле да му
пошаље слику, пошто се другачије не могу видети због свакодневних
обавеза у основним школама. Радмила се толико обрадовала и збунила
да је послала слику у школу, а она отишла у Париз.
Љубивоје РШУМОВИЋ

ДЕЧАК И ПРИНЦЕЗА
У шуми од бетона расту стаклене куле.
У врху једне од њих, високо у облацима, живи дечак блеђи но
кромпирова клица. У врху друге – живи девојчица, ломна и издужена
као пузавица. Нити дечак види девојчицу, нити девојчица зна дечака.
Али, дечак је чуо да у врху стаклене куле живи једна зачарана принцеза.
Рекао му је то Јужни ветар. Северни је потврдио речи Јужног. Западни
се чак заклео да је принцеза најлепша девојчица коју је икада дотакао.
Источни је још у посети Леденим бреговима. А на ветрове луталице
што лете у сутон око куле као крила џиновских птица – дечак не
рачуна: чудесне су, али лажне њихове приче!
Дечак је чуо да је кула принцезина висока, превисока, у само небо
допире. Птице зазиру од ње, ветрови је се плаше, а кључа нема. Како
послати поруку принцези да си усамљен као и она? Како ублажити
њену стрепњу? Да је на пустом острву, дечак би ставио писмо у боцу, а
боцу бацио у море. Таласи би се ваљали, дани би текли. Море би
догнало боцу до острва и принцеза би знала: негде у далеком свету
један дечак мисли на њу... Да је на врху страшне планине послао би јој
глас по орлу. Да је на некој од звезда, облаци би до ње стигли! Дечак
блеђи од кромпирове клице наслони чело о стаклени зид своје куле. Ах,
до ђавола! Па он једва да се и разликује од шарене рибе из стакленке.
Устаде дечак и у највећу посуду коју је имао нали воде.
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– Ево ти мало мора! – рече рибици и баци је у воду. Али, риба
нити заплива, нити радосно махну репом. Дуго и збуњено стајала је на
једном месту. Онда полете као стрела. – Реци ми како да дођем до
принцезе?
Али, риба је ћутала, а и ветар се око куле утишао. Шта сада?
Дечак пређе руком преко чела. Ах, да! Ако постоји кула и у кули
Принцеза мора постојати начин и да се до ње дође! Али, коме да се
обрати? Кога да пита за савет? Родитељи су отишли послом. Брата и
сестре – нема. Да има сестру, сестрица би му свој златни појас дала.
Помоћу њега он би се спустио низ кулу. Некако би дошао до принцезе.
Како је страшна камена шума, кад ка њој погледаш из своје куле, ка теби
понори зевну. А горе високо у кули самује зачарана принцеза.
Седе дечак на кревет, на саму ивицу, и утиша се. Било је време
спавања. Али, легне ли, рашири ли се по кревету, где ће сести принцеза,
где се опружити када је доведе уморну и гладну? Уморну и гладну, ах
да! Куцну се дечак у чело, устаде и намести сточић за двоје. Не би га
тако ни мајка наместила! Један тањир, па једна виљушка, кашика,
ножић. Други тањир, друга кашика, виљушка, нож. Затим по парче
хлеба, па мало поврћа и меса њој, мало њему. На крају, по чаша млека.
Шта још? Гладан је био дечак, па рече:
– Почињемо, Принцезо! Видиш ли како си бледа?
И, гле чуда! Поче да се празни тањирић. Разрогачи дечак очи, и
виде: прекопута од њега седи девојчица танка и ломна као пузавица.
Пружи дечак руку преко стола:
– Здраво, и добро дошла! – рече.
Пружи руку преко стола Принцеза.
– Чекао си ме дуго? – упитно се унесе дечаку у лице.
– Дуго, предуго.
– А ја сам ти поруке слала, огледалом, али ти их ниси разумео!
– Веровао сам да су то сунчани зраци. Падали су ми на образе и
будили ме зором.
– То сам те ја будила! – осмехну се Принцеза и попи чашу млека,
а дечак помисли: „Гле, зар и принцезе пију млеко?“
– Како си знала за мене?
– Ветрови су ми рекли. Дуго сам се ка улици нагињала, али то је
као да у понор гледаш. Морао си на мене мислити упорно и дуго, да
бих до тебе могла стићи! – Принцеза се поверљиво наже ка дечаку. –
То је сада наша тајна!
– Наша тајна? – рече дечак забринуто, помисливши: можда је она
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чула за неког другог дечака? Можда ће се дићи и отићи, чим опази да
он није тај? Страх је пунио дечаково срце, као што млеко пуни чашу,
до врха. Али Принцеза није одлазила. А каква је само чуда знала!
– Бар у игри стакленаца ћу бити бољи! – рече дечак. Али,
Принцеза победи и однесе му све стакленце. Затим узе блок и поче да
црта. „Ех, кад бих ја то знао!“ помисли дечак, док су под Принцезиним
прстима на хартији расле прашуме, цвеће и лептири чудних облика. Иза
замршених, густих пузавица вребало је тигрово жуто око.
– Буди краљица џунгле! – рече тигар и поклони се пред
принцезом. – Моје царство је одавде до океана, а дечак има само једну
собу... – хтеде тигар да стави принцезу себи на леђа, али она га гурну
од себе и насмеја се.
– Али, нигде нам није лепше – узе Принцеза дечакову руку и рече:
– Вратимо се...
Само што је то било лакше рећи но учинити. Цар-тигар није хтео
ни да чује о томе.
– Мораш остати! Мораш! – урликну страшним гласом. – Твоје ће
бити моје бескрајно царство... Ево ти круне! – пружи јој он круну
начињену од дијаманата и рубина, али је Принцеза хитну у шипраг.
– Не треба мени твоје царство! И имам ја свога принца... – загрли
Принцеза дечака, а тигар слеже раменима. На љубав никога не можеш
натерати, ничим је не можеш изнудити...
– Идите! – рече страшним гласом и пред њима се раствори џунгла.
Опет су били у кули, за столом. Принцеза је цртала и на цртежу је
расла планина, расла шума. Је ли било кошута у тој шуми? Веверица?
Дечак се није усуђивао да пита. Можда веверице имају моћ да зачарају,
и дечака претворе у храст, а принцезу у липу? Или их опет одвоје и у
високе куле затворе?
Дечак са стране погледа Принцезу. Није желео да га види
престрашеног, те тако и страх савлада, насмеја се.
– Нацртај Месечеву долину! Нацртај брод који ће нас однети до
ње... – рече дечак, а под прстима Принцезе поче да оживљава брод, да
расте. Али, дечак је оклевао да се попне на њега: брод му је некако
превише личио на његову рибу из стакленке. Био је исто тако сребрнаст,
исто блистав.
– Пењи се, капетане! Пењи! – викну Принцеза. – Брод само што
није запловио...
И, попе се дечак. Дуга и мека је била пловидба. Тамо камо су
ишли чекало их је много деце, многе песме. Треба се одморити, треба
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се припремити за сусрет. Начини дечак постељу на палуби и леже на
саму њену ивицу. Иза леђа му је струјао лаки Принцезин дах... Ах, како
је тихо, како пуно месечине било море. Јесу ли године пролазиле?... У
собу коју је пресецао зрак Месеца, уђе млада жена, за њом дечаков отац.
– Гле! – узвикну млада жена. – Вечерас као да је неко овде био?
На столу, посутом мрвама хлеба, стајала су два испражњена
тањира, две испијене чаше млека, а на самој ивици кревета спавао је
дечак. Узалуд су га помицали, ка средини кревета, дечак се стално
прибијао уз ивицу. Мајка се збуњено осмехну. Шта и да учини друго,
кад није могла да види да насред кревета крај дечака спава Принцеза.
Гроздана ОЛУЈИЋ
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НЕСРЕЋНА ЉУБАВ
Чувајући од мишева њиву
заљуби се чичак у коприву.
Али када легоше у кревет
свађаше се целу ноћ, до девет.
Јер су неке превидели ствари:
чичак боде а коприва жари...
Момчило ТЕШИЋ
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ЗАЉУБЉЕНИ МАЧАК
У соби, крај прозора, мачор тугује.
Са неком тајном муком другује;
Мутан, ко сунце после олује,
Неизрециви бол болује.
Годинама мачор самује.
Шта ли му је? И шта да му је?
Ох, не питај, не дирај тугу!
Све се врти у страшном кругу:
Час на северу, час на југу,
Сунце клизи низ своју пругу.
Погледа, каткад, мачор кроз стакло:
Е да ли се штогод помакло?
Ал све је исто. Барице цакле.
(„Опет је пала киша, дакле.“)
Из дана у дан, тако, чамује.
Ал чини ми се да знам шта му је:
Заљубљен је, тако ми Бога,
Иако ни сам не зна у кога!
Јер има негде једна мачка,
Светла и добра ко играчка,
Са очима ко два маслачка,
Ах, тако ломна и слабачка,
Чиста ко љубав прва, ђачка...
Јер има негде једна мачка...
Милован ДАНОЈЛИЋ
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БАЈКА
Заволео први деч,
Заволео прву дев,
Он јој пружа нежну реч,
Она враћа њему зев.
Заволела друга дев,
Заволела другог деч,
Она тражи нежну реч,
А он уме само зев.
Упознао први деч,
Упознао другу дев,
Сваког трена нежна реч
Међу њима сада сев.
Упознала прва дев,
Упознала другог деч,
То је љубав, часна реч,
Све се слаже зев на зев.
Милован ВИТЕЗОВИЋ
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Дечја радост у преводу:

РИБЕ
Има рибњак рибе своје,
Колико и дуга боје.
Па сад, ето, рибе ове,+
Око нашег чамца плове.
Храну тата, ја и мама,
Дајемо им лопатама.
Расту шарани све више,
Ко печурке после кише.
Чини ми се, издалека,
Да их татин ражањ чека.
Нарасле су преко ноћи,
Сутра ћемо с пређом доћи!
Дим. РАКИЋ (1934-1999)
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ГУЖВА У ПАПУЧИ
Каква гужва у папучи,
Шта папучу твоју мучи?
Гле, патуљак, збуњен чучи,
Па се поред врата грчи,
На твојој папучи.
У папучи: мрве хлеба,
Миш и паук, једна зеба,
Две чарапе, три белутка,
Приде једна мала лутка!
Није вила смела, дете,
ту папучу да помете.
А папучу другу твоју,
Однео неко, није на броју,
Па патуљак, кога нема,
Под креветом ено дрема.
Марин СОРЕСКУ (1936-1996)

(Из двојезичне антологије “С оне стране дуге / Dincolo de curcubeu”,
Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2012; приредио и превео Иво Мунћан)
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Поклон из Темишвара:

БУДИЛНИК
Пажња, пажња!
Будилник нека сва деца спреме
да јутру најаве тачно време.
Нек зна мала сеја
нек зна мали бата –
школа је широм отворила врата.
А децо драга, јунаци красни,
у школу нико не сме да касни.
Ако баш неко будилник нема –
а хоће ујутру да безбрижно дрема,
савести чисте и образа светла
нека од деде позајми петла!
Драга Мирјанић

БЕЗ МУКЕ – НИ НАУКЕ
Ко јутарња роса
По зеленој трави,
Тако се зној блиста
На Јовиној глави.
Спремила се рука
Да по свесци шета,
Ал‘ к‘о да јој нешто
Непрестано смета.
Кад начини најзад
Први потез кос,
Од муке се Јови
Ознијио нос.
Ђока Жупунски
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ПОЗИВ
Позивамо са свих страна
ми, Иван и Ивана,
птице с било које гране
код Ивана и Иване.
Па дођите, знани и незнани,
Ивану и Ивани
да видите, ето, ту
и Ивана и Ивану,
да викнемо нек се зна:
ој, Иване! Ој, Ивана!
И да скупа стазом том
са Иваном и Иваном
сазнамо све, ми позвани,
о Ивану и Ивани.
Иво Минћан

ЗАШТО
Пита мали унук деду
једног дана, баш у среду,
Зашто сутра није јуче,
Зашто голуб само гуче,
Зашто лети нема снега,
Што је лакше бежат‘ с брега,
Зашто риба воду воли,
И што убод игле боли,
Зашто тата радит треба
Кад у кући има хлеба?
И тако још много штошта
Питао је мали Коста.
Док му деда с много жара
На питања одговара.
Србољуб Мишковић
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Афоризми
Рођен сам у купусу.
Зато сам, ваљда, плашљив као зец.
Лепа сам на маму, а паметна на тату.
Ја не личим на себе.
Тата и мама се боје мрака,
па спавају у истом кревету.
Имам за родитеље добру вест.
Она гласи да немам лошу вест.
Мама за спремање ручка користи
све кућне уређаје,
а тата користи само телефон.
Он наручи јело из ресторана.
Мама је видела тату да љуби комшиницу.
Од тада у нашој кући тата може да пољуби само врата.
Мама ми је направила хаос у соби.
Средила је моје ствари
и сада ништа не могу да пронађем.
За послове око куће –
прање кола, уређивање врта и цепање дрва,
задужен је мушки род – тата и ја.
За прање судова и прање веша
задужен је женски род –
машина за судове и веш машина.
Пре него што ме пита за оцене, тата прво седне.
А после и прилегне.
Александар ЧОТРИЋ
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КОЛЕДАРСКА У ГОРЊЕМ БАНАТУ
*
Уранила стара мајка
Светој цркви на јутрење;
Сусрете је свети Петар
На јелену златорогу,
Златорогу и парогу.
Врн‘ се натраг, стара мајко!
Ево су ти гости дошли,
Добри гости колеђани,
Који ходе, Бога моле
За старога за бадњака,
За младога за Божића!
Слава и част домаћину,
Теби на част, стара мајко!
*
Добар вече коледо,
Домаћине коледо,
Затекосмо те за вечером,
Где вечеру ти вечераш,
Белим грлом вино пијеш,
И рукама гајтан плетеш.
Додај нама крај гајтана,
На чем‘ ћемо Бога молит‘,
За старога, за бадњака,
За младога, за Божића.
Слава и част домаћину,
Теби за част господине!
Краве ти се истелиле,
Све волове витороге,
Кобиле се иждребиле,
Све коњице путоноге.
Прибележио: Душан Дејанац
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КЊИЖЕВНИ ДОДАТАК
“БАНАТСКОГ АЛАМАНАХА”

Темишвар
У овом је граду
снежило моје срце.
Црвене пахуље, пријатељи,
над катедралом и театром.
Темишвар, град већи
од мога тела,
а мањи од мог сећања.
Како бих те упамтио,
мањи,
како те не бих заборавио,
већи.
Никита СТАНЕСКУ (1933-1983)
(са румунског превео: Адам Пуслојић)
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БАЛКАН – ПОЛУОСТРВО МАШТЕ
Заблуде и грешке о Србији
западних књижевника, у првој половини двадесетог века
Лондонски лист Џон Бул, 04. августа, 1914. године објављујући
крупан наслов TO HELL WITH SERBIA, не само да је покушао да на
тај начин разреши одређене дилеме које су, можда, постојале услед
заоштравања односа на Балкану непосредно пред Први светски рат,
него је, у ствари, јавно пренео став британске дипломатије, да јој је
доста међународних проблема које изазива и намеће мала земља у
центру Балканског полуострва. Ту проблематику најексплицитније је
оценио Винстон Черчил, тадашњи први министар морнарице
Британске краљевине, који је тих година објавио да је за „све крива –
Србија“1
О овоме, веома документовано и сликовито, сведочи значајни
српски писац Милош Црњански у четвртом делу својих мемоара
Ембахаде, у одељку Черчил о Србији, наводећи да Сир Винстон
Спенсер Черчил није био (као, уосталом, ни британска политика), тих
година, на страни Србије, те да је у својим књигама о првом светском
рату – Светска криза и Рат који се не зна – држао страну Бугарској, а
био изричито против Србије 2.
Још конкретније у прилог претходној тези је наглашавање
Винстона Черчила „главног питања британске спољне политике“ тог
времена, а то је „питање Албаније“, пре свега стратешки али и
привредно. Читаву ту конструкцију, међутим, пореметила је својим
поступцима Србија (према Черчилу својим нечињењем, јер није
спречила атентат у Сарајеву, пошто је „председник србијанске владе,
Никола Пашић знао да се атентат спрема“), због тога што нико није
мислио да ће, збиља, доћи до рата.
„На крају крајева, ко је могао с правом, и да помисли, да ће зато,
што је Аустрија мислила да казни Србију, све највеће нације и царства
да изгубе памет“ – писао је Сер Винстон Черчил, апсолутно
занемарујући остале важне ствари у комплексним односима европских
велесила...
Не може се рећи, колико год се посредством наведених догађаја
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наметало, да је Србија, па и Балкан, била главна тема западне Европе.
Међутим, из разних разлога није била далеко од фокуса енглеског
погледа на Балкан – полуострво пуно противречности, геостратегијски
занимљиво и богато – територију углавном коришћену као простор на
којем треба извршити политички утицај 3 или у другом контексту као
место где се може доживети незаборавна авантура.
Квалитетна књижевна грађа
Тематски очито исцрпљени круг интересовања уметника и
пустолова западне Европе, своју алтернативу пронашао је на Балкану.
Књижевни свет, нову егзотику, различите и необичне теме, људе,
догађаје, открио је на Балкану, где су сталне промене услед честих
ратова, бурних политичких превирања, немилосрдних партијских
сукоба, непријатних интрига и прљавих личних обрачуна и двобоја,
просто мамиле приповедаче и романописце да их искористе – обликују
и обраде – као тему својих нових рукописа.
Почетак двадесетог века Србија дочекује у доста комплексним
односима и прилично лошом репутацијом у међународним односима.
Посебно је томе допринео Ивандањски атентат на краља Милана 1899.
године и реакција повређеног властодршца који је тај чин искористио
за обрачун са радикалима Николе Пашића али и другим политичким
противницима. На то су посебно реаговале тадашње велесиле Аустрија
и Русија4. Са друге стране младом краљу Александру такав притисак и
„крвави пир“ његовог оца није одговарао, јер је штетио, ионако, слабом
угледу земље, а сметало му је и у остварењу, јавно жигосане, љубавне
везе са Драгом Машин 5. Венчање је, ипак обављено, 1900. године.
Љубав племића и грађанке сумњивог морала, разочарање оца („Наша је
династија претурила многе ударе, али овај би био најкобнији“ – писао
је краљ Милан из Беча 6) и прогонство краља, недвосмислено су
захвалне теме за књижевно домаштавање. Али ту није крај –
инспирацији, јер потом (у ноћи 28 – 29 маја, 1903. године) следи
сурово убиство краљевског пара у двору, који се налази у центру главног
града, што посебно онеспокојава, али и књижевне историчаре
инспирише за романсирање и реконструкције. Балкански ратови низали
су се потом као на траци. Атентат у Сарајеву поново је Србију довео у
жижу интересовања али и ниподаштавања европске јавности. Први
светски рат, неколико херојских битака, пад Београда и војна епопеја
преко Албаније, па тријумфални повратак опорављене војске са Крфа
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кроз ровове солунског фронта. Стварање нове државе Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, шестојануарска диктатура 1929. године, атентат у
Марсеју (9. октобра 1934. године), потписивање Тројног пакта,
негодовање народа 27. марта 1941. године, Други светски рат...
Сви ови сукоби и обрти на Балкану могу се пронаћи у фељтонима,
путописима и лепој литератури многобројних западних, посебно
британских списатеља.
На крају овог одељка, треба признати, да су у доброј мери, лошој
слици о Србији у западној Европи, посебно у Британији, допринели и
понашање и међусобни односи наших дипломата у иностранству, а
поготово „сплетке и интриге“ током Другог светског рата у
југословенској избегличкој влади у Лондону.
Сукоби и обрти
Дефинитивно, пространа и богата башта разнородног цвећа
спремног за књижевне хербаријуме, била је Србија у првој половини
двадесетог века. А том искушењу, да уберу неки плод, није одолела ни
чувена списатељица крими романа Агата Кристи, затим признати и
контроверзни Лоренс Дарел, Грејам Грин, Ивлин Во или Сисли
Изабел-Ендруз, познатија под уметничким псеудонимом Ребека Вест,
али и многи други мање познати књижевни ствараоци попут Олив Лоџ
(написала књигу О сељачком животу у Југославији), Стенлија Кесона
(Greece end Britain), Клер Холингворт (Иза мене ето једног Немца) или
Леди Мери Вортли Монтегју.
Мада није у нашем, задатом временском опсегу, мислим да је
нужно навести да је прве субјективне записе о Србији и Србима
забележила управо лејди Мери, жена Едварда Вортлија Монтегјуа,
„изванредног амбасадора“ Велике Британије у Цариграду. Путујући 1716.
године према Турској (ретко бираном трасом преко Беча и Будимпеште)
она је водила дневник и писала писма својим пријатељима која су
касније постала чувена у енглеској литератури.
„Не могу да се уздржим а да не кажем коју реч више о том народу
(српском) који је многобројан по целој Угарској. Они имају свог
сопственог патријарха који столује у Великом Каиру (вероватно
Карловци) а у ствари припадају грчкој цркви“ 7.
У Београду је амбасадорски пар био гост турског паше, да би
потом наставили своје путовање које „није подузето ни од једног
хришћанина још од доба грчких императора“ тврди списатељица.
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„Прошли смо кроз пустиње Србије, које су скоро зарасле шумом,
мада иначе та земља, по природи својој, плодна, а становници радни.
Али је угњетавање сељака тако велико да су присиљени да напусте
своје домове и дигну руке од земљорадње. Све што имају постаје плен
јаничара“.
Ни много каснија, скоро два века, запажања западних путописаца
и књижевника нису претендовала да буду ништа више од субјективних
оцена и импресија, па је тако и већ помињана Олив Лоџ забележила
„да овде народ воли једно пиће које је у Србији најомиљеније – бозу“.
Која се, ето среће, и њој „јако допада“. Још је у својим импресијама
додала запажање „да псе у Србији држе гладне и пуштају их само ноћу
да чувају куће од вукова, медведа и сличних“. Најопасније занимање у
Југославији, према госпођи Олив Лоџ, је бити професор, пошто „ђачки
револвери праште на крају школске године“.
Потпуковник Стенли Керсон, чувени археолог и енглески експерт
за Балкан, аутор књиге Greece and Britain, утврдио је, противно
француским, српским, аустријским и немачким историчарима, да су
„Грци били ти, који су одиграли пресудну улогу и у Балканским
ратовима и у Првом светском рату“.
„Бугарска је (у балканском рату) побеђена за неколико недеља,
углавном, од Грка, који су под командом грчког престолонаследника
Константина, напредовали, поред тврђаве Рупел, кроз узану долину
Струме, дубоко у Бугарску.
Помоћу Грка, ту је најзад извршен први, фатални пробој
одбрамбеног фронта централних сила“ 8.
Књига Црно јагње и сиви соко, Енглескиње Ребеке Вест сматра се
– и у Британији и у Србији – класичним делом о нашој земљи и нашем
народу. У овом делу, осим оцена и мишљења, процена глобалног стања
у друштву, помињу се и низ појединаца попут Станислава Винавера,
Драгутина Димитријевића-Аписа, „умешаног у заверу краљоубиства, без
важније улоге“, Владана Ђорђевића „јеврејске хуље“, и Карађорђа, за
којег је написала да је био „генијални одгајивач свиња“. Занимљива је
и оцена госпође Ребеке Вест да су спретни Србијанци, Церску битку
добили „захваљујући артиљерији и муницији коју су послали Енглези“ 9.
Официр Бернард Њумен, чувен у Лондону као аутор политичких
путописа и сензационалних интервјуа (са маршалом Константином
Рокосовским), у својој књизи Нова Европа наводи неколико
интересантних података и мишљења („Хрват је учтив и рафиниран, он
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је добар друг у конверзацији, Србин је чврст и тврд, добар друг у бици“)
о нашој земљи, а пре свега и о данас јако актуелном питању Косова и
Метохије. Њумен тврди да би проширење граница Албаније на север и
исток „решило проблем“, једнако као и припајање Бачке Мађарској 10.
Клер Холингворт, новинарка која је доживела бомбардовање
Београда и сведочила о поразу Југославије у кратком априлском рату,
објавила је књигу необичног наслова: Иза мене ето једног Немца.
Неколико следећих навода – „Срби су скоро дивљачки народ; Бачка and
Bachka то су две провинције на мађарској равни, које су етнографски
скоро целе мађарске или Принц Павле се истакао као тиранин Хрвата.
Он је куповао скулптуре од Мештровића, али их није плаћао“ – говоре
да је књига журналисткиње Клер Холингворт пуна нетачности, те њени
ставови делују као да никада ногом није крочила на тло Југославије.
Тврдња да је „Београд једна ругоба од модерне вароши и зато јој је
веома мало жао што су га Немци сад разорили бомбама“,
недвосмислено подвлачи недостатак аргументације и одсуство смисла
за реалност и историјски тренутак у овом делу. О мањку хуманости не
треба расправљати.
Све ово је само неорганизовани и условно, насумично одабрани
избор, из бројног и зналачки наведеног штива Други о Србији, које је
Милош Црњански прикупио током свог дипломатског боравка у
Берлину, Риму и Лондону, а презентованог у значајном, али у већини
случајевима заборављеном и занемареном – додатку, то јест, у
последњем одељку Ембахада.
Очито је, да је у наведеним радовима, било прилично
произвољности и личног афинитета, али и одраније припремљених,
инструираних или политички организованих ставова поводом свега
што се догађа у Србији и на Балкану. Све то је, међутим, створило
негативну слику о нама, нашој земљи и окружењу – Балкану.
Грејам Грин у Оријент експресу
Комично виђење Србије и Балкана, ако се то заиста може тако
навести, јер у најмању руку оно што је претходно цитирано није у
доброј мери тачно нити коректно, појављује се и касније у делима
признатих европских аутора попут Ивлина Воа (Безусловна предаја),
Агате Кристи (Убиство у Оријент експресу), Грејама Грина (Воз за
Истамбул), Бернарда Шоа (Оружје и човек) и Лоренса Дарела, који је,
најдуже од свих, боравио у нашој земљи и написао неколико битних

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

291

писама и занимљивих приповедака, инспирисан својим боравком у
Србији.
Треба ли посебно напомињати да се кључна сцена романа Агате
Кристи – Убиство у Оријент експресу догађа ноћу, када воз крене из
железничке станице у Београду („Тачно у 9,15 воз је кренуо са
станице“), а истрага траје током застоја воза због снежних сметова 11:
„Између Винковаца и Брода“.
Док чекају спас из непријатне ситуације и невероватних сметова
(!?) у овој равничарској области Агата Кристи даје, кроз дијалог својих
јунака, и неколико јасних вредносних и карактеролошких оцена о
Србији и Балкану.
„– Баш лепо – рече Мек Квин узнемирено. – Овде можемо остати
данима.
– Која ли је ово земља уопште – упита леди Хабард плачним
гласом.
Када јој је казано да је то Југославија, она рече:
– Ох! Балкан. Шта се може друго и очекивати“ 12
И још,
„Цела ова ствар је врло непријатна. Питам се да ли ћемо се извући
из овога. Мора бити да је предузета нека акција за спасавање. Тако су
спори у овим земљама... протекли су сати пре него што ико помисли
да уради нешто. А полиција у овим земљама, најтеже ће бити са њима
радити... надувани до уображености, преосетљиви на своје
достојанство. Направиће велику аферу од овога. Не пружа им се често
оваква прилика. Писаће у свим новинама“.
Светски познат и екранизован роман Агате Кристи, засенио је, у
контексту ове теме, вероватно значајнију сторију, којој је баш предмет
Србија. Ради се о књизи Тајна замка Чимиз, објављеној 1925. године.
Сиже овог романа у суштини се ослања на стварни догађај, а стилски
је третиран као романтичарско-пустоловни роман, са елементима
полуизмишљене балканске историје. Убиство краља и краљице, у
замишљеној земљи Херцословакији, покреће низ догађаја који воде ка
расплету у замку лорда Кејтерема у Чиминизу. Надахнуће и грађу Агата
Кристи очигледно је пронашла у стварном преврату који се одиграо у
Србији маја 1903. године. Убијена краљица постаје у роману Агате
Кристи нека мала уличарка, уметница из музичких дворана у Паризу,
која чак није погодна ни за морганатску везу... 13
„Али Никола се језиво зацопао у њу, а она је свим силама хтела
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да постане краљица. Звучи невероватно, али некако су успели...“
Агата Кристи у ову причу укључује и историјске чињенице,
истина нешто измењене, али јасне, јер организација Црвене руке,
директна је алузија на Аписове следбенике и заверенике у секцији Црне
руке, која је организовала и спровела убиство краљевског пара.
Усијана круна (1909) Доротеје Џерард такође се бави балканском
тематиком, као и донекле, већина бројних романа Сидни Грир –
Енглеска гувернанта, Заточеник зенде, Краљевско венчање...
Мада Грејам Грин није имао никаквог искуства на Балкану, неки
делови из његовог романа Воз за Истамбул, заслужују да буду
наведени, тим пре што је књига имала велику популарност. У своје доба
Грејам Грин био је веома цењен и значајан британски писац. Да
гледање авантуристичких филмова може бити надахнуће за роман,
посведочио је сам Грејам Грин 14, али оно што нас интересује су описи
и оцене градова и људи који су у најмању руку, „као у већини случајева
у делима популарне британске књижевности у којима је радња
смештена на Балкану, потпуно измишљени“.
За Грина је Суботица „мала блатњава станица с низом шупа
уместо станичних зграда“, свако ко је био у овом граду зна да је то, и
за време у којем се догађа Гринова прича, погрешан опис, али и они
који нису, а познају (или су то могли да учине посредством
документације) макар површно организацију К унд К монархије знају
колико је пажње посвећивано железници и постајама дуж пруге, а
поготово у већим градовима какав је Суботица. Но, блато и мрак очито
су архетип приликом доживљавања Балкана као седишта радње и из
позиције аутора углављеног у западноевропску удобност.
Грин даље помиње и хотел Москву, Кругерову пивску башту у
Београду и Калемегдански парк 15 и твди да је ракија „тешко шљивово
вино, а национална монета дина има запажену улогу при ценкању“.
Оно што би се значајном писцу Грејаму Грину, могло узети као
олакшавајућа околност, је чињеница да је Балкан у свом делу користио
као „кулисе на којима је желео да пројектује самртнички хропац једне
већ загађене империје“, али и то што је неколико година касније
предузео путовање трасом којом је водио свог јунака, прогнаног
револуционара, доктора Цинера.
Још, кратка белешка о роману Сесила Робертса Воз са станице
Викторија у пола пет. То штиво спада у групу ретких који пружају
подробне и коректне описе балканских градова – Солуна, Ниша,

БАНАТСКИ АЛМАНАХ 2013.

293

Београда – тог времена, међутим Робертасов роман јасан је и
јединствен у оцени да је управо „Балкан опасно место у коме влада
анархија“, те да они тамо „стално некога упуцају“.
Живети на Балкану, умрети у Европи
Уз све – инспирацију и реализацију – готово је нестварно колико
објављених дела третира балканске теме и извлачи их у први план.
Представа о Балкану, као недвосмисленој претњи за европски
статус кво, много је старија од атентата на аустријског надвојводу
Франца Фердинанда 1914. године, који је и сам подарио Сарајеву
призвук Армагедона. У делу Опасна зона Европе објављеном 1911.
године Чарлс Вудс примећује:
„У прошлости, историја је доказала да је Блиски исток био и
поприште и разлог многих ратова. Из разних разлога овај део света је
и даље непрекидан извор опасности по светски мир“.
И Агата Кристи је кроз свог јунака Антони Кејда саопштила своју
констатацију да је Балкан идеално место за припремање атентата или
преврат, пошто се то може уверљиво пренети на сцену или филмско
платно, јер „људи у Енглеској тако нешто и очекују од Балкана. Не знам
зашто, али очекују“.
Није ни чудо што су, према тврдњи Весне Голдсворти, три
вероватно најчешће коришћене речи балканског порекла, у енглеском
језику – bugger, balkanisation и vampire јер оне одражавају, у извесном
смислу, страх од другог, претњу од могуће инвазије и корупције. Ако
етимологија речи buggery открива пројекцију средњовековног страха од
верске јереси на сексуалне табуе, табуи садржани у каснијим
творевинама вампира су слични. Сва три термина одражавају бојазан
од подмуклог и – што још више забрињава – драговољног загађивања
западне Европе Балканом.
Из свега наведеног не може представљати изненађење што неко о
Балкану, па и Србији има неповерљив, чак и негативан став, поготово
ако га гради на тезама описаним у наведеној лепој литератури
западноевропских писаца, па тако је и логично да ми „моја лепа
сапутница Холанђанка, видећи ову убогу албанску обалу, каже:
- Када бих морала живети у Албанији, ја бих се најпре обесила у
Холандији“16.
Милош ЛАТИНОВИЋ
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Најлепша српска поезија:

ДОЧЕК РИБАРСКИХ ЧАМАЦА
КОЈИ УЗ ОБАЛУ ДУНАВА
ПРИСТАЈУ С ВЕЛИКОМ РИБОМ
Браво, мајстори аласи, браво, рибари!
У којој сте реци, у коме сте мору,
у којим сте водама ово уловили?
Како сте с овим упловили у Дунав?
Нема тога метра ни кантара
који би ово могао измерити!
Глава под Бечом, у Ђердапу реп!
Ако су биле оволике, није чудо
што је Христос само са две рибе
нахранио пет хиљада уста!
Јесте ли ово упецали на вајскедер,
на штампајзера или на ноклице?
На скакавца или на качамак?
На црва, на шумску или кишну глисту,
или на црвену глисту ђубретарку?
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Ово се није могло упецати
без змијскога цара на удици!
Је ли ово планина или риба?
Прислони уз ту рибу мердевине,
попни јој се горе на гребен, и одозго,
с врха мердевина погледај, и кажи,
види ли се с те рибе Владивисток?
Или Јапан?
Или други свет?
У сенци ове оволике рибе
може ли нас икад сунце огрејати?
Хвала вам, аласи, хвала вам, рибари!
Ова ала коју ми хранимо,
ако за ручак поједе ову рибу,
биће сита скоро до вечере!
Љубомир СИМОВИЋ
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IV. Под великим прозором
(Одломак из романа “И пси одлазе у изгнанство”)
Тог поподнева кад је Дамјана отишла, учинило ми се да је време
стало. Покушавао сам да се бавим разноразним практичним стварима,
које би ми одвукле пажњу, да више не мислим о њој. Време се
променило, добро се натуштило и наговештавало кишу, али није пала
ни кап. Грмело је негде у даљини из правца дунавских шума. Увече сам
се већ био добро растужио. Обухватила ме беше нека меланхолија коју
одавно нисам осетио. Узео сам телефон и хтео сам да је зовем...
Схватио сам да нисам забележио њен број... Осећај усамњености се
гњездио у мојој души. Осећао сам како се таложи у мени и постаје све
болнији и болнији. Хтео сам да попричам са неким блиским, са неким
ко ће ме саслушати. Али о чему?... Ни ја тачно нисам знао. Није ни било
важно, хтео сам да са неким говорим – да буде човек у целини. Звао
сам телефоном Ливију Бутоја, одговорила ми је аутоматска секретарица
на енглеском... Дођавола! Сетио сам се да је отпутовао у иностранство,
да је на турнеји... Не! Не бих ја са Ливијуом да ћаскам, него са неком
женом... Нека жена која би ми била и љубавница и сестра и мајка. Све
оно што оне могу, када су божанствене... И нема везе о чему. О било
чему. О самоћи, на пример. Питам се са којом бих од бивших љубави
могао тако да причам?... Ни са једном, а да не будем присиљен да
слушам приговоре. И, уосталом неке и више нису живе... Боже!... Како
брзо пролази време!... Како ли сам могао да заборавим да јој затражим
број телефона? Једна муња ме ухвати неспремног. Уследио је снажан
продужени гром, који се изгубио у даљини. Топла запењена киша
спустила се преко целог села: била је то провала облака. Вода је у
потоцима цурила одасвуд, с кровова, стреја, са пута – на чијим су се
ивицама обликовали поточићи, који су касније пунили шанчеве. Како
је добро, помислих, усијани ће се ваздух истопити, и моћи ћемо лакше
да дишемо. Није потрајало дуго и облаци су се повукли. На целом
небеском своду појавила се огромна дуга: љубичасто, плаво, црвено,
жуто, зелено, Боже, какав спектакл! Поново сам зажалио што не могу
да је зовем и кажем јој да гледа у небо. Штета! Дуга је трајала у својој
пуној лепоти. У међувремену се створила још једна, негде долије ка
хоризонту, изнад врхова планина... Дааа!, наравно, то је њено право да
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се шепури, зар нисмо у „ери дуге”?, размишљао сам сам са собом...
Требало би уклонити све што је непријатно у животу: старост, болест и
смрт. У првом реду смрт. Да, да! Тако би било поштено и лепо. Болесни
да се више не зову болесницима, јер, ех! Болест је нешто негативно.
Чак не морају да се називају ни пацијентима. Јер то подсећа на патњу
и страдање. Болесни би требало да се зову „клијенти медицинских
услуга”. Ни хомосексуалце не би требало тако звати, него: „корисници
специјалних сексуалних услуга“... На крају крајева, што да не?
Политичка коректност има и њених добрих ствари, размишљао сам ја
помирљиво и већ нешто веселије. „Шта радиш човече, понашаш се као
колерична жена, до сад си патио у самоћи, а сад си окренуо да се
шалиш?“, упитао ме унутрашњи стражар. „Шта да радим?... морам да
преживим некако, и ја сам само човечуљак онде... ” А, Дамјана, ако не
види ову прелепу дугу, њена ствар... Можда је у кревету са њеним
шефом и воде љубав, управо сада, под дугом. Те приче: „Одавно више
немамо никаквих сексуалних односа“, није први пут да чујем од жена...
Прошле недеље ми се није хтело, ни јуче, ни данас,... али можда ми се
сутра прохте. Ко зна зашто?... Можда оду негде, она заборави вибратор,
напољу пада киша, она је тужна, дође шеф и придружи јој се у кревету.
И он је тужан, и ето тако, један другоме, видају ране. Профански
ритуали, како би Дамјана рекла... Шта је оно рекла о протоку енергија,
о „јин-јангу“, о јединственим стварима и неочекиваним даривањима...
(?) Могло би у томе бити доста истине... Засигурно је тако. То је права
филозофија. Питање је, како је применити у животу?... Нисам тачно
могао да схватим како на све то гледа. Надао сам се да ћу од ње нешто
више сазнати, можда наредних дана... .“А, шта ако не дође?“, нагризао
ме црв сумње... Ова млада жена, која се у мом животу појавила
ниоткуда, успела је да зароби моје мисли и моје време. Ја сам
расправљао, водио унутрашњи дијалог на задате теме – као у школи –
као кад би ми задала домаће задатке које сам ја морао да решим.
У њеном случају, облик еманципацијског манифестовања,
размишљао сам и даље, била је снажна воља, коју је она савладала као
јасан програм. Онда, ово не може бити друго, до израз женског
инстинкта надмености и жеље да влада. Овај се инстинкт јавља
нарочито код оних жена које свет назива фаталним женама.
Ове жене чак и не морају бити посебне лепотице – чак иако
поједине могу бити и лепе. Њихова главна карактеристика јесте жеља
да победе. У првом реду да освоје мушкарца. Оне су женске реплике
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Дон Хуана. Оне су соколице или виле из народне митологије. “Опасне
женске, ђаволски опасне!, размишљао сам ја”… Шта ради таква
соколица кад крене у лов – у случају да јој је било до лова? Кад стигне
у нову средину – рецимо, у неку фирму, предузеће, позориште, или било
шта друго – у првом реду, реперира алфа мужјака, и после почиње да
поставља клопке, у које ће се кад тад он ухватити. Али, није увек мета
једино примерак алфа. Понекад управи сву пажњу на неког другог, из
само њој знаних разлога: “Овај тип поседује тајно оружје, и не могу да
се уздржим, а да не видим о чему се ради”. Удвара му се, заведе га,
чудиш се чиме, и оставља му утисак да је он њу завео, а не она њега.
Кад га је ухватила у мреже, почиње да јој буде досадан и напушта га.
Не зна шта ће са извојеваним успехом. Друге, које прате практичне
циљеве – када је то случај – умеће да претворе победу у материјалну
предност.
Спустило се вече и небо се добро разведрило. Појавио се пун
месец и звезде летњих ноћи. У даљини, на гребенима брда померале
су се беличасте завесе од паре… Види ли она ову лепоту са прозора
пансиона где су одсели? Покушавао сам да нагађам у ком су се то
пансиону сместили…”Дај, престани, да размишљаш толико о њој”,
поново ми је стражар скренуо пажњу. “Потпуно си у праву, тако је!
Гледаћу мало телевизију, и после идем на спавање”, рекох себи.
Притискао сам по дугмићима даљинског без неког циља. Набасао сам
на неки италијански канал: “Un grandissimo omaggio... ” Овације за Ал
Гора, који је узео Нобелову награду за мир (Екологија! Модеран
дискурс), као последица његовог ангажовања да спасе планету од
еколошке катастрофе – пред којом се непосредно налазимо, кажу они.
Изнервирао сам се…Пре неколико година, када је он био потпредседник
Америке (под Клинтоном), блокирао је протоколе у Киоту, тако како
обично раде САД, када су у питању њихови директни интереси:
економски пораст, уз неодложне емисије CO2 и других гасова – које
пуштају у атмосферу, на милијарде тона годишње. Тамо, у Киоту, се
изгледа покушао достићи планетарни консензус, колико толико
ефикасан. Сећам се тадашњег говора, као да се јуче догодио. Он, Ал
Гор, са оним “тартуфским” носом неког лика из Молијерових комада,
пун себе изговарао је: “Немамо до сад никаквих доказа да су климатске
промене изазване људском руком, сходно томе…” Сходно томе…узео је
најважнију могућу награду, јер је одбио да уради нешто, онда када се
још нешто и могло урадити. Дођавола! Свуда и све је исто: “Шта је у
великом, то је у малом”, каже холистичка аксиома. Тако како је међу
народима, тако је и међу људима. Једно се мисли друго се ради…”Да
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смо се срели у неком другом свету, да ли би ме могао волети?” стално
ми се у мислима враћало Дамјанино питање, као тужни ехо….Одакле
ја да знам, ту ствар, драга девојко, зар сам ја пророк” (?!)… Угасио сам
телевизор и отишао на спавање.
*
* *
Наредни дани нису више били толико врели. С времена на време
падала би киша, али би се брзо просушило. Сунце се поново јављало,
било је изнова топло, али више није било оне раније жеге. И ја сам се
понашао као и сви остали, када опасност није била иманентна, понашао
сам се као да је нема. У неку руку, добро је, шта смо друго и могли? Да
се жалимо да нам је топло? Они дани су баш били изврсни: није било
ни превише топло, а ни хладно, људи су били на одмору, гледали су
своја посла по баштама, цвеће је расло, такође и остало биље, није их
више требало заливати, вода је стизала ко наручена, од горе.
Наравно, због Дамјане, сам хватао себе – не без љутње – да сам,
ако бих се нашао у дворишту, јурио да бацим похотни поглед према
капији; сваки пут кад би се тамо заоквирила нека женска силуета. Био
сам уистину љут на самог себе. И шта толико, тамо амо, грозњичаво
сам је чекао и чезнуо за њом. Долазило ми је да као вук заурлам: Ауууу!
Претпостављао сам свашта: мислио сам, да су због климатских
услова, јер више није толико топло, проводили више времена у
пансиону, да организују семинаре са расправама на разне теме.
Говорили су, рекох себи, о рентабилности, о профиту, како да задобију
нове клијенте, о циљним групама и другим таргетима. Замишљао сам
Дамјану како се труди и бори да се импонује – да њена реч буде задња
– и како закључује интервенцију мангупски ко у Букурешту са оним: „ма,
који ми је туки!” Тако, тако, кажи, кажи, љуби те тата!” рекох себи, док
сам је очима ума испијао целу. “Не дај се, кажи још!” …Онда се она
окретала према мени и уз срдиту гримасицу говорила би: “Немој ме
тако називати, нисам ти ћерка, мени не треба тата” “љуби те чика Паја”
– поправљао бих се ја.
Храбрио сам се , и сам себи говорио да мора доћи, како је обећала,
сваког часа. Ни сам не знам колико је времена прошло од када је нисам
видео: два, три, четити дана? У фрижидеру сам спремио пиво, вино
које јој се тада допало; чак и месо за роштиљ: шта ако девојка огладни,
рекох себи, Да дође код Паје и да по фрижидеру дува ветар. Ма, зар је
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то могуће?... И још сам нешто урадио, чега сам се после постидео:
променио сам постељину…Ионако је требало да је променим…
Још један прође дан. Иако ми је преко дана све било у знаку
психичке тензије, неочекивано су ми ноћи биле благе и мирне. Снови
су се развијали тонично, позитивно, и зачуђујуће, скоро никад еротски.
Некад, давно у бурнијим временима, вежбао сам неку врсту
“индукованог сна”, а пракса је изгледала овако: пред јутро, кад сам се
будио због биолошких потреба, на пример, али не само онда, намерно
сам покушавао да запамтим сан. Онда, сам га кратко анализирао, и
предлагао себи да сањам у наставку нешто одређено, па сам поново
легао да спавам. На моје велико чуђење, метод је понекад
функционисао. Не знам како, али је функционисао!
Нешто слично покушао сам и онда, када ми је било јасно да сам
се заљубио у Дамјану. Ситуација је могла по мене да буде драматична
ако се узме у виду разлика у годинама. Те вечери, кад сам решио да
поновим експеримент, интензивно сам о њој размишљао. Мобилисао
сам све своје психоналитичке моћи, призвао сам и тату Фројда,
размотрио сам све, лица и наличја, појаву Дамјане у мом животу,
покушао сам да преселим моје осећаје са љубавне путање на путању
очинске љубави итд, и после сам заспао. Доста брзо, мора да је било
одмах после поноћи, сањао сам “тактилно-олфактивни” сан: снажно сам
осетио њен мирис тела и пулсирање меса. Мислим ипак, да није било
нешто скроз еротично: “импулси” – закључио сам касније – дошли су
ми услед оног кратког загрљаја на тераси моје куће, када смо се играли
“борилачких вештина”. Толико сам снажно осетио њено присуство, да
сам се пробудио. Нисам ништа забележио, нисам упалио светлост, али
знам сигурно да сам се пробудио. Погледао сам према столу да видим
да ли функционише модем за интернет. Због обилних киша, више се
пута догодило да се прекине веза. Видео сам да су сва четири зелена
светла упаљена. Запамтио сам ту ствар и наложио себи да и даље
сањам Дамјану. Заспао сам скоро истовремено. Не знам када је почео
поново прекинути сан, и не знам када сам се подруги пут пробудио.
Знам само да је сан био предиван: Светло је било снажно, као што је
оно у подне. Дамјана је носила белу памучну блузу, скупљену у чвору
под грудима, тако како сам је у стварности видео. Само што су
панталоне пре личиле на планинарске, него на панталоне за плажу.
Била је боса, а на чланку носила ланчић. Нисам га до тада приметио.
У сну смо били загрљени, иако не знам који је био повод. Није то био
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онај загрљај, тело уз тело, већ више загрљај у току игре, дечијег рвања.
Били смо на ливади, на врху једног брда. Могло је то бити брдо
Прислоп, јер су се у позадини виделе неке скулптуре, али могло је бити
и неко друго брдо, са неког друг симпозијума где сам некад радио. Само
је трава, њено сено, непобитно било са Вучје планине. Видело се небо,
осветљено сјајно, али није пржило. Дамјана је носила елегантан шешир
на глави. Једног тренутка, га је однео ветар, он је полетео ка небу и
постајао све мањи и мањи, све док се није изгубио у висинама.
Смејали смо се, покушавали да се суочимо, била је то Јакобова борба
са анђелом. Котрљали смо се, спојени као у невидљивом глобусу, у
великој лопти: кад ја испод и Дамјана преко, кад обрнуто. Ваљали смо
се противгравитационо, јер смо се кретали према врху брега, кроз
велико окно према небу. Коса јој је лепршала на ветру, смејала се и
деловала је срећно. Чуло се хујање ветра и кристални Дамјанин глас
(или ми се бар тако чинило?) кроз рафале ветра:
– Држи ме чврсто, да се не изгубимо, не брини, не боли ме. Док
смо се ваљали, променили смо положај неколико пута. Тог тренутка,
кад ми је рекла да је држим чврсто, ја сам је држао за глежањ, ланчић
ми је био под прстима и бојао сам се да га не покидам. Баш тада,
Дамјана је била изнад мене, и видео сам јој бисер у пупку, сада сасвим
другачије осветљен него у хладовини, под јабуком у мојој башти, када
сам је кришом посматрао… И стварно, котрљали смо се, а да нас ништа
није болело. Скакали смо преко џомби, кртичњака, вртлога траве, и
пењали се све више и више. Понекад смо мењали правац у цик-цаку,
као они летећи објекти, које људи називају ванземаљским. Био сам
срећан, можда толико срећан колико у стварном животу никада нисам
био… Дамјана се смејала, и с времена на време би ми кратко погледом
наредила:
– Нећеш ме се тек тако отарасити! Хтео сам да јој кажем, али
нисам имао гласа, нисам могао да артикулишем ниједан звук. Хтео сам
да јој кажем:
– Ја то и не желим…
Кад сам се пробудио био сам скроз мокар од зноја, осећао сам
замор у мишићима. Али ми је онај осећај угодности из сна остао и даље
у души.
Бата МАРЈАНОВ
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СТАРИ ВОЈНИК
У време кад сам био петогодишњак,
Борио сам се у стотину битака,
Убијао сам хиљаде
И патио од много рана
Само да опет устанем и борим се.
После напада бомбама, небо је било пуно
Летећих варница и птица.
Моја мајка ме узела за руку
И водила ме у башту
Где је дрвеће трешања било у цвету.
Тамо је била мачка која се дотеривала,
Чији реп сам желео да повучем
Али на тренутак пустио сам је да живи.
Док сам био заузет махањем на муве
Мачем направљеним од картона.
Све што ми је требало био је коњ да га јашем
Попут једног везаног за мртвачка кола,
Изван гомиле крша,
Чекајући са својом спуштеном главом
Да за њих заврше пуњење мртвачких сандука.
Чарлс СИМИЋ
Са енглеског превео: Милан Ђорђевић
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Певали су током целе утакмице „Убиј, убиј, Србина!“, али им не замерамо,
јер ко пева зло не мисли.
*
Представници владе су одбили да приме делегацију малинара у протесту,
под изговором да не преговарају са терористима.
*
Пошто је нашим фудбалерима немогуће да се пронађу на терену, тренер је
дошао с предлогом да им се угради навигација.
Горан Мракић

НЕМО КОЛО
Коло српских сестара
Игра трагом шестара!
Оно што је некад описао шестар,
Запустили су, изникао је честар,
Коте се гладне звери,
Србин им храна по мери!
Без алата нема заната
и да ли може брат без брата?
Коло браће, коло сестара,
Да се врати светлост стара!
Драган КОЛАРЕВИЋ
Док нам се боља будућност само смеши, прошлост нам се чисто смеје.
*
Нас не брине поскупљење цигарета. Ми смо га ионако попушили.
*
Када сам у Крагујевцу стао пред споменик палим ђецима, згрозио сам
се. Један им је умако.
*
Увек када чујем о зиду плача, нагрну ми сузе. Од смеха.
Горан Мишковић
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Ни пред ким нисам клечао, чучавац ми је сведок.
*
Наш народ још увек слуша народну музику. Најчешће турску.
*
Европска Унија: „Додај гас!“
Русија: „Смањи гас!“
*
Преварени муж се понео као прави џентлмен. Убио је прво жену па себе.
Био је жртва легитимних борбених дејстава. Копрцао се пре стрељања.
Бацили смо лешеве са каменом око врата у реку у нади да истина бар једном
неће испливати на површину.
Специфичност државне телевизије је та што успева да се гледаоцима
обраћа и пацовским каналима.
Горан Мракић

Не бих ја био против овако труле државе, да нам је стандард ко у
Данској.
*
Педерски проблем није више ударна тема. Поставили су га позади.
*
Прво је издао своја дела, а затим су дела издала њега.
*
Ми се најбоље зезамо на сопствени рачун, зато је тако дебео.
*
Не могу да дочекам да Србија уђе у менопаузу. Исувише је крварила.
*
Муслимани не једу свињско месо. Канибализам је супротан Корану.
*
Нас оптужују за расизам, а Србија никад црња.
*
Нису наши политичари продали државу. Дали су је џабе.
Горан Мишковић
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Из Мађарске:

ИЗГУБЉЕНИ ГРОБ
Црква је већ данима стајала отворена како би народ, спреман за
селидбу, могао да се опрости од своје мале, трошне светиње: од олтара
икона, кандила и чирака, од зачуђене Мајке Божије, ненавикнуте на
овакав промет, па и од својих мртвих, палећи им последњу свећу, мада
су се од њих опростили већ данима раније на обично зараслом, или
овог пута брижно очишћеном гробљу на узвишици изнад Дунава.
Старије жене су се последње седмице чак сваки дан пеле на ову своју
малу Голготу и, борећи се са испуцалом иловачом, окопале гробове,
стазе око њих, тешко уздишући при том, као да им је највише жао
управо овог гробља у којем су – тако су барем мислиле доскора – знале
своја будућа вечна боравишта. Или им је можда најтеже било оставити
своје мртве који су им били ближи од свога живота, јер су значили
сигурност и корене живљења.
Наређење да црква остане отворена по цео дан дао је свештеник
који је иначе, у другим приликама, стално страховао да му не покраду
реликвије или обију туторски сто и однесу црквени новац. Сад као да
му више није стало до свега тога. Стари црквењак је пак ревносно
извршавао и ово наређење, као уосталом сва, те је сваког јутра, пошто
је у шест сати одзвонио на јутарњу молитву, остављао врата широм
отворена.
Неке породице су одселиле већ раније, појединачно, али прва
већа колона од двадесетак запрега је тек на појутарје Аранђеловдана
кренула ка југу. Пред црквом људи уз тешке, испрекидане псовке
зауставише коње, и не сачекавши своје укућане кренуше према јужним
вратима, док су жене са децом улазиле на западна, женска врата.
Овај, иначе прилично сиров, сељачки и чобански народ се ваљда
још никада није крстио са толико осећања као овога часа: замишљено,
из срца, уз тешке уздисаје којима као да су хтели да се растерете, да
истерају из себе сву нагомилану тугу и бол. Уздисаји су треперили
црквом као каквим малим свемиром, а онда се одбијали са хладних
зидина, икона и кандила па се умногостручено враћали у њих. И беше
им још теже него пре. Жене ударише у шмрцање, по која стаде и
завијати као да је на сахрани. Једино деца нису много марила за сву ту
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одраслу кукњаву већ су се, иако мало преплашена од последњих дана
све учесталијих родитељских прекора и батина, узбуђено спремала на
велико путовање.
Магла, која је већ данима притискала у души, беше се зауставила
пред вратима па је народ, излазећи из цркве, урањао у њу као у какав
проходан зид. Точкови кола поново зашкрипаше те колона, скренувши
на осијечки друм, ускоро нестаде у тмурној даљини пут јужне Барање
и Славоније.
Они којима је било суђени да иду још даље, углавном за Бачку,
утоварили су своје ствари у шлеп који је већ данима стајао укотвљен
испод скеле. Ти људи су већ продали и кола и коње па су их комшије,
најчешће Немци или Мађари, испомагали својим запрегама, превозећи
им ствари до Дунава. Њима је преостало још неколико дана до поласка.
У том ишчекивању жене су се непрестано опраштале од својих
сусељанки, Мађарица, Немица и од оне две-три српске породице које
су остајале у неизвесности, чекајући да им се одобри молба за останак
или да и они крену. Мушкарци су пак поваздан седели у крчми где се
само ретко чула која реч. Понајвише су ћутке пили и пушили.
Да је неки странац тих тмурних новембарских дана залутао у то
овеће барањско село, помислио би да су овде сви људи пијандуре, а
жене, ваљда због тога, несрећне. Јер су заједно са Србима из простог
саосећања пили и Мађари и Немци. Све некадашње ситне свађе и
неспоразуми беху заборављени у овој невољи. Нико никоме није псовао
ни матер рацку ни матер швапску, само су повремено уздисали и,
климајући главама – што је ваљда требало да значи: „Тако ти је, шта се
може“ – испијали тек преврело ново вино. Један румени, дебели Шваба
и изрече, обраћајући се бркајлији поред себе:
– Тако ти је то, комшија. Оде ти. А шта нам је фалило?
Аћим Грубић, који је седео прислоњен уз хладну пећ, на те речи
се подиже и приђе им, грејући чашу вина у длановима.
– А ко му је крив – рече наизглед равнодушно. – Ко им је крив
свима – повиси глас – што сад морају да иду? Сами су се писали. А
јесам ли им ја говорио: не потписујте ништа. Одоше, ето, Србијанци у
вражју матер, а нас оставише на цједилу. А ви одма трч, пиши се за
оптирање. А јесам ли вам ја говорио: шутите ту ди сте. Све ће то прећи,
смириће се па ћемо опет лијепо живјети ко некад. А сад вам је жао,
јелда? Жао вам је оставит своје.
Нико му није одговарао. Додијао им је ових дана својим
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паметовањем. Најпре им је држао беседе овде у крчми, а после, већ
наквашен, излазио на улицу, прилазио колима оних који су управо
кретали на пут и пијаним гласом их проклињао: „Куда ћете,
несретници? Идете у бијели свет а своје остављате. Ни сами не знате
шта вас чека. Нико не зна. У Србију мислите? Велите, идемо у наше. А
шта је то наше? Какво је то наше? Што је наше, све је лоше!“ Мора да
му се ова реченица допала јер ју је често понављао: „Што је наше, све
је лоше“.
Дан по дан, народ је одлазио. Полако се испразнила Рац-мала, па
и Мала Рац-мала. Нико од Срба није остао, остаће Аћим сам. Усамљен,
тумарао је опустелим улицама, одлазио до крчме, напијао се и пијан
враћао у своју запуштену кућу.
Једног дана, кад му се већ ни пило није, уместо у крчму, Аћим
крене пут цркве. Врата нису била забрављена и он их полако одшкрине.
По целој цркви су штрчале недогореле свеће и Аћима запахну мирис
воска. Полако се приближавао иконостасу, као да се прикрада, али се
испред солеје зауставио. Пришао је првој столици, мало се наслонио
на њу, а онда подигао поглед према икони Свете Тројице и полугласно
почео да говори, или можда да се моли. Ако се молио, била је то
прилично необична молитва. Гласила је некако овако:
– Мора да ти је тешко згријешио народ овај кукавни, Господе, кад
га тако кажњаваш и мучиш. А највише сам ти ваљда ја згријешио па
ми и памет одузе те не знам шта да чиним. Свалио ми се терет на душу
ко камен па ме гњечи. Помози, Господе, да га се ослободим... Вјерујем
ја да није лако бити Бог па мислити за свакога. Ал вјеруј и ти мени да
ни човјеку није лако. Бога ми, није. Господе. Смркло нам се свима у
овој маглетини. Дави нас, у кости нам се увлачи, у мозак нам се упија.
Памет ми се помутила од ње па не видим пута, не знам шта да радим,
како да се спасем. Реци ми, Господе! Знам заповијести Твоје, учио сам
у школи, па сам их се држао. Већ колко сам мого. ‘Оће ли ми то
помоћи? Ево, чуј ме, Господе, јер си ти рекао:
– „Ја сам Господ Бог твој; немој имати других богова осим мене“.
А ја ни чуо нисам за друге богове.
„Не прави себи идоле нити какве слике, немој им се клањати
нити им служити“. А ја, Господе, нити знам шта су то идоли, а слике
сам цјеливао само ове твоје, иконе, црквене и домаће.
„Не узимај узалуд имена Господа Бога својега“. А ја сам, светог ми
Николе, славе моје крсне, ријетко узимо твоје име. Псово сам само кад
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се баш морало. А ко не псује док је жив? И попа сам чуо ди псује. Само
мртви шуте.
„Сјећај се дана одмора да га светкујеш. Шест дана ради и
посвршавај све своје послове, а седми дан нека је одмор Господу Богу
твоме“. А ја сам ти, Господе, светково каткад и цијелу недељу. О ту ти
се заповијест баш нисам огријешио.
„Поштуј оца својега и матер своју, да дуго поживиш на земљи“.
Шта да ти кажем, Господе? Мати је била добра. И отац, кад није пио.
Ал кад се напио, туко је и матер и мене, и псовао тебе. И прокартао
пет ланаца... Али нека, Господе, они су сад већ покојни па све то не
важи.
„Не убиј“. И нисам, Господе, ни у рату нисам пуцо у живо месо.
А ако је који куршум ипак залутао и погодио чојека, попови су нас
разријешили.
„Не чини прељубе“. А како да не чиним, Господе, кад ми већ
девет година одузе жену мученицу па остадо сам ко роб. А жена је враг,
Господе, иако је ти створи, па није да мами чојека. И намами.
„Не кради“. Лијепо, Господе, ал кад и од мене краду па смо квит.
Нећеш ме ваљда изгубити за који клип кукуруза или навиљак сијена,
или за оно швапско јаре што сам га једаред дрпио за Ускрс, кад ми још
жена била жива? Шта ћу кад сам мекан чојек, Господе, па ми било жао
да закољем своје, што сам ја одранио. А, опет, ко више краде, више и
има па може да даје више у тас у цкрви. И ја сам више дао о том Ускрсу.
„Не сведочи лажно на ближњега својега“. Нисам. Ни право ни
лажно. Никад ме нико није ни звао за свједока па сам ти ту чист ко
суза, Господе.
„Не пожели ничега што је туђе“. Па, шта да ти кажем, Господе?
Осим туђе жене, што сам једанпут већ призно па сад не рачунам,
пожелио сам само оно што сам и укро па онда више није било туђе.
Аћим се ту мало почеша, као да је осећао да његови изговори не
стоје баш на чврстим ногама, али мислио је, ни други нису бољи од
њега. А има и горих, много горих.
На Аћимово питање, шта да чини, није дошао одговор ниоткуд.
Није му се, у ствари, ни надао. Дошао је у цркву, знао је то и сам, да
мало растерети душу. И било му је сад, заиста, некако лакше.
Предраг СТЕПАНОВИЋ
(Из књиге Усудне речи, Радионица „Венцловић“ Будимпешта,
Народна књига Београд, 208)
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Киша
Лије
до глежњева
до подераних колена
преко свих застава
торњева и
морских бова
лије сигурносни појас кише
смешна јесам
док истресам рибе
и шкољке
и песак из рукава
светац један
преплашен сенком
свих нас који
још јесмо живи
стоји скамењен
нагрижен светлошћу
као зеленом рђом
Љубинка ПЕРИНАЦ СТАНКОВ
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ЛЕБДЕЊЕ
Најтеже је кад себи
и немаш шта да признаш,
а још и горе може да буде
кад признаш оно што немаш,
јер бива да се догоди
да не оставиш одшкринута врата
за добардан
и догађа се да се схвати
да те ништа већ данима
никако не занима.
Оно што ти и не слутиш,
види се голим оком,
на длану је исписано,
узидано у увојке ветра,
доступно на сваком кораку
и догађа се да се схвати
да те ништа већ данима
никако не занима.
Иначе,
од кад је света и века,
нађе се неки вишак за лек
који да бар завеје трагове
само да не провали појимање
да те ништа већ данима
никако не занима.
Иво МУНЋАН
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пролеће
у пролеће излазе врапци из пригушеног плача и седају на жице за
сушење рубља
њихово је срце колико зрно кафе и засигурно је то лепо
али у стварности пролеће долази
са мувама које ти навлаче сузу у сурлу
док мирно седиш на балвану и покушаваш да увериш себе
да је живот налик филму и више него си мислио
пролеће доноси исте птице које горе на дунаву
са залетима натопљеним у бензину
као будисти калуђери који се спаљују по раскршћима
или удовице у мртвачким колима паркираним иза општине
док часте свог глупака бућкуришом
моје се тело пуни млеком
срце хвата угрушак и регулише ритам
за још једну седмицу зиме
са тавана се чује пригушени плач
веш се у дворишту просушио
кафа се излила из џезве и просула по целом шпорету
и наравно
пролеће је веома лепо годишње доба
Александар СТОЈКОВИЋ
Са румунског превела: Љубинка Перинац Станков
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ЗМАЈЕВДАН
У најцрњем ћошку куће
сећање на Змаја пламти
пробуђена, уздиже се,
бледа сенка што га памти
он је био чувар дома,
љути огањ старог рода
ал га копље заборава
пробило са туђег свода
иза икона и звона
и закатанчених двери
бдије стари чуваркућа
у одежди страшне звери
издаја и нехај врли
збацише огњеног змаја
у окове недођије
из родног му завичаја
ал док кришом ноћу сањам
једну тамну, срећну звезду,
будим се у новом свету –
у Змајевом старом гнезду!
Из огњишта угашеног
са згаришта пустих снова
из димњака порушеног
и из хука ноћних сова,
тек понекад, чини ми се,
док се сутон спушта с крша
да у једном древном кутку
црно крило залепрша!
Вратиће се на огњишта,
на услузи роду старом!
На Змајевдан ћемо Змаја
опет прозвати чуваром!
Горан МРАКИЋ
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жудња
зимско вече тоне
и
стихија воде зјапи ко два скоро расточена ока
даљинама мутним моје мисли броде
и
жудња ми тиња у срцу дубока
ово зимско вече
кад небеса нага умиру у злату
да се сутра роде
у мени се буди невидљива снага
зимско вече
земља
и стихија воде
Михајло ИЛИЋ
(Румунија – Канада)
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ЦРНО СВЕТЛИ
Миру Вуксановићу,
у Темишвару, новембра 2010.
Пишти шума
црн јој грак
На слово ми
лаје мрак
Реп се црни
брат му смак
Није црно
божји знак
Није црно
божји знак
Орах, шљивин
лелујак
Црно светли
наоблак
Пшеничице
(житно око)
црн ти џак
Слово, црква
а нејак
Књигу шара
наг светлак
Нацртао
кућу зрак
Нацртао
кућу зрак
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Крст и рало
црквењак
Грми чамац
с прага лак
Лазар зрно:
уранак
Лазар зрно:
уранак
Пробуђени
па и пак
Пробуђени
па и пак
Лозин мирис
трепне гак
Црно светли
није смак
Славомир ГВОЗДЕНОВИЋ
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МОНОГРАФИЈА О ЈЕДНОМ ЛИЦЕЈУ
Liceum Temesvariense, студију написао и за штампу приредио
Стеван Бугарски, издавачи: Фондација Diaspora (др Бодо Барна) и
Издавачка кућа Tempus (Драгољуб Мишков), Темишвар, 2008.
Данашњи значајни урбани центри, међу којима је и Темишвар,
метропола Баната, не налазе се на списковима са високошколском
традицијом старијом од два века. За сразмерно мале градове висока
настава била је шанса за националну и – што да не? – међународну
афирмацију. Данас се зна, и у контексту Уједињене Европе све се више
истиче чињеница да је висока настава постала дефиниторна координата
за било коју заједницу. У оцењивању и самооцењивању разних месних
заједница постојање високе школе у месту све више добија на значају.
Као закључак, универзитетска традиција додељује ранг, одређену
вредност градовима у пуном друштвено-економском залету.
Од 1841. до 1848. године у Темишвару је радила школска установа
звана Темишварски лицеј.
Због вишеструкога значаја појма лицеј у разним временима и
државама, ваља напоменути да је у Угарској у то време гимназија била
шесторазредна, а затим се – у лицејима – учила двогодишња
филозофија, као нека виша обавезна предспрема за упис на факултете:
Богословију, Права или Медицину, који су чинили Универзитет.
Темишварски лицеј је радио најпре само са Одсеком филозофије, а
затим и са Правном академијом, а постојала је ту у граду и Богословија,
још од 1806. године.
Lyceum Temesvariense, отворен је 1841. године са Одсеком
философије и проширен 1845. Правном академијом, тај универзитетски
колеџ, како бисмо га савременим речником дефинисали, јесте прва
установа грађанске високе наставе у Темишвару. Њену историју
стручњаци нису проучили, нису јој посвећене монографије, па ни
дубоке стручне студије. Обрадио ју је зналачки трагач у области месне
историје Стеван Бугарски. Ова је монографија посебна бар са два
становишта: по својој обухватности и по чињеници да је
четворојезична: румунска, маџарска, немачка и српска; након детаљнога
документованог историјског приказа, у њој су изграђене статистике
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према оригиналним документима, затим је приказана грађа из
документарнога фонда (махом на петом, латинском језику) и наведено
је више успутних забелешки о установи која за Темишвар представља
традицију што се не може пренебрећи у стручним расправама.
Књига о којој је реч у овом напису, у целини се темељи на
ишчитавању документарног фонда Темишварског лицеја, као примарног
извора, и на издвајању малобројних података о тој установи из
секундарних извора. Напомињемо да је овај документарни фонд сачуван
у архиву Чанадске римокатоличке бискупије у Темишвару и да је аутор
ове књиге прво требало да среди овај фонд, да би након тога могао да
га ишчитава и истражује. Документи су махом на латинском, немачком
и мађарском језику, а разврстани су у неколико целина: општи акти,
законски и други важећи прописи за школе, преписка чанадских бискупа
са Каптолом Чанадске бискупије, школскиматични листови полазника
Филозофије и Правне академије, акти о оцењивању ученика, акти о
попуњавању катедара, поддиректорски фонд, затим разни други акти,
записници и матични регистри.
Циљ целога рада јесте да оживи успомену на ову неправедно
заборављену школску установу у којој се школовало више од 850 младих
разних вероисповести не само из Темишвара, него и из шире околине.
Главна намера ове књиге јесте да дочара активно раздобље Лицеја, то
јест напоре за његово оснивање, само отварање, али и школску
делатност, што је предмет од широког интереса. За све документе који
су узети у обзир написани су аналитички прикази, уз настојање да се у
њима наведу значајни подаци које дотичан докуменат садржи, па и да
се допуне, где је било неопходно. Документи и текстови преношени су
верним преписивањем, транслитерацијом, било да је у питању
оригинал документа, било препис, било концепт писма или одговора.
Сем објављених докумената, аутор је написао следећа поглавља:
Помен о добу Темишварског лицеја, Статистички прикази, Напомене
и објашњења, као и Додатак, са подацима о црквеним, политичким и
административним установама и појединим личностима. Текстове
прати сликовна потпора; избор фотографија и репродукција које чувају
успомену на Темишварски лицеј, на људе који су га основали, око њега
се залагали и о њему се старали, на време, град и средину у којој је
радио.
Прелиставајући матичне листове исписујемо неколико имена
наших саплеменика који су похађали Филозофију: 1841/42. школске
године: Стефан Чобановић из Карловаца, Стефан Дракулић из
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Темишвара, Харитон Јоановић из Београда, Никола Кирић из Велике
Кикинде, Константин Костић из Темишвара, Симеон Крестић из Ирига,
Георгије Лукић из Арада, Самуило Маширевић из Сомбора, Илија
Милојковић из Темишвара, Димитрије Николић из Новог Сада,
Софроније Новаковић из Темишвара, Драгутин Петровић из Турског
Бечеја, Урош Петровић из Кнеза, Павле Поповић из Ченеја, Алексије
Радичевић из Темишвара, Георгије Рибаревић из Сусановца, Василије
Стефановић из Велике Кикинде и Јован Влаховић из Темишвара. У
истој класи били су и следећи Румуни: Мојсије Грединар из Сечња,
Христифор Миске из Липове, Терентије Рац из Арада, Константин
Радулеско из Кизатауа и Јоан Саву из Темишвара.
Произилази да су од 71 уписаних, скоро једну трећину (32,4%)
чинили православци Срби и Румуни.
Из дотичног каталога дознајемо да је Алексије (Бранко)
Радичевић имао 17 година, да је грчко-несједињене вере, да је из
Темишвара, да му је отац Теодор званичник у Темишварском уреду за
промет соли, да нема стипендију; успех у наукама био му је следећи:
наука о вери – одличан (20) логика и метафизика – одличан (10),
светска историја – одличан (11), Геометрија – одличан (13), маџарски
– одличан (21), похађање – редовно.
Напомињемо да је ова књига са четворојезичним текстом:
румунско-српско-мађарско-немачком. Преводиоци на мађарски, односно
немачки језик јесу Илона Миклошик и Франц Биндер. Поједини
документи су и на латиснком, а све то указује на напор који је уложио
Стеван Бугарски. Иначе, књига је великог формата А 4 и има 604
странице, са веома успелом техноредактацијом и лепо дизајнираним
корицама.
Треба, свакако, нагласити да је аутор успео да читаоцима дочара
важност Темишварског лицеја, школе са размеђе двају светова у граду
на Бегеју: високу наставну установу основану као друштвену потребу,
чије је постојање убрзо онемогућено новим друштвеним потребама и
преображајима.
Фондација Дијаспора имала је значајну шансу да буде издавач
овога рада, а издање је финансирао Департман за интеретничке односе
при Влади Румуније.
Ова монументална књига служи на част свим Банаћанима, али и
самом аутору Стевану Бугарском, а нама, који се бавимо сличном
тематиком, јесте узор и образац за даљи рад.
Љубомир СТЕПАНОВ
(Књижевни живот, 1/2012)
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МОНОГРАФИЈА О ГРАДСКИМ СРБИМА
Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Срби у Темишвару Град, Савез
Срба у Румунији, Темишвар, 2011.
Стевану Бугарском и Љубомиру Степанову дугујемо, најзначајније
белешке и монографије о Србима у Румунији. Кад год се нова
монографија појави, ми ту вредност и пре читања знамо и очекујемо.
Дугогодишњи углед и искуство аутора гарантују тачне и проверене
податке, као и чињеницу да је књига у целини ту да о нама посведочи,
не само овог тренутка, већ и убудуће, уз највећу одговорност.
Замишљена као део трилогије, монографија „Срби у Темишвару
Град” прати историјски податак, да је Срба у Темишвару било у
традиционална три кварта, у Мехали, Граду и Фабрици. Монографија
о Мехали је прва угледала светло штампе, уследила је ова монографија
о Србима у Граду, а надамо се да ћемо ускоро имати и монографију о
Фабрици.
И, заиста, независно да ли сте љубитељ жанра или не, у
монографији „Срби у Темишвару Град“, наћи ћете понешто за себе.
Стеван Бугарски и Љубомир Степанов управо бележе причу о нама, о
онима пре нас, о чврстим темељима српског битисања, на којима ће се
надоградити и они после нас.
„Многи градски Срби, кажу монографи, дика су Града на Бегеју,
свако на свој начин: ко по учености, ко по укусу, ко по распеваности,
ко по цртању, ко по игрању, ко по свирању, ко по спорту, ко по
пословности, ко по добрим колима, ко по доброј нарави, ко по раду за
друштво, ко по личном достигнућу, ко по лепом држању, ко по
гостопримству... Немогуће их је ипак, било све обухватити, јер би то
значило пописати их све од куће до куће и од кад се за нас зна у овој
престоници Баната.
Определили смо се разумно и добронамерно, за старија, мање
позната раздобља, за избор према сазнањима до којих се дошло, а сваки
избор је подложан сумњи и приговорима. На разложне приговоре се
не може увек разложно одговорити. Важно је да се и на овај начин,
колико је написано, Срби из Града огледну у савременој зеници
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читалаца још понеким својим димензијама.“
Из богатог садржаја издвајамо поглавља: Град на Бегеју прозван
по Тамишу, Срби Бургери и Срби парохијани Саборне цркве,
Православна српска епархија темишварска, Саборна црква Вазнесења
господњег, Парохије при саборној цркви, Црквена имовина, Задужбине,
Школе, Српско издаваштво у Темишвару, Друштва са статусом правног
лица, Друштва без статуса правног лица, Партије и организације,
Библиотеке, књижнице, читаонице, Занатство, трговина, новчани
заводи, Познате личности Срба у Темишвару (Граду).
„Многи су нам људи помогли, кажу С. Бугарски и Љ. Степанов, у
првом реду Темишварци, од старине; пријатна нам је дужност да свима
срдачно заблагодаримо. Па ипак се о понечем мање, о понечем се и
није дознало, а ваљало би, можда.“ Баш у то име, књигу треба
прочитати, и што да не, надовезати се.
Љубинка ПЕРИНАЦ СТАНКОВ
(Књижевни живот, 1/2012)
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Чедомир МИЛЕНОВИЋ (1940-2012)

ПСАЛАМ ЗА СТРПЉЕЊЕ
Оче,
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много
много

је врана над мојом главом,
је туге у мојој соби,
је самоће на мојем прозору,
је заблуда на мојим зидовима,
је празнине на мојим вратима,
је разочарења у мојем надању,
је побуна у мојем веровању,
је крпица у мојој срећи,
је враћеног зла на моје добро,
је пелена на мојем столу,
је трња под мојом главом,
је лутања на мојем длану,
је понора у мојим очима,
је крика у мојим песмама,
је јаука у мојем камену,
је узалудности на мојем небу,
је рушевина у мојим сновима,
је злих паса пред мојом кућом,
је ружних птица у мојем буђењу,
је уздаха пре мојег легања,
је горчине у мојим молитвама,
је рана на мојем Богу,
је пустоши у мојим јутрима,
је изгаженог жита у мојим вечерима,
је бола у очима мога Христа.

Оче,
зар се још може?
(Књижевни живот, 1/2012)
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...Хлеб наш насушни дај нам данас...
(у славу хлеба насушног)
Говори се о “хлебу насушном” којим опстајемо као бића и не
тражимо “Преко леба, погаче”, али у нашој традицији, жито, брашно и
хлеб имају важно ритуално место, јер прате живот човека (породице)
не само од рођења до смрти, него и после смрти.
Из мојих сећања као и сећања старијих од мене, али и из наше
(још!) садашње праксе, хтела бих да подсетим све наше Банаћане на тај
обредни хлеб, који има и жртвену и магијску и апотропејску улогу.
Намену хлеба одређује не само облик већ и вода којом је умешен
(обична, текућа, водица, прва неначета) па чак и остали састојци.
У нашој етнологији, хлеб је један од најприсутнијих симбола.Хлеб
(колач, погача) је центар свих знаменитих догађаја, хлеб се преплиће са
животом и уплиће у живот нашег Банаћанина.
У цркви, пет хлепчића, који се користе у литургији (просфоре)
имају озго печат ИСХС (Исус Христос Победитељ) и деле се на крају
богослужења верницима као нафоре (наворе, наоре) – причешћа.
О црквеној или кућној слави, кум или домаћин спрема колач и
кољиво као жртву Богу, светитељу и умрлим прецима.
Тај колач за славу (славски) меси се од чистог белог брашна, са
млеком или водом (ако је посно) и квасцем, са додатком јаја, уља,
шећера, мириса и грожђица.
Колач се оформи уплетеним витицама од теста, кити се
“ружицама” и крстом уплетеним од истог теста, “умива се” ослађеном
водом јер мора бити и најлепши и најукуснији за тај празник.
Тај славски колач се благосиља и реже само на дан славе.
Исто се за ту прилику, али и за дан помена, од најлепшег жита
кува и кољиво.
То је обредно кувана пшеница, која се спрема уочи намењеног
дана и оставља у току ноћи да одстоји.
То се жито самеље, заслади, додају ораси и суво грожђе и сложи
на тацну.
За Свету Варвару (17. децембар) свако је домаћинство кувало жито
(а кува се и сада) јер: “Варварица вари, Свет Сава лади, а Никола
куси”.То се жито заслади медом и шећером, окади се и носи “задушу” у
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комшилук, док преостало поједу укућани. (Ево и овде наилазимо на култ
мртвих).
Три зрна жита завезивала су се црвеним концем као замотуљак у
кошуљици мале деце да се ноћу не би плашила или ружно сањала.А то
је апотропејско средство заштите.
Лакша рана на човечјој кожи поспе се белим чистим брашном да
брже зарасте краста.
Од белог брашна, жуманца, меда и ракије ствара се мелем којим
се лечи чир на телу.
И сад се брашно доказује као лек.
Када лебац (шешир) у пећи напукне, знак је да ће умрети неко из
те куће – (Ето и магијско средство).
Литија, која са свештеником походи пољске усеве за време суше
или литија о Духовима и Ђурђевдану, по повратку у село бива посипана
пшеницом, коју бацају сељаци који стоје испред својих капија.
После обављеног чина венчања, при изласку из цркве, младенце
посипају житом да би им живот био изобиљан и плодан.
У Чанаду и Семиклушу сам видела да се житом посипа када из
авлије износе ковчег са мртвацем, а то да би у тој кући поново “клијало”
и живот се настављао.
Положника (полаженик) на Бадње јутро домаћица посипа
зрневљем жита (које се у ситу налази). Она говори посипајући: “Колико
зрна, толико пилића, ћурића, прасића, јагањаца...” док у исто време он
опонаша ономатопеично звуке живине, стоке.
Жито се ставља и у посуди у којој се свећа божићна забада.Чак се
и стењак свеће забада у то жито да би се угасио и том се приликом
погађа шта ће родније бити до јесени (јечам, овас, пшеница, кукуруз).
До скоро су обично стричеви младе били на њеној свадби
“погачари” и носили јој “погачу”.
Ја ону стару погачу нисам запамтила, али торту звану “Младина
погача” знам (нејлепши је рецепт из Варјаша). А носили су и обичну,
лепу и велику торту и стављали је испред младенаца. Обичај “погаче”
је сада сасвим нестао јер га замењује она огромна младина торта, која
се израђује у посластичари.
Када мало дете прохода, мати му спреми (у неким кућама и сада)
погачу звану “поступовница”, која се детету крје изнад главе и дели
присутној деци. То је било слатко тесто, без фила и намаза.
Остала је и изрека “Није му се искидала поступовница на време”,
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када неко греши у животу. Значи да је та погача имала итекакав значај
када дете само крочи у живот...
Самртнику на даћи (привеђе) умесе слатке погаче (у пару), које се
служе још топле присутнима.
И као што рекох, живот нам тече између две слатке погаче...
После сахране, чак шест недеља, заредом, души преминулог се
оставља на первазу пенџера његове бивше собе, кришка леба и чаша
воде, те се љубопитљиво загледа шта је “душа”потрошила преко ноћи...
Да би тело утопљеника изашло изнад воде, неко из породице
умеси округао колач, испече га и забоде у средини упаљену свећу те га
пусти низ реку (воду)...
За празник мртвих, задушнице, спремале су се поскурице
(пескурице) од обичног хлебног теста.
Тесто с квасцем се умеси, остави да доспе, уроља у дугуљаст
ваљак и дланом “сече” у мање ролнице, које се исто дланом преко по
средини мало истањују.На горњем делу утисне се печат ИСХС (НИКА)
са паскурњаком.
(Сећам се да је свака наша кућа имала такав поскурњак, а сада се
ређе виђају).
Тепсија у коју се пеку поспе се само брашном.
Те су се поскурице месиле рано да би се пре подне носиле на
гробље, а делиле су се и комшијама.
Сећам се како сам и ја носила (а и добијала) те поскурице још
топле, а упаковане у мали платнени салвет.
Свака субота је задушни дан, а постоје у години четири датума,
када и у календару наилазимо на опомену – задушнице !
Бива и сада да неко уместо поскурица умести крофне или
“укисело” (с маком, орасима) и носи “задушу”.
Стари су говорили “задушу треба да је тесто с квасцем и да се
поједе још вруће!”
За Божић се наша домаћица доказује умећем – она меси велики
божићни колач, здравље, колачиће за коринђаше, чесницу, сунце и месец,
волове у јарму, авлију са живином, марвом, а на сред авлије – газда
(домаћин)...
Све су то били обредни хлебови, који су се месили на Бадњи –
дан рано ујутру.
Тесто за те колаче било је умешено од белог брашна са квасцем и
водом.
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Божић је у овој равници незамислив без “божићног колача”. То је
округли хлеб (увек кружног облика), опкољен (опашен) уплетеним
витицама теста, а изнад колача се исто уплете тесто и стави у облику
крста.
Овде се утисне и орах (у љусци) и четири “руже” (две изрецкане
и две у облику малих колачића) од истог теста.
У средини једне руже, када је колач испечен, пободе се струк
босиљка, око којег се замота жица црвене вуне (конца).
Колач се ставља у прочељу стола (астала), код неких у ситу или
на слами и ту је остајао све до трећег дана Божића, када га домаћин
сече у облику крста, док се руже ваде и део ружа се измрви за живину,
а део се даје марви у валов. Остатак колача, укућани поједу као хлеб.
За Божић, од истог теста месили су се и мали колачићи за
коринђаше.
“Здравље” – се овде меси у виду дуже векнице на чијој се
површини рецне толико пута колико има укућана.
Испечено тесто се танко намаже медом. И то је колач који се ломи
(а не сече) и једе се уз бадњу вечеру.
Мора се појести сво парче (и мрве) јер ће то донети здравље и
лепоту укућанима.
Пре више од пола века гледала сам како су моја баба и баба
Љубица Жикић од божићног теста оформиле колач, што су оне звале
“волови у јарму”.Када су се те улепљене векнице са обавијеним вратом
испекле, оне су их обавијале (исто око врата) црвеном вуницом.Не
сећам се када се тај колач јео или неком даривао.
У неким се кућама месило “сунце” и “месец” (у облику велике
кифле), а негде се у округлој тепсији тесто истеглило као за погачу, а
изнад, се од теста стварали облици као: овце, живине, чобан.
Та се погача звала “гувно” (“авлија”).
У кући Милоша и Љубице Степанов (Гаврини) из Кетфеља још
педесетих година прошлог века за Божић се месило и “Здравље” и
“Месец”, али и “Авлија”.
Сво ово тесто, код њих није било посно, јер се месило брашно са
млеком и зејтином.
“Авлија” се пекла у округлој тепсији као погача на којој су се около
постављале од теста: камара са сламом, купе тулузине, а у
средини...газда (домаћин) у вертикалном положају (ваљкасто тесто
дланом се притиска, тако да му се изваја глава).
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Ето, колико архаике, јер се често и сада руководимо по кретању
тих небеских тела (светиње, захођење сунца, месечеве мене).
Исто сада се месио (не обавезно постан) колач који се носио као
част куму, а и колач који је мати носила у кућу своје удате ћерке.
Ти су колачи морали бити најлепши и најбољи “румени ко сунце”,
а “мекани ко душа”, јер се у добро укрућеном салвету носе кроз сокаке,
а свет треба да се диви умешности оне која их је спремила.
Тренутно, торта (обично купљена из посластичаре) је заменила
колач (ако!).
Посебно тесто за Божић била је чесница, која се још и сада спрема
у сваку нашу кућу. Код нас се чесница не меси квасцем, него од чистог
белог брашна, воде (неначете), мало уља. То је тегљено тесто од којег
се развуку коре (листови) обично 7 или 9 и надевају орасима, шећером
и грожђицама.
Обавезно, у тепсији, домаћица баца (преко главе) и метални
новчић.(У чијем ће се парчету наћи, дотичан ће га носити у џепу као
амајлију или ће га искористити када купи неку значајну ствар (њиву,
кућу, марву).
Ако је новац био сребрењак, онда га је домаћин “откупљиво” и
стављао га у ведро воде којом се појила стока (све до Малог Божића).
Тако спремљена, чесница се исече на парчад, добро попрска
врелим уљем и пече, а печена се медом намаже.
Још и сада се у већини кућа чесница “дели” после ручка првог
дана Божића. Дели је домаћица, а негде и најстарији мушкарац из куће.
Свако се парче намењује: прво парче – утемељивачу куће (иако га нико
није познавао), друго парче – положнику, треће парче – путнику
намернику, четврто парче – сточару и тек сада најстаријем члану
породице, па све редом до најмлађег.
Много сам чесница видела (и пробала), али само сам у једној кући
срела посебан начин на који се тај колач пре уношења у пећ секао.
Иако је тепсија била правоугаона, на средини се врхом ножа
засекао мањи круг, затим један већи и трећи највећи.Са средине, од тог
малог круга секла се у дијагонали, те су сва парчад имала необичан
облик. Да ли су били симболи сунца и сунчевих зрака?!
Тако се секла и делила чесница у кући моје свекрве (Кетфељ –
Јоргован Пава) све до њеног упокојења (2007).
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За Нову Годину (Мали Божић) обавезно се месила “васиљица”.И
то је тесто обредно.
Код нас се месило тесто од брашна и воде, без квасца.
То је тегљено тесто (“услатко”) са орасима и шећером, које се увије
као штрудла, а затим се савије у облику пужа.Свако се парче “печати”
са три шупље стабљике трске свезане црвеном вуницом.
Колико је члана породице, толико се спреми и васиљица.
О Ускрсу некад се месио колач с млеком и јајима, лепо уплетен,
који се носио за покој душа и делио на гробље. Касније се тај колач
заменио укиселом савијачом са маком и орасима, док се сада на гробље
носи “ко шта зна, има и уме”.
Петровдан је доносио прву гибаницу са јабукама, јер су се тада уз
јабуке – петроваче, даривала “задушу” и парчад такве гибанице.
И на крају, да не заборавим (јер сам сигурна да сам и онако доста
тога пропустила), најсликовитији симбол нашег гостопримства је
дочекивање гостију на кућном прагу са хлебом и сољу.
Јован Чолаковић, Семартонац, уметник и песник, професор, а
изнад свега наша велика банаћанска душа написао је себи и нама у
аманет: “Слабо нас други познају. Треба књигу да напишем о нама.То
што се до сад писало, то је ништа. Нико није написао какви смо.
Ми се на стрњици рађамо и одмах пуштамо корен. Сисамо у хладу
крстине жита. Играмо се око плуга и кола, а чим доспемо за радњу –
хватамо ручице.
Кад једемо – срчемо, кад спавамо – хрчемо, кад ходамо –
трупкамо, кад радимо – пљунемо у дланове.
Нама је зора будилник, поноћ – успаванка, дуга – славолук,
видокруг – међа.
За нас је злато боје зрелог жита...
Овде ми је место, на овој благословеној равници широкој од
хоризонта до хоризонта, створеној за крупан корак, дубок дах и дугачак
залет: на широком пољу, ништа ти се неће испречити, нема међе, нема
обележја, нема успона, нема пада, све је уравнотежено.
Нема неизвесности: све је отворено као душа сељакова.
Одасвуд се види као из видиковца, где год станеш – у видиковцу
си, цела је равнице – голем видиковац!
Ко уме да гледа, види и простор и време.”
(“Оно што се памти” – Бугарски, С, 1983)
Јаворка Марков Јоргован
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УЗДРАВЉЕ, ИЛИ СЛОВО О ВИНУ
Винопев, песме о вину; приредио Радомир Андрић, Просвета,
Београд, 2012.

Несвакидашњу антологију „Винопев – песме о вину“ приредио је
Радомир Андрић, а штампала, с пролећа 2012, београдска Просвета.
Својим „Винопевом“ познати песник, и поштовалац винских
вредности, Радомир Андрић, аутор књиге, иначе председник Удружења
књижевника Србије, пригрлио је равно 150 српских песника. Међу
њима и пет темишварских: Чедомира Миленовића, Иву Мунћана,
Љубицу Рајкић, Љубинку Перинац Станков и Славомира Гвозденовића,
што само потврђује да су „винске“ теме свеприсутне у српској поезији
(и нашој).
А о вину – и вином – исписали су песници читаве библиотеке.
Умело је вино да нас инспирише, потакне, кроз векове сложи у корену,
дотакне у горчини (и врати нам наду), оправда у љубави, засветли
царској круни и јуначкој мишици, у косовском боју и нежном бескрају.
Без стихова, и књига (!) о вину, векови би сиромашнији били.
Скуп дар – винске речи, о облацима (и облачинама), о ведрини и у њој
радости.
Вином се причешћивало и причешћује, винском капи дочекиван је,
слављен и испраћан живот. Вино је у срцима песника (п)остајало
симбиоза живота.
Све нам ово потврђују „винопеви“ које је за своју књигу о вину
изабрао Радомир Андрић, од Саве Мркаља, Симе Милутиновића
Сарајлије, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Јована Јовановића Змаја,
Лазе Костића, Владислава Петковића Диса, Миодрага Павловића, Васка
Попе, Љубомира Симовића, Бранислава Петровића – до најмлађих.
Непресушна је винска нит песничка преточена у метафоре и
(словенске) антитезе, у зазиве и одзиве.
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„Господо, једну пијану чашу Банату! Пуна жучи, отровне крви и
смеха, румен њена руменија ми је од причешћа, а рука ми дрхти више
него да дижем путир. Поноћ је, пустите ме да наздравим, и ја“ – позива
и одзива се Милош Црњански, највећи Темишварац међу нама.
Вином васкрсава наш несрећни кнез Лазар. Неочекивано, крај чаше
вина („Медовине дај, слуго, и вина!“), привиђа се Милутину Бојићу,
знаком и опоменом, Цар Лазар лично:
„Ако робље мучи гвожђе брава,
знаш пресуду. Не тражи Пилата!
– Господару, Лазар васкрсава:
Лазар бије звекиром на врата“
(Неочекивани, 1917)
Антологија „Винопев – песме о вину“ Радомира Андрића отвара
се, заправо, мудрим Ивом Андрићем и његовом мишљу о вину:
„И док ћутимо загледани у тај одблесак у нама пупи слутња да сва
вина ове земље нестају као кап воде на сачу“.
Ову ће нам мудрост потврдити неуморни Ђура Јакшић и, до њега,
век касније, Брана Петровић:
„Пођимо, незнани брате!
Полетимо, као последња крила света!
Упрегнимо, зауздајмо преостале нам сате!
Напијмо се зоре рујне, запевајмо, под лицем гроба
Под багремом!
У најбољим часовима речи нас издају“.
(Пођимо у Хоргош)
У стиховима Душка Новаковића, у песми „Час из сипања и
наздрављања“, препуштамо се заједно, за песником, „гргољењу вечерњег
вина“.
„Благи Бог цури низ грло“, песничко је сагледавање Бранислава
Вељковића.
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Песници су слободни и слободоумни људи и песмом све могу, а
песник Љубомир Симовић имао је смелости да усред Крушевца, мајци
српског вина, изговори своју Ругалицу о вину, огледало наше и наших
живота:
„Ако су господи Грцима и Латинима
спремали гозбе с оваквим винима,
краљеви наши, кукавци нам сињи,
доста су их поштовали Латини!
Је ли ово из мочваре захваћено? Слично киши!
Да га пије, повратило би и море!
Е ако смо с овим у прошевине ишли,
лепе смо невесте доводили у дворе!
Па зар овим да се посвете Дечани?
Овим би се и але и гује плашиле!
Па зар си ово пио, Стефане Првовенчани?
Зар ово, деспоте Угљеша? Ово, краљу Вукашине?“
Признање, у виду исповести, непрежаљеног, вечито младог Бранка
Миљковића, бива у „Винопеву“ само другачије лице лирике, здравица
која сјаји:
„Ми не пијемо због тога
што живот полако труне
ми пијемо јер груди су нам
живота и туге пуне“.
(Душа вина)
„Овињено“ ће нам проговорити Миљурко Вукадиновић, исплевши,
попут здравице, своју истину о исконском пићу, домаћину, „и напослетку
Небу/у високу славу Божију“.
А песме, и песнике, прати и „лепоти ове књиге допринео је
сликама својим“ Милан Сташевић, а штампање књиге подржали су
београдска општина Лазаревац и Удружење виноградара и љубитеља
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вина „Зеочки виногради“ Зеоке. Лепе ли солидарности са поезијом!
И, не на крају, овом певању, вином и о вину, састављач српског
„Винопева“ додао је и стихове Чедомира Миленовића (Уз чашу), Иве
Мунћана (Скадарлија), Љубице Рајкић (Месечина, у чаши кап вина),
Љубинке Перинац Станков (Српскија посла) и Славомира Гвозденовића
(Када је деда Душан 17 дана, уочи бербе, чувао виноград; Викање; Тек
толико; Завичајна).
Нека ове речи, изабране и сложене у сусрет поезији о вину, и од
вина, буду наша здравица виноградарима, песницима и Винопеву. И, у
капи, лирским подвизима.
(у Темишвару, о Ђурђевдану, 2012)
Славомир ГВОЗДЕНОВИЋ
(НОВИ ТЕМИШВАРСКИ ВЕСНИК, 1/2011)
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