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ПРЕДСЕДНИК СРПСКОГ НАРОДНОГ ВЕЋА И САБОРСКИ ЗАСТУПНИК СДСС-а МИЛОРАД ПУПОВАЦ ПРАЋЕН САБОРСКИМ КОЛЕГОМ 
БОРИСОМ МИЛОШЕВИЋЕМ И ПРЕДСЕДНИЦОМ УДРУЖЕЊА „ПРОТИВ ЗАБОРАВА” МАРИЦОМ ШЕАТОВИЋ 17. НОВЕМБРА У 
ВУКОВАРУ ИСКАЗАО ПОШТОВАЊЕ ПРЕМА СВИМ ЖРТВАМА СТРАДАЛИМ У ОВОМ ГРАДУ 1991. ГОДИНЕ

ПУПОВАЦ: 
„НАШЕ ПРИСУСТВО ОВДЕ ЈЕ ИСТО КАО ДА СМО И У КОЛОНИ”

Као што су то чинили и претходних 
година, политички представници 
Срба у Хрватској и ове године су дан 

уочи обележавања годишњице страдања 
Вуковара присетили свих његових жртава. 
Два венца, један обележен лентом у бојама 
хрватске и један обележен лентом у бојама 
српске заставе, најпре су спуштена у Дунав 
са понтона код Веслачког клуба, а потом су 
се председник СНВ-а Милорад Пуповац, 
саборски заступник Борис Милошевић и 
председница Удружења српских цивилних 
жртава „Против заборава” Марица Шеатовић 
упутили на Овчару како би одали и поштовање 
хрватским жртвама које су убијене на том 
месту 1991. године.

Изјаву за бројне окупљене новинаре 
трочлана делегација дала је у дворишту 
вуковарске српске православне Цркве св. 
оца Николаја након што су у овом храму 
за све жртве упалили две свеће. Први се 
новинарима обратио председник СНВ-а и 
саборски заступник СДСС-а Милорад Пуповац.

– Овде у Цркви Св. Оца Николаја запалили 
смо свеће за све жртве, како српске тако 
и хрватске, уз позив да то чинимо свуда и 

кад год то можемо и да тако, с једне стране 
поштујемо жртву, а са друге да градимо 
боље односе. Греше они који сматрају да је 
одавање поштовања, било према жртвама које 

су завршиле у Дунаву, било према жртвама 
које су завршиле на Овчари или према свим 
жртвама које су страдале у граду Вуковару 
у ратним годинама са било које стране и да 

На Дунаву код Веслачког клуба

На Овчари
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када одлазимо на Дунав да имамо било коју 
намеру или помисао осим сећања на жртве и 
њихово признавање. Греше и они који мисле 
да одлазак на Овчару такође представља 
нешто што у овим околностима није чин који 
треба чинити. Упркос и једнима и другима 
ми то чинимо годинама и чинићемо и даље 
– нагласио је Пуповац и додао да њега и 
друге представнике Срба у томе ништа неће 
омести ни спречити јер то сматрају јединим 
исправним путем и јединим начином да се 
изгради мир и у Вуковару и Хрватској.

„НЕСТАЛИ ТРЕБА ДА БУДУ ЗАЈЕДНИЧКИ 
ЗАДАТАК”

На питање новинара хоће ли се одазвати 
позиву вуковарског градоначелника Ивана 
Пенаве да сутра буде у колони сећања Пуповац 
је рекао да за такав посебан позив не зна.

– И ја, а и други представници СДСС-а 
смо већ били у колони и бићемо онда 
када одлучимо да то поново урадимо. 
Наше присуство овде је исто као да смо и 
у колони. Начин на који се овде и на другим 
местима односи према заступницима СДСС-а 
и Срба кад су у питању политике сећања 
није такав да га можемо добро разумети. Уз 
позив који сте цитирали упућене су и неке 
друге поруке које нећу понављати и нећу 
говорити о томе шта је шта. Данас сам овде 
са господином Милошевићем, госпођом 
Шеатовић и осталима да бих се сећао и нећу 
допустити да будем уведен у било какав 
простор у ком ће се то скрнавити. Дакле, 
тиме што сам дошао данас као да сам овде 
и сутра. Нико не треба да буде понижаван и 
вређан и нико не сме бити оспораван. Људи 

су страдали и то је неоспорно, а у коликом 
броју то ће се вероватно још утврдити и 
све о тој теми сам вам већ рекао и нећемо 
дозволити ни ја ни било ко од нас да нас 
увуку да расправљамо на начин на који се 
скрнави сећање на жртве – рекао је Пуповац 
и додао да нестали требају бити заједничка 
брига и задатак.

– Последњих неколико година са већим 
или мањим интезитетом сарађујемо и са 
потпедседником владе Медведом и са 
другим људима унутар и ван Хрватске и ту 
сарадњу ћемо и наставити. Неопходно је да 
све оно што се зна и што постоји као могуће 
информације употребимо да помогну да се 
утврди шта се догодило са људима који се 
траже без обзира јесу ли Хрвати или Срби 
– закључио је Пуповац рекавши да односи 

две државе Србије и Хрватске нису најбољи 
и да ће се све променити ако се ти односи 
поправе за шта тренутно, оценио је, нема 
воље ни са једне ни са друге стране.

Новинарима се обратила и председница 
Удружења „Против Заборава” Марица 
Шеатовић.

– У Вуковар долазим већ по ко зна који 
пут и увек то чиним са великим поштовањем. 
Била сам и у колони сећања два пута тако 
да нико не може рећи да нисмо били. Тим 
поводом одајем почаст свим жртвама и 
никога не делим иако ми је ових дана јако 
тешко јер сам супруга изгубила 21. новембра 
1991. године који је страдао као жртва освете 
за Вуковар. Ипак, овде долазим не само у 
име својих чланова породице него и у име 
свих који траже своје. На Овчари сам била 
сигурно пет или шест пута, верујем више 
него ли и многи Хрвати – напоменула је 
Марица Шеатовић.

ИЗ ДОМОВИНСКОГ ПОКРЕТА НАЈАВИЛИ ДА 
ПУПОВЦУ НАГОДИНУ НЕЋЕ ДОЗВОЛИТИ 
ДОЛАЗАК У ВУКОВАР

 На долазак Милорада Пуповца и српске 
делегације 17. новембра у Вуковар реаговао 
је Домовински покрет који тврди да на тај 
дан нису страдали српски цивили а од Владе 
су затражили да се та провокација, како су 
је назвали, заустави.

„Овакве перформансе који се догађају 
из године у годину више нећемо допустити. 
Ово је задња година” – поручио је премијеру 
Андреју Пленковићу градоначелник Вуковара 
Иван Пенава који се при томе позвао и на 
Закон о Вуковару као месту посебног пијетета 
који је донела његова Влада.

Славко БУБАЛО

У цркви Св. Николаја

Изјаве за медије
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АЛЕКСАНДАР ТОЛНАУЕР, ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

ВЕЋИ ПРОРАЧУН ЗА МАЊИНЕ У 2023. ГОДИНИ
Крајем новембра у Хрватском новинарском дому у Загребу одржан је семинар о интерактивном 
начину пријава културне аутономије националних мањина у организацији Савета за националне 
мањине Владе Републике Хрватске. Била је то прилика и да разговарамо са председником Савета 
Александром Толнауером.

Семинар за организације националних 
мањина организујете сваке године. Која 
је сврха и намена овог семинара?

- Семинар смо одржавали сваке године, а 
везан је за оно што се дешава као и о напретку 
питања које се односе на националне мањине 
те на промене у финансирању удружења и 
организација националних мањина. Дакле, и 
овај семинар био је усмерен ка том циљу са 
додатком, с обзиром на двогодишњу паузу, да 
се учесници упознају са оним што се дешавало 
и што се дешава у актуелној политици, а односи 
се на националне мањине. С обзиром да живимо 
у времену тектонских промена могу да кажем 
да се неке ствари ипак нису промениле, а то је 
да је Савет, уз заступнике националних мањина, 
и ове године обезбедио повећање средстава 
у осигурању културне аутономије. Уједно, циљ 
нам је да овај семинар укаже и презентује оно 
што ће бити потребно у пријављивању на јавни 
позив као и у правдању средстава. 

Колики је планирани прорачун за 2023. 
годину?

- Планирамо неких десетак милиона куна 
средстава више него што је био ове године, 
а то је негде око 58 милиона куна. Ради се 
о средствима из донација која су намењена 
националним мањинама. Зато је потребно посебно 
водити рачуна о пријављеним пројектима, а 
пре свега о њиховом квалитету. 

Ове године објављен је попис становништва 
који је благо поражавајући с обзиром на мањи 
број становника у држави, поготово све мањи 
број припадника националних мањина?

- Мислим да ће и убудуће бити квалитених 
програма националних мањина без обзира што 
је број припадника мањина мањи, али сматрам 
да је већи проблем што је тај број пресудан 
када је у питању заступање националних 
мањина. Ту постоји једна велика заблуда, 
што се тиче пројеката, да њихов број зависи 
од броја припадника одређене националне 
мањине. То није тачно, него њихов број зависи 
од квалитета самих програма. Што се тиче 
културне аутономије ту бројност припадника 
одређене мањине не игра никакву улогу, али 
што се тиче политичког заступања тај број 
игра јако велику улогу. Мислим да ће бити 
разумевања и инсистирања на стеченим правима 
која су достигнуће једног европског стандарда. 
Попис, сам по себи, је погубан, иначе је такав у 
целој Европи, а у Хрватској је он детерминисан 
многим факторима. Најтеже нам пада што ће 
нека подручја и неке мањине изгубити право 
на мањинска већа и представнике и што је 
најважније на службену употребу језика и писма. 

Како Вам се данас чини положај мањина 
у Хрватској као и њихова заступљеност у 

Александар Толнауер
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хрватском друштву?
- Што се тога тиче, могу да кажем да је данас 

видљив огроман искорак у корист мањина. 
Многи су и заборавили деведесете године 
када је било силних проблема, а негде их, 
нажалост, има и данас, поготово тамо где је 

било сукоба. Данас улогу мањина нико не може 
да прескочи нарочито у политичком, културном 
и јавном животу што је пре двадесетак или 
тридесетак година било готово незамисливо. 
Морам рећи и то да су и у финансирању културне 
аутономије направљени велики искораци, али 

још увек пуно тога стоји испред нас. Кроз све 
ове године прошли смо кроз различите фазе, 
од потпуног игнорисања, онда неразумевања, 
па разумевања, нарочито у периоду када се 
улазило у Европску унију. 

Срђан СЕКУЛИЋ 

ДУГОГОДИШЊА НАСТОЈАЊА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДА СЕ У ГРАДУ ОСИЈЕКУ ОРГАНИЗУЈЕ НАСТАВА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
КОНАЧНО НАИШЛА НА ПЛОДНО ТЛО

У ОСИЈЕКУ ЗАПОЧЕЛА НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ
На иницијативу Српског културног друштва 

„Просвјета” а уз подршку Министарства 
науке и образовања и Управног одељења за 

друштвене делатности Града Осијека у Основној 
школи „Јагода Трухелка” покренута је настава 
Српског језика и културе по моделу Ц.

Овај модел образовања полазницима 
нуди похађање српског језика и културе као 
наставног предмета, а обухваћени су садржаји из 
матерњег језика, историје, географије, музичког 
и ликовног васпитања. 

- Потреба за овим видом наставе постоји 
већ дуги низ година и ово смо дуго припремали, 
међутим, до реализације је дошло тек у мају 
ове године када су из Просвјете из Загреба 
дошли Мирко Марковић и Маја Матић. Тада 
смо позвали заинтересоване родитеље и децу 
којима су представљени уџбеници. Од маја се 
то све некако одужило јер се два месеца чекало 
на решење односно сагласност Министарства 
образовања о покретању наставе на српском 
језику и писму која је стигла тек пре петнаестак 
дана – каже председник осјечког подобора СКД 
Просвјета Зденко Чикара на чију иницијативу 
је ова прича и покренута. 

Настава је започела у суботу, 26. новембра и 
за сада је организована суботом. Ипак, уколико 
буде већег интересовања ученика настава ће 
се моћи да се организује и радним даном. 

- То је нешто што је покушавано више пута 

али ево сада смо коначно дочекали да та настава 
заживи. Наравно, још увек има родитеља који 
из разних разлога имају одређене недоумице, 
али се ми надамо да ће број ученика који за сада 
ипак није онолики колики смо желели касније 
бити и већи. Још увек је присутан одређени 
страх и ми никога не форсирамо, али верујемо 
да ће временом људи ипак видети да овакав 
вид наставе има своје предности. Сви који се 
одлуче могу да се придруже настави током 

школске године – објашњава Чикара.
Овим је реализована дугогодишња 

тежња српске заједнице у граду Осијеку 
да се деци српске националности омогући 
настава на српском језику и писму што је 
изузетно важно за очување културног и 
националног идентитета Срба не само у 
Осијеку него и у целој Хрватској. 

- За сада је настава српског језика 
предвиђена само у ОШ Јагода Трухелка 
јер је око ње и највећа концентрација 
заинтересованих ропдитеља и ученика, 
али постоји могућност да се укључи још 
нека од школа што зависи пре свега о броју 
заинтересованих. За сада имамо ученике 
у четвртом, петом и осмом разреду, а 
наставу ће држати Тања Новак из Кнежевих 

Винограда – наводи Чикара. 
За почетак, настава је организована за ученике 

основних школа, а убрзо ће похађање наставе 
српског језика и културе и учење материњег 
језика бити омогућено и средњошколцима.

- Верујемо да ће интересовања бити и 
у средњим школама јер има доста ученика 
који похађају православну веронауку. Иако за 
сада за средње школе не постоји сугласност 
министарства као ни уџбеници ми се надамо 
да ће уколико буде заинтересованих то бити 
повољно решено. Ученици који похађају наставу 
на српском 17. децембра ићи ће у дечји камп 
учења српског језика у Спортско-рекреациони 
центар Кукавица код Бјеловара. Један аутобус 
ће ићи из источне Славоније и један са Кордуна, 
Баније и Лике и то ће им бити признато у наставу, 
а уједно и један вид стимлације и награде што 
су се одлучили за овај вид наставе – закључио 
је Чикара.

Сви који су заинтересовани и који желе да 
похађају овај вид наставе и који желе да науче 
српску ћирилицу су добро дошли без обзира 
на то којој заједници припадају, а пријаве могу 
слате на емаил: skdp.os@gmail.com или на 
мобилни телефон број 098-178-0060.

Славко БУБАЛО

Зденко Чикара



6 30. 11. 2022. / ИЗВОР 307АКТУЕЛНО

У БЕОГРАДУ ЈЕ 22. И 23. НОВЕМБРА ОДРЖАН СКУП ПОД НАЗИВОМ „НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ СРБА У РЕГИОНУ - ВЕРА, 
ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА”, А СВОГ ПРЕДСТАВНИКА ИМАЛИ СУ И СРБИ ИЗ ХРВАТСКЕ

„КОЛИКО ЈЕ МАТИЦА ВАЖНА ЗА РЕГИОН, 
ТОЛИКО ЈЕ И РЕГИОН ЗА МАТИЦУ”
Скуп који је одржан у београдском Дому 

омладине организовао је Центар за 
истраживање политике и религије као 

и Управа за сарадњу са дијаспором и Србима 
у региону. Представник Срба из Хрватске на 
овом скупу био је правник Јован Влаовић.

- На скуп ме је позвао председник Центра 
за истраживање политике и религије Мирољуб 
Несторовић. Доминантан нагласак је био на 
верским темама, односно доминантно су 
предавачи били теолози. Занимљиво је било 
и предавање које се односило на културну 
дипломатију и Србе у региону које је одржао 
Владимир Коларић. Што се тиче посећености 
била је пристојна, а нагодину треба да заједно 
учествујемо на конференцији у Пољској која 
говори о односу Цркве и државе, односно, у 
мом конкретном случају Српске православне 
цркве и Републике Хрватске највише што се 
тиче правног сегмента – представио је укратко 
Влаовић сврху скупа.

Тема представника Срба из Хрватске била 
је „Национални идентитет Срба у Хрватској 
код нових послератних генерација”.

- Говорио сам о томе шта су то обележја 
млађег Србина у Хрватској из моје перспективе. 
Однос матице и региона као ужег појма је веома 
важан у оба правца. Колико је матица важна за 
регион, толико је и регион за матицу што сам 
показао на конкретним примерима Срба чија 
су дела веома важна и на глобалном нивоу, 

а рођени су на подручју данашње Републике 
Хрватске. С обзиром на то да је био доминантно 
теолошки скуп, споменуо сам патријарха Павла, 
патријарха Јосифа Рајачића и Саву Мркаља, 
а након тога велике научнике Николу Теслу, 
Милутина Миланковића, затим Јакова Игњатовића 
који је најплоднији део своје каријере провео 
у Даљу, па Саву Шумановића, Војина Бакића, 
Бранка Радичевића, Петра Прерадовића, Владана 
Десницу, Симу Матавуља и многе друге, а у 
спортском контексту Синишу Михајловића и 

Владимира Беару. То су само неке од важних 
историјских личности, а сваки простор у којем 
живе Срби дао је много значајних људи. Зато 
матица мора да води рачуна о Србима у региону 
и дијаспори јер постоји потенцијал, да ако изгуби 
везе, губи и те људе – прича наш саговорник 
о својој теми.

Такође, Влаовић је навео да се у Хрватској 
разликују Срби у урбаним и руралним срединама 
где је Црква покретач и одржавалац идентитета.

- У руралним срединама је то много јаче, 
док се у урбаним срединама тај идентитет 
губи, иако то наравно није генерално, али 
некаква слика је таква. Црква је једина наша 
институција која се одржала од кад је Срба на 
овом подручју. Поред Цркве, нама су веома 
важна и гробља. Можда звучи ружно, али она 
су једини сведок времена да смо ми овде и 
да морамо своје огњиште да сачувамо и у 
будућности – закључује Јован Влаовић.

Осим Влаовића и раније наведеног Владимира 
Коларића, излагања су имали и Владимир 
Божовић, Здравко Пено, Синиша Пепић, Зоран 
Ранковић, Марко Николић, Вук Јовановић, 
Мирољуб Несторовић и Илија Животић.

У име директора Управе за сарадњу са 
дијаспором и Србима у региону Арна Гујона, 
свечани скуп поздравио је његов саветник за 
регион Ђорђе Алексић.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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УЗ ВРЛИЧКИ ХРАМ СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА ИЗ 1618. ГОДИНЕ НАЛАЗИ СЕ КУЋА МИЛКЕ ГАВРАН. ЈОШ ЈЕ ГОДИНА ДЕЛИ ОД 
ПУНИХ ДЕВЕДЕСЕТ ЛЕТА, ОД ЧЕГА ЈЕ ПУНИХ СЕДАМДЕСЕТ ВЕРНО СЛУЖИЛА СВОМ ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМУ. И ДАНАС БИ, 
КАЖЕ, СА ИСТИМ ЖАРОМ САМО ДА ЈЕ НОГЕ НИСУ ИЗДАЛЕ.

„САМОЋА ЈЕ НАЈГОРА, КАД ГОДИНЕ СТИГНУ 
ПА ВРЕМЕНА ИМАШ О СВЕМУ ДА МИСЛИШ”

Док необично топло новембарско сунце 
умива уснуло врличко поље, вазда 
инспиративну и лепотом раскошну 

планину Динару, светлошћу његових зрака 
није заобиђен ни православни храм Св. 
Николаја, врличка светиња из 1618. године. 
Позлаћени крст на његовом звонику, обасјан 
тим јарким далматинским сунцем, чини се 
сија све до врхова околних планина; Динаре, 
Козјака и Свилаје. Тако умивен споља, 
у ишчекивању завршнице унутрашњег 
живописања, ускоро би могао да и званично 
постане један од најлепших храмова у 
Епархији далматинској. Слажу се са тим 
и свештеник Милан Радусин и његови 
сарадници које затичемо како у миру, са 
пуно посвећености, раде на унутрашњем 
живописању храма. 

Ту на левој страни, месту где током 
Свете Литургије по правилу стоје жене, 
постављене су нове стасидије. Свако ко 
је имао прилику да посети врлички храм, 
макар једном о великим празницима, тешко 
је могао да не примети жену чије је место 
било управо ту. Кратке седе косе, радосног 
погледа домаћина, неретко утишавајући 

„Никада ми за ових осамдесет и девет година није било лако. Останеш без најмилијих, патиш се и 
мучиш, али Бог опет да снагу да издржиш” - тако би, у кратким цртама, бака Милка описала свој 
живот.

разговорљиве жене да не ометају Службу, 
са штаком наслоњеном поред себе, седела 
би Милка Гавран, баба Милка, како је многи 
од миља зову. Више од деценију има како 
је памтим у том издању и на том месту, 

све до прошле године када је први пут 
оправдано изостала. Зато је и потражисмо, 
јер ко би боље од ње, која је читав живот и 
њему, могао да оцени нови изглед врличког 
храма, коме је на посебан и необичан начин, 
верно служила. 

У малој приземној кући саграђеној 1913. 
године, тек неколико метара од саме цркве, 
бака Милка свила је свој други дом од 
седамнаесте године живота. Рођена је 
недалеко одатле, у истој тој Врлици, граду 
испод средњевековне градине из времена 
краља Твртка Првог, као најстарије од 
четворо деце у родитеља. Било јој је тек 
седам година када су у Другом светском 
рату убијени њен отац и деда, а она са 
мајком и троје нејаких браће и сестара 
остала у вишечланој заједници са стрицем 
и његовом породицом. Оца и деду није ни 
запамтила, али тешке године након тога 
до данас није заборавила. 

- Људи су свакодневно убијани 
или одвођени. Било је глади, болести, 
сиромаштва. Морали смо као деца пуно 
радити да би преживели. Браћа су била 

Милка Гавран

Храм Св. Николаја у Врлици

наставак на следећој страни
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млађа, нису били ни дорасли тим тешким 
пословима, па сам ја чувала овце, краве, 
купила сено, ишла по жито, на леђима 
носила ђубриво на њиву. Што сам била 
старија то је више било посла, касније би 
поваздан њиву копала, косила, жела жито 
са женама. Знало се десити да читав дан 
будем код оваца, а увече немаш залогај 
у уста ставити. У чарапама ходала зими 
к’о и лети, али тако је тада било – укратко 
описује бака Милка.

У седамнаестој години, вредну и одавно 
за живот способну, запазио ју је тада млади 
Гавран који, како нам сада шеретски 
кроз осмех Милка казује, за неку другу 
девојку није хтео ни чути. Са својом, тада 
већ времешном бабом, која је у то време 
одлучивала о већину важнијих ствари у 
Врлици, упутио се да испроси Милку. Она 
није била вољна да се уда, али се стрицу 
није смела супротставити. 

- Код говеда сам била кад сам их са 
градине угледала како иду мојој кући. 
Поручили ми од куће да спратим стоку, 
а ја нећу, осетим шта је. Али стриц једва 
дочекао, све се они договоре и ја дођем 
у ову кућу. Што сам радила тамо где сам 
рођена, сачекало ме је и овде. Држали смо 
краве, овце, свиње, имали поље и њиву, па 
је ваљало стоку чувати, поље копати, жито 
жети, траву косити и на леђима носити, а 
уз то и кућу држати. Страх од рата није 
пролазио, мужа послаше у Трст а мени 
остадоше сви послови – присећа се Милка

Под теретом истих, носећи једнога 
дана бреме дрвета за огрев на леђима, 
спотакла се и пала. Пар дана након тога 
изгубила је прво дете које је, радећи тешке 
послове, носила у утроби. 

- Муж се враћао кући из Трста и у Сињу 
му рекоше да сам родила женско дете. Све 
је частио, певајући се вратио, и након десет 
дана нам умре нејаче. Прерано се родило 
због мог пада под дрвима. После родим 
ћерку па сина, али је он вазда страховао, 
ноћу устајао да ослушне да ли дишу. Тако 
се једне ноћи пробуди и затекне мене 
полумртву. Вене ми од терета попуцале, 
искрварим и једва ме спасише. Деца ме 
нису препознала кад сам кући дошла из 
болнице – присећа се свега Милка.

ЧУВАРКА ЦРКВЕНОГ К ЉУЧА 

У периоду након Другог светског рата 
није остало много мушких глава у крају, 
на мало њих се могло ослонити када су се 

какви тежи послови обављали. Тако је било 
и са црквом. Чак и када се неко упокоји, 
није имао ко звонима брецати да најави 
одлазак покојника. Та дужност припала је 
Милки. Од педесетих година прошлог века 
ни један тужни ни радосни догађај везан 
за цркву у Врлици није прошао мимо ње. 

- Кад јаве да је неко умро онда треба 
брецати звонима, да се чује. Кад крене 
спровод ка цркви попнем се до звоника 
па кад буду близу опет брецам звонима, 
тако и када крену ка гробљу. Спремила би 
и у цркви све што треба, да се покојник 
донесе и свештеник одржи опело. Уочи 
празника треба увече да се чују звона, да 
народ зна да је сутрадан служба. Кад се 
слави онда се другачије удара у звона. И 
онда као и данас кључ од цркве је био код 
мене. Ако ко дође помолити се или свећу 
упалити, а свештеника ту нема, знају ко ће 
им отворити. Кад би се у пољу задесила 
а неко дође, зовне ме неко од комшија и 
ја одмах идем - појашњава баба Милка, 
додајући како за све те године није било 
ни службе у храму ни сахране, а да она 
није била присутна. 

А онда се ипак присети да је само једну 
годину била одсутна, и то након последњег 
рата. Тај период провела је код сина у 
Београду. Није била ни жедна ни гладна, 
ништа јој није фалило осим Врлике и тај 
недостатак није могла потискивати. Вратила 
се у своју кућу у којој је тада већ неко други 
живео, али међу своје две пријатељице 
Хрватице које су је са радошћу дочекале.

- Нисам имала ни куне у џепу, ништа, 
а овде се уселио један човек који је себи 
правио кућу у граду. Дочекаше ме моје 
две пријатељице, комшинице одавде, обе 

Радови на осликавању храма
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Хрватице и обе се зову Милка к’о и ја. Код 
једне сам боравила једно време док се 
тај човек није иселио. Све су ми помогле, 
доносиле ми и храну и све што ми у кући 
треба. Ево и овај сто за којим седимо су 
ми оне дале. Увек смо се лепо слагале, 
помагале једна другој, нико није гледао 
ко је ко и шта је. Како оне мени, тако и 
ја њима. Народ је раније био другачији, 
бољи. Ниси никога требао звати кад нешто 
радиш, а свако је једва чекао да ти приђе 
помоћи. После су се вратиле још двије жене, 
па мени моја Милка каже: „Хајте вас три 
средите мало цркву, покосите около, и ја 
ћу вам помоћи.” Тако је и било, ја косим а 
оне чисте около. Није тада народа било 
као сад што дођу - прича Милка. 

НАЈТЕЖЕ ЈОЈ ПАДА ШТО ВИШЕ НЕ 
МОЖЕ У ЦРКВУ

Временом је народ почео више долазити, 
Врлика је опет добила свог свештеника, 
поново су оживели стари обичаји Чувара 
Христовог гроба, покренута је и завршена 
обнова храма. Милка је истовремено 
обрађивала поље и виноград, дочекивала 
и испраћала. Долазеће године донеле 
су, истовремено, и нове патње и невоље. 
Остала је Милка без ћерке која је прерано 
преминула, и без снахе која их је изненада 
напустила, сломила је кук па је поново 
морала у болницу, али живот није борба 
у којој има простора за одустајање. 

- Без мужа сам рано остала, а умреше ми 
младе и ћерка и снаха. Остао ми син Перо, 
унучад и праунучад. Од кад сам кук сломила 

теже сам се кретала, али ми прискочише у 
помоћ моје комшинице, доктори, особље 
у Шибенику. Сви су ме заволели, нашли 
ми штаке и послали у болницу, да што пре 
проходам. Никада ми за ових осамдесет 
и девет година није било лако. Останеш 
без најмилијих, патиш се и мучиш, али ти 
Бог опет да снагу да издржиш. Самоћа је 
најгора, кад године стигну па времена имаш 
о свему да мислиш. Ја бих сада имала снаге 
поново и копати и све по кући радити, али 
не могу на ноге, једва ово мало што се уз 
ходалицу покренем – каже баба Милка. 

А то је најбоље осетила када се прошле 
године, након повратка из сплитске болнице 

у којој је преболела корону, вратила својој 
кући и свом Светом Ники, како Врличани 
од миља свом храму тепају. Била је то прва 
година да о Васкрсу није била у храму, 
није украшавала Христов гроб и дочекала 
чуваре, нити је могла радост празника са 
звоника најавити. Тешко се са тим помирила. 
У ове зимске дане, док син Перо о њој 
брине, ручак кува и приноси све што јој 
треба, њу највише тишти како би могла 
изаћи до цркве. Не може без помоћи, а 
тако би волела да види докле се стигло 
са осликавањем и да ли је сада, како што 
јој је комшиница Милка већ рекла, црква 
какве на далеко нема. 

- Не бих ја чекала да могу сама, али не 
могу са ходалицом преко скалина. Јесу ли 
докле стигли? Вели ми Милка да нема лепше 
цркве сада од нашег Светог Нике, ишла она 
да види – са радозналошћу и усхићењем 
детета пита и констатује Милка, док суза 
радосница по први пут заискри у оку. 

Док смо се растајали, није заборавила 
да нагласи да јој поново дођемо, да је 
обиђемо. То време разговора за њу није 
представљало ни напор ни умор, већ 
напротив, задовољство што има са ким 
да подели делиће свог мученичког живота. 
Таквих дана, од када су Милка једна и друга 
престале долазити, што због година што 
због болести, код наше бака Милке све 
је мање. Није без разлога Његош у свом 
Горском вијенцу рекао: „Муж је бранич жене 
и ђетета, народ бранич цркве и племена.” 

Тај народ у најтежим временима, може 
да буде и једна жена. Жена попут Милке 
Гавран. 

Васка РАДУЛОВИЋ

„Децо дођите ми опет” - Бака Милка са нашом новинарком Васком Радуловић

Жељна друштва и разговора
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ЛАЗАР БОЖИЋ ЗВАНИ ЖОРЖ ЖИВИ У СТАРОЈ ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ КУЋИЦИ У ВУКОВАРУ БЕЗ СТРУЈЕ, ВОДЕ, ВРАТА, ПРОЗОРА И 
КРОВА НАД ГЛАВОМ

„ТУ ГДЕ ЈА ЖИВИМ НИ КЕР НЕ БИ ЖИВЕО”
Негде на крају вуковарског предграђа 

Сајмиште, на ободима града уз пут који 
води према Негославцима, код бивше 

циглане, зарасла у коров и шипражје налази се 
стара железничка кућица. Овај објекат изгледа 
попут оних у рату девастираних кућа, којих је 
ових година у Вуковару на сву срећу све мање. 
Тешко да би га неко, пролазећи аутомобилом 
главним путем, уопште приметио, а ако би 
га и приметио сигурно му не би на памет 
пало да унутар зидина ове руине неко живи. 
Пажњу пролазника евентуално би привукла 
једна столица која се налази тик уз сам пут. 
Мало даље од столице налази се кроз грмове 
траве, шипка и дивљим ружама обрастао 
утабани пут којим се креће човек, закосатио 
и забрадатио, гарав и неподрезаних ноктију, 
у папучама. Реч је о Лазару Божићу званом 
Жорж који описани рушевни објекат назива 
својим домом. 

На споменутој столици уз цесту налази 
се празна алуминијумска посуда за храну. 
Стигли смо таман негде у десет сати ујутро 
када ће Жоржу празна посуда бити замењена 
пуном. Оброк му доноси радница Примума 
који на овај начин, и у сарадњи са Центром 
за социјалну помоћ, осигурава прехрану за 
шездесетак најугроженијих грађана Вуковара. 
Каже да многи од њих тешко живе, али су 
услови у којима живи Жорж далеко најгори 
од свих. Лако је у ту тврдњу поверовати јер 
унутрашњост куће без врата и прозора више 
личе на сметлиште него на место у којем живи 

људско биће. 
Жорж је већ дуго прилично отуђен од 

друштва па је тешко од њега добити неки 
конкретан одговор о животној ситуацији у 
којој се нашао. Они који га познају кажу да 
овде живи тридесетак година. И раније су ти 
услови били лоши, живео је без струје и воде, 
али ни изблиза тешки какви су данас. Почетком 
ове године он је због лошег здравственог 
стања у које је доспео услед хладноће од 
прошле зиме смештен у један старачки дом у 
Градишту. Чим је мало приздравио затражио је, 
на своју одговорност, да га пусте да се врати 
у природу и тамо где је навикао. 

ДОК ЈЕ БИО У ДОМУ НЕКО МУ ДЕВАСТИРАО 
КУЋУ

Када се вратио затекао је своју кућу у пуно 
горем стању него што ју је оставио. Ствари су, 
укључујући и шпорет на који се грејао биле 
покрадене, све просторије биле су запаљене 
и уништене. Пољске просторије такође су 
девастиране, а уклоњен је и пољски тоалет 
који је Жорж имао недалеко од куће. Бунар из 
којег је црпио воду сада је затрован и затрпан. 
Неко је очигледно мислио да се овде неће никад 
вратити или је желео да се никад не врати па му 
је са крова скинут и добар део црепа. У кући је 
остављен једино кревет, али је због недостатка 
крова натопљен водом па он у тој води и спава. 

- Боље волим кад сам овде, зато сам се 
вратио из дома. У животу ми треба да могу 
да живим као човек, а овде сада ни кер не би 
живео. Знам и ко ме краде. Када идем у град 
бициклом они ме виде кроз прозор, па дођу 
овде и чапају и роваре – говори нам Лазар 
док отвара посуду у којој се налази топла супа.  

Према ономе што нам је рекао, Жорж је 
рођен 1950. године у Вуковару и ту је провео цео 
живот. Каже да му је тата био из Негославаца те 
да се звао Ђорђе по којем га и зову Жорж. Мама 
Милица Сремац била је из Борова, а родитељи 
су пре рата имали стан у Вуковару, међутим 
Лазар није знао како да се за тај стан касније 
избори. Деце нема, а до пре неколико година 
живео је са једном женом након чије смрти 
остаје сам. Раније  је радио многе послове, у 
Грађевинару, Комуналцу, шпедицији, силосу, 
Борову итд. Нека мала примања има од пензије, 

Лазар Божић - Жорж
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али недовољна да среди свој живот. 
Док, некад сувисло, некад мало мање 

разумљиво, одговара на питања, испред куће 
пали ватру како би се загрејао и просушио 
мокру гардеробу у којој је спавао. Иако тврди 
да је тренутно здрав и да га ништа не боли, 
чињеница је да ће спавајући у тој страћари 
тешко преживети надолазеће хладније дане. 

- Нико не зна како је мени увече. Не бојим се, 
али буде хладно. Дршћеш к’о прут. Од комшије 
доносим воду у канистерима коју имам по два-три 
дана. Треба се умити и опрати руке, па нисам 
стока. Кад сам радио нисам имао проблема, а 
сад ми је свега довде – каже Лазар показујући 
руком на врат и браду.

 
ТРЕБА ДА ЗАТРАЖИ СМЕШТАЈ, АЛИ НЕ 
ЖЕЛИ

Не може се рећи да је Жорж у потпуности 
заборављен од друштва. То показује и чињеница 
да му из Центра за социјалну помоћ плаћају 
оброке те да су га сместили у дом за старе из 
којег је он желео да изађе јер није навикао да 
живи у затвореном простору, али то не значи 
да овом човеку и друга помоћ није потребна. 

- Ми њему помажемо и помагали смо му све 
што смо могли, а што је у складу са Законом о 
социјалној скрби. Оно што ми не можемо је да га 
држимо негде у смештају против његове воље. 
Он је својевољно напустио прошли смештај, 
али вам могу са сигурношћу рећи да бисмо ми 
њему одмах нашли неки нови само када би он то 
поново затражио – каже директор вуковарског 
Центра за социјалну скрб Звонимир Рогуља. 

Редовно га посећују и из хуманитарног 
удружења Палома чија председница Љиљана 
Шкорић каже да га позна већ двадесетак година. 

- Он је раније долазио на наша дружења, 
волео је људе и био активан, али знате, када 

се враћао овде и био сам то је утицало на њега 
и некако је и нормално да се отуђио од свега. 
Неколико пута током ранијих година су га и тукли 
и када је задобијао озбиљне повреде главе, а 
неретко га сачекају испред банке када диже 
пензију па га опљачкају. Када смо дошли овде 

пре два дана није имао шта да обуче, на њему 
је све било мокро. Донели смо му из Црвеног 
крста мало гардеробе, али не можемо донети 
много јер ће покиснути. Донели смо му јоргане 
од перја који су га накратко угрејали, али су и 
они покиснули – прича председница Паломе и 
додаје да се за неколико деценија хуманитарног 
рада није сусрела са тежим случајем. 

- Ово је горе од хорор филмова. Ово нису 
више ратни услови, ово је ситуација да човек 
у миру живи горе него животиња. Не можемо 
човека држати под оваквим условима, а да буде 
нормалан. Ако се овако настави само ћемо га 
једно јутро пронаћи мртвог и смрзнутог у тој 
соби – додаје Љиљана Шкорић. 

На растанку од Жоржа пита нас имамо ли 
коју цигару, а признаје да воли да попије и 
које пиво. Тешко је утврдити да ли је алкохол 
разлог оваквог живота или је овакав живот узрок 
алкохола или се Жорж једноставно нашао у колу 
живота у којем се не зна шта је узрок, а шта 
последица и из којег се тешко проналази излаз. 
Како год било, ниједан човек не заслужује да 
живи у оваквим условима па овај текст може да 
послужи и као апел онима који могу нешто да 
учине и помогну.               Никола МИЛОЈЕВИЋ

Услови у којима Лазар живи недостојни су човека

Жорж живи у кући без крова

Из Центра за социјалну скрб плаћају му оброке
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МЕШТАНИ СЕЛА АДА 19. НОВЕМБРА ПРОСЛАВИЛИ ЈЕДНОВЕКОВНО ПОСТОЈАЊЕ СВОГ СЕЛА

СТО ГОДИНА ЖИВОТА У АДИ
На пола пута између Осијека и Винковаца, 

двадесетак километара удаљено од ова 
два града налази се село Ада које према 

последњем попису становништва броји свега 
142 становника и једно је од мањих насеља 
у Општини Шодоловци. Као и већина села у 
источној Хрватској и Ада се бори са исељавањем 
младог становништва, напуштеним кућама и 
веома малим бројем деце. Какав је живот био 
пре у овоме месту, сазнали смо од старијих 
Адачана. 

- Први становници су почели да се досељавају 
1920. године, ту је један краљевић, Аустријанац, 
имао млин и запошљавао људе како је ко долазио. 
Долазили су Босанци, Личани и Кордунаши, 
фамилија по фамилија, брат брата је повукао и 
село се проширило. После је краљевић отишао 
за Аустрију и млин је пропао. Мост у селу је 
прављен 1946-47. године чак смо и ми као 
деца учествовали у изградњи, а тих година 
направљен је и дом. Миграција је била невиђена, 
Осијек нам је био седиште, из Аде је доста људи 
радило и школовало се у Осијеку. Имам слику 
када сам ишао у школу и на слици је први и 
други разред, нас 50. Данас се људи чуде како 
је толико деце било, а још нам ту фали трећи 
и четврти разред. Свако је имао бар четверо 
деце, био је развијен спорт и рибарење. Данас 
је све другачије, старци умиру, младих нема, 
деце је све мање, тако да не знам како ће то 
изгледати у будућности – са великом сетом 
прича нам осамдесеттрогодишњи Борислав 
Јовановић који се радо сећа прошлих, лепших 
времена. 

- Имали смо веома успешан Фудбалски клуб 
Младост у којем је играло неколико момака 
из Ернестинова, Ласлова а остало су све били 
Адачани. Велики стадион је направљен са 
помоћним просторијама, гостовала нам је 
Црвена Звезда и стварно смо били успешни, 

али је сада то све замрло. Клуба нема, терен 
је обрастао коровом, школа је укинута, то је 
наша данашњица – додаје Јовановић. 

Без обзира на веома мали број становника, 
још има младих који више цене живот на селу 
него у граду. Једна од њих је и тридесетогодишња 
Наташа Малбаша, рођена Адачанка која са 
породицом живи у Ади и не планира да пресели 
у град, без обзира на веће могућности које 
градови пружају. 

- Не волим град и ако сви млади оду села 
ће нам остати празна. Запослена сам, радим у 
Осијеку, путујем на посао и веза је јако лоша. 
Морам ићи у Ласлово и онда имам аутобус за 
Осијек. Без обзира на то нисам размишљала 
да се преселим негде ближе граду. Тренутно у 
селу имамо двадесетак деце, аутобус их вози 
у школу у Маркушицу,  док за вртић, такође 
у Маркушици, морамо сами да организујемо 
превоз. Проблем је што је тако мало деце у месту, 

али они се и поред тога 
не играју и не друже као 
што смо ми у детињству. 
Време проводе по кућама 
уз мобителе и игрице – 
каже Наташа. 

ПРОГРАМ ПОВОДОМ 
СТО ГОДИНА СЕЛА

Удружење „Сеоска 
идила” које делује у Ади 
већ девет година, поводом 
сто година постојања села, 
организовало је програм 

у којем су учествовала деца из КУД-а „Срем” 
из Маркушице, прочитане су песме Адачанина 
Милана Бабића и присутни су одгледали 
кратак филм са фотографијама села и његових 
становника. 

- Наше удружење је основано 2013. године 
и ових дана делујемо тачно девет година. Циљ 
нам је очување традиције и културе нашег 
народа, квалитетније провођење слободног 
времена и дружење. Састајемо се два до три 
пута недељно, имамо радионице, израђујемо 
ручне радове, дружимо се и одлазимо у посету 
другим удружењима. Најважније је што смо 
опстали у овим временима, одржало нас је 
дружење и нада у боље сутра и надам се да 
ће тако бити и у будућности. Тренутно имамо 
13 чланова, најмлађа чланица има 22 године, а 
најстарија преко 70 година, тако да окупљамо 
све узрасте – рекла је председница удружења 
„Сеоска идила” Радмила Ковачевић Чалошевић. 

Село Ада територијално припада Општини 
Шодоловци која у свом саставу има седам 
насеља и броји око 1200 становника. 

- Боримо се да задржимо људе кроз оваква 
и слична удружења и окупљања, те настојимо да 
их зближимо и скупимо енергију за будућност. 
Наша идеја је да уредимо центар у сваком 
насељу кроз социјални и друштвени сектор, 
да унапредимо спорт, жеља нам је да свако 
место има бар минимум за нормалан живот. 
Ставили смо у предлог буџета и надам се да 
ће се изгласати помоћ за студенте и 10.000 
куна за свако новорођенче – рекао је начелник 
Општине Шодоловци Драган Зорић. 

Маја МИЛАНОВИЋ 
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СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У ИСТРИ БИО ЈЕ ВЕОМА АКТИВАН У ПРОТЕК ЛИХ МЕСЕЦ ДАНА, А ПУЛЕЖАНИ И ПОСЕТИОЦИ ИЗ 
ОСТАЛИХ МЕСТА МОГЛИ СУ ДА УЖИВАЈУ У РАЗЛИЧИТИМ КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА

СРБИ ИЗ ПУЛЕ НЕГУЈУ САРАДЊУ СА МАТИЧНОМ ДРЖАВОМ

Ову ретроспективу дешавања која организује 
културна установа која окупља Србе, али 
и остале становнике Пуле, започећемо 

гостовањем уметница из овог града у Београду. 
Свечаним отварањем изложбе Акваториј 
академских уметница Роберте Вајсман Нађ и 
Сање Симеуновић Бајец 29. октобра у београдској 
Галерији 73, настављена је сарадња ове културне 
установе и Српског културног центра из највећег 
истарског града. Вајарка Вајсман Нађ представила 
се са три видеа која је радила последње године 
и скулптуром женских ципела у челику, док 
је Симеуновић Бајец изложила слике уља на 
платну и аквареле. 

- Изложба је била доста добро посећена, 
медијски пропраћена и најављена и могу рећи 
да смо на неки начин на велика врата ушли у 
културну и уметничку сцену Београда. Сарадња 
са Галеријом 73 траје већ четири године, када 
смо потписали протокол о сарадњи. Они сваке 
године долазе са својим културним садржајем; 
од изложби, књижевних трибина па до краћих 
позоришних комада. Са радошћу могу рећи 
да ће се та сарадња наставити и у будуће и 
да ће бити обострана – прича о сарадњи са 
београдском културном сценом директор СКЦ-а 

из Пуле Милан Рашула.
Већ 8.11. дешавања 

су се пребацила у Пулу 
Ревијом савременог 
српског филма у кину 
Вали. Ово је био један 
од догађаја у склопу 
14. Фестивала српске 
културе у Истри који 
је рађен у неколико 
програмских сегмената. 
Ревија је део фестивала 
од самог покретања, тако 
да је ово већ 14. по реду.

- Манифестацију 
одржавамо у сарадњи 
са Филмским центром 
Србије и захваљујући 
з аис т а  добр ој  и 
квалитетној сарадњи 
добили смо одличне 
наслове. Селекцију 
филмова направио је 
Мирољуб Вучковић 
из Филмског центра 
Србије који иначе ради 
међународне програме. 
Било је заиста добро 

посећено. Пула је филмски град и ови филмови 
су увек добро прихваћени. Део њих је био 
приказан у склопу Пула филм фестивала, али 
не у званичном, него у ревијалном програму. 
Публика која је пропустила прилику да их види 
у дане фестивала могла је да посети нашу 
ревију – појашњава Рашула. 

На Ревији савременог српског филма у Пули 
приказани су филмови: Пуцњи у Марсеју Гордана 
Матића, Тома Драгана Бјелогрлића, Једини 
излаз Дарка Николића, Нечиста 
крв: грех предака Милутина 
Петровића и Јужни ветар 2: 
Убрзање Милоша Аврамовића.

ФОТОГРАФИЈЕ КОЈЕ 
ПУТУЈУ ОД ТЕМИШВАРА 
ДО ПУЛЕ

Још у време трајања 
Ревије, у склопу овогодишње 
организације Рели по 
галеријама отворена је 
изложба фотографија „Маде 
ин Фабрика Фотографа 9” 
чланова удружења Фабрика 

Фотографа из Београда које води академски 
фотограф Александра Поповић Петковић. 

- Она организује читав низ течајева, а ради 
углавном са млађим људима који се кроз свој 
живот баве фотографијом из љубави. Александра 
им открива професионални приступ фотографији. 
Они кроз тај период едукације добијају неколико 
различитих тема и онда при крају године направе 
изложбе по региону. Прва овогодишња изложба 
је била постављена у Београду, а након тога је 
гостовала у Пули, затим иде у Темишвар па у 
Скопље. Заиста ће бити прилика да се радови 
младих уметника виде по региону – тврди наш 
саговорник.

Последњи у низу новембарских дешавања 
у пулежанском СКЦ-у била је промоција књиге 
„Кад затворим очи” Сњежане Врачар Михелач. 
Модератор на представљању ове збирке поезије 
љубљанске песникиње била је Биљана Жикић. 

- Промоција је одржана у склопу Сајма 
књига у Пули који је отворен 25. новембра. 
На сајму се представља добар део издавачке 
сцене из Србије, па смо као Српски културни 
центар организовали, у неку руку, паралелни 
програм на којем ћемо представити неколико 
књижевника, а започели смо са Сњежаном 
– закључује наш разговор директор Српског 
културног центра у Пули Милан Рашула.

У петак 2. децембра, посетиоце Сајма књига 
у Пули очекује промоција књиге Сање Домазет 
„На кафи са Шекспиром”, док ће наредног дана 
бити одржан омаж поезији Милоша Милошевића 
у сарадњи са хуманитарном организацијом 
Акт Хрватска која кроз ову акцију прикупља 
хуманитарна средства за саднице воћки и на 
тај начин се реферише на здрав однос према 
природи и екологији.         

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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ПОВОДОМ 25 ГОДИНА ФУНКЦИОНИСАЊА ПОДОДБОРА СК Д ПРОСВЈЕТА У БЕЛОМ МАНАСТИРУ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА 
КЊИГЕ ДР МИЛАНА МИЦИЋА

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА О СРПСКИМ ОПТАНТИМА ИЗ МАЂАРСКЕ

Након Новог Сада, Бели Манастир је био 
други град у ком је одржана промоцијa 
књиге др Милана Мицића „Срби оптанти 

из Мађарске у Краљевини Југославији” која је 
у издању Српског института из Будимпеште из 
штампе изашла 2020. године. Тема оптације је 
део ауторовог интересовања и његовог научног 
рада који се и уопште односи на међуратну 
колонизацију тзв. северних крајева између два 
светска рата, односно Баната, Бачке, Срема, 
Славоније и Барање.

– Процес оптације почео је у марту 1923. 
године и трајао је непрекидно, односно до 
почетка Другог светског рата. Управо су оптанти 
део те колонизационе приче у којој су такође и 
српски ратни ветерани, добровољци из динарских 
крајева који се овде насељавају. На простору 
од Вировитице до Вршца формирано је око две 
стотине насеља где је живело око сто хиљада 
становника – истакао је аутор књиге др Милан 
Мицић.

Сама колонизација Срба из Мађарске није 
добро организована и била је активна у неколико 
етапа. У том периоду из Мађарске је у Краљевину 
Југославију прешло око 14 хиљада људи.

– Процес оптације својим деловањем помагала 
је и званична државна политика Краљевине 
СХС, свештенство, учитељи, а извори оптације 
су били Барања, подручје око Баје, Сегедина и 
Будимпеште. Ова књига говори о њиховом животу, 
насељавању у колоније, а ја их налазим у 31 
колонији. Сама колонизација је била делимично 
организована, а најорганизованија је била 1924. 
године. Разлог за то, између осталог, је и то 
што је Краљевина СХС била тек формирана 

и имала је низ других основних проблема – 
нагласио је Мицић.

Тешка судбина оптаната поновила се и током 
Другог светског рата када је добар део њих 
протеран, како из крајева под управом НДХ, 
тако и оних окупираних од стране Мађарске.

– Оптанти су за време Другог светског рата 
негде исељавани, а негде нису. У Мађарској 
је важило да сви становници који нису били 
мађарски држављани до 31. октобра 1918. године 
буду протерани. Међутим, оптанти су били 
мађарски држављани, али њихово исељавање 
и померање становништва зависило је од тога и 
да ли су они били припадници српских, односно 
југословенских организација, да ли имају више 

имовине и у тим случајевима је било различитих 
ситуација – наглашава Мицић.

БЕЛИ МАНАСТИР КАО ПРАВО МЕСТО ЗА 
ПРОМОЦИЈУ КЊИГЕ

Промоција у Белом Манастиру и Барањи 
имала је своју сврху јер у овом крају још увек 
има породица, чак и читавих насеља, чији су 
преци оптирали из Мађарске у ове крајеве.

– Ступили смо у контакт са Матицом српском, 
односно са секретаром Миланом Мицићем јер 
овде на овом подручју Барање живи велик број 
оптаната, људи који су се након Првог светског 
рата населили на ово подручје. Конкретно нама 
су занимљиви оптанти који су се преселили 
овде у Барању где имамо велики број породица 
које су се населиле у Белом Манастиру, Дарди, 
Поповцу, Брањини, Јагодњаку, Болману, а као 
последица насељавања оптаната у јужне 
делове Барање формирана су и три насеља; 
Угљеш, Мајшке међе и Швајцарница. Те везе 
са старим крајем још увек су живе и има неких 
појединаца и породица који још увек одлазе у 
те старе крајеве, а сећања на стари завичај су 
још жива – истакао је председниик пододбора 
Просвејете у Белом Манастиру Дејан Јеличић.

Промоција књиге Милана Мицића одржана је 
поводом 25 година функционисања пододбора 
СКД Просвјета у Белом Манастиру као и поводом 
дана српске националне мањине у овом граду 
те је стога организована и у сарадњи са Већем 
српске националне мањине града Белог Манастира.

Срђан СЕКУЛИЋ

Др Милан Мицић и Дејан Јеличић

Промоција књиге о оптантима изазвала је велико занимање беломанастирске публике
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КЊИЖЕВНИЦА ВЕСНА КАПОР ПРЕДСТАВИЛА ЈЕ 23. НОВЕМБРА У ВУКОВАРСКОМ СКЦ-у СВОЈУ НОВУ КЊИГУ „НЕБО ЈЕ ТАКО 
ДУБОКО” ИЗДАНУ У ОКВИРУ ЕДИЦИЈЕ „ПЛАВО КОЛО“ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ

РОМАН О БОЛУ И ТРАГЕДИЈИ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ
Књижевница Весна Капор представила је 

у Вуковару свој најновији роман „Небо је 
тако дубоко” у издању Српске књижевне 

задруге и едиције „Плаво коло”, најстарије и 
најугледније едиције ове реномиране издавачке 
куће основане далеке 1892. године. Поред 
књижевнице гост СКЦ-а био је и секретар СКЗ-а 
проф. др Милан Алексић.

– Весна Капор је писац који у српску 
књижевност улази 2010. године и њене књиге 
су најчешће биле штампане у Српској књижевној 
задрузи, нашем најстаријем издавачу који се бави 
племенитом мисијом објављивања књига. Овај 
роман је по својој природи специфичан зато што 
је исприповедан једном необичном техником. У 
питању су писма, фрагменти који су испричани 
из неколико визура и који говоре једну причу 
која је тешка и трагична јер у питању је смрт 
младе жене. То нам показује како је заправо 
могуће причу приповедати фрагментарно, а 
опет мајсторски повезати све те конце и на 
крају показати како и одлазак са овог света 
не значи потпуни нестанак. На тај начин нам 
књижевност показује да живот наставља да траје 
у причи, а то је и њен главни задатак – рекао 
је проф. Алексић.

Роман  Весне Капор, који је овенчан и 
наградом Меша Селимовић за књигу године 
2021, сачињен је од гласова неколико актера 
и он је, како је речено и у опису, својеврсна 
вишегласна тужбалица у којој доминира бол мајке.

– За ову књигу заиста је заинтересовано 
много људи. Некако се десило да је људи осећају 
и желе да о њој чују и да им са њом дођем. То 
је прича о болу, самоћи и потреби разумевања 
другог човека и прича о блискости која нам је 
изгледа потребна у овом веку, нама отуђеним 
и потпуно распамећеним у овоме времену, јер, 
знате како, данас је све као у рекламама, могуће. 

Нама се сада уграђује у свест идеја да може 
да се живи као у рекламама, у великим лепим 
кућама где је све ново, где смо сви срећни, 
витки, лепи док живот, у ствари, није такав. 
Живот је као и увек и леп и тежак, и обичан 
свет живи обичне животе. У такав свет и сама 
спадам – рекла је ауторка романа Весна Капор.

Књига „Небо је тако дубоко” је, речено је 
између осталог на њеном представљању, отворила 
потребу у људима да ослушну другог човека који 
је у великом граду отуђен и усамљен.

ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ МОРАЈУ ДА ОПСТАНУ

Након промоције публика је кроз разговор са 
ауторком сазнала више и о њој самој и о књизи 
коју је представила. Заједнички је закључено 
да је данас тешко доћи до читалаца али да их 
ипак има.

– Плаво коло је најугледнија едиција Српске 

књижевне задруге, за коју је 1892. године амблем 
израдио Јован Јовановић Змај, и ко у то коло уђе 
он је ушао у историју српске књижевности. Српска 
књижевна задруга, слично као и Матица српска 
пате од недостатка финансијске подршке пре 
свега друштва и државе, али мислим да данас 
ствари ипак иду на боље – рекао је књижевник 
Ђорђе Нешић који је такође био присутан у 
публици и који се укључио у разговор.

Када је реч о Српској књижевној задрузи њу 
заправо финансира чланство које чини и њену 
скупштину. На тај начин СКЗ функционише већ 
130 година.

– Задруга чува ту своју идеју да преко чланских 
улога обезбеђује приход, а сваки члан зауврат 
добија по примерак „Кола”. Наравно, у ранијим 
временима је број чланова био знатно већи, али 
трудимо се да и данас ширимо мрежу чланова 
па смо обновили повереништва у Бања Луци, 
Црној Гори, Загребу која прикупљају чланске 
улоге и шаљу Задрузи, а она им онда шаље 
књиге. Задруга је некада имала и по 15.000 
чланова док су данас ти бројеви више везани 
за стотине, а не за хиљаде. Али упркос свега 
Српска књижевна задруга траје – закључио је 
професор Милан Алексић.

Промоција књиге Весне Капор и долазак 
секретара СКЗ-а Милана Алексића неминовно 
је покренуло и идеју о сарадњи између СКЗ-а и 
вуковарског СКЦ-а што је приликом отварања 
промоције поменуо и директор СКЦ-а Срђан 
Секулић.

Представљање књиге Весне Капор одржано 
је у оквиру програма „СКЦ средом”.

Славко БУБАЛО

Милан Алексић и Весна Капор
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ЂАЦИМА КРОЗ ПРЕДСТАВУ ДОЧАРАН ДОСИТЕЈЕВ ЖИВОТ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ СРПСКИ ДОМ 23. НОВЕМБРА У ВУКОВАРУ ОДРЖАНА МОНОДРАМА БЕОГРАДСКОГ 
МУЗЕЈА ВУКА И ДОСИТЕЈА ПОД ИМЕНОМ „ДОСИЈЕ ДОСИТЕЈ”.

Након што су реализована два предавања 
кустоскиње Иване Јанковић о српском 
сликарству 19. и 20. века Српски дом 

наставља своју сарадњу са Народним музејом 
из Београда. Овога пута дошао је ред и на 
монодраму „Досије Доситеј” глумца Владимира 
Цвејића. 

Цвејић је, у потпуно испуњеној великој 
сали Српског дома, публици коју су углавном 
чинила деца из вуковарских основних и средњих 
школа и околине, дочарао живот и доживљаје 
српског реформатора Доситеја Обрадовића.

- Музејски театар није новина у Европи, а код 
нас већ полако почиње да налази своје место, 
тако да у Музеју Вука и Доситеја већ постоји 
представа „Мина Караџић”. Ова представа 
је новијег датума, а идеја је била да се оба 
великана у чију част музеј носи име имају 
представе. Идеја је да се позоришној публици, 
али и посетиоцима музеја прикаже Доситејев 
живот из пуног контакта са глумцем који изводи 
представу. Ово има посебну драж јер се игра 
у музеју који је посвећен Доситеју - појаснио 
је Цвејић суштину представе „Досије Доситеј”. 

- Морам да признам да сам добрих шест 
месеци читао, не само текст који сам имао, 
већ паралелно и друге текстове јер је то 
историографска грађа. Корак по корак, дан за 
даном, од када је пре годину дана премијерно 
изведена, дорађивали смо представу јер 
је веома специфична. Другачије се игра на 
гостовањима, а другачије у простору музеја, 
тако да после годину дана играња, а одиграно 
је око 30 представа, већ проналазимо начин 

да изводимо и скраћене верзије. Веома је 
важно да данашња публика, млади људи, 
буду у контакту са тиме шта је тај човек 
урадио, где је све био и колике су његове 
заслуге – објашњава глумац како је „ушао” 
у Доситејев лик.

ПРВО ГОСТОВАЊЕ ВАН ГРАНИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Планирано је да представа буде изведена 
у местима веома важнима за Доситејев живот, 
међу којима су и родно место Чаково у Румунији, 
као и села Орлић и Плавно крај Книна где је 
Доситеј радио као учитељ. 

- Доста гостујемо у Србији, а ово је прво 
гостовање ван граница државе. Имамо 
много договора да гостујемо и у Плавну и 
у Загребу, кренули су 
позиви. Такође, чекају 
нас гостовања у Чакову, 
Темишвару и Трсту. 
Имамо много позива, 
али не можемо све да 
стигнемо, не само због 
мојих обавеза, већ и због 
људи који организују. 
Није то једноставно у 
данашње време, али ако 
је Доситеј у оно време, 
без авиона, успео да 
обиђе читаву Европу 
биће нам лакше сада 
кад имамо све што нам 

треба – закључио је Цвејић.
Била је ово прилика да ученици и њихови 

наставници обнове своје знање о великом 
српском просветитељу, реформатору и 
књижевнику, али и да науче нешто ново.

- Ово је одржано у склопу програмских 
активности Српског дома који се тичу подршке 
образовном сектору, односну јачању капацитета 
наставе по моделу А. Покушавамо колико 
год можемо да обогатимо садржаје деци 
која се школују по овом образовном моделу 
и на такав начин да их мотивишемо да се и 
даље уписују, да негују и језик и идентитет – 
навео је разлоге организације ове монодраме 
директор Српског дома Небојша Видовић.

Видовић, који је и сам наставник, имао 
је поруку за ђаке.

- Оно што је Доситеј у оно време радио, 
радимо на неки начин и ми сада. Мисија 
се наставља, само у другим околностима, 
другим временима. Ово је прилика да не 
заборавимо како, на који начин и одакле потиче 
ова прича, шта је овај човек учинио за све 
нас, а с друге стране мислим да смо сви могли 
разумети поруку, да у руке треба да се врати 
књига. Живимо у временима која су потпуно 
технолошки другачија у односу на оно о чему 
се причало вечерас, али књигу треба читати, 
на тај начин се обогаћује вокабулар, мисао 
се другачије изражава, а то нам свима треба, 
нарочито млађим генерацијама – закључује 
Небојша Видовић.

У Српском дому планирају да ускоро 
прикажу још једну представу у продукцији 
Музеја Вука и Доситеја, а овога пута то ће 
бити прича о Вуку Стефановићу Караџићу.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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„ФРАНЦУСКО ПРУСКИ РАТ” ОДИГРАН НА ПАЧЕТИНСКИМ ПОЗОРИШНИМ ДАСКАМА
ПРЕМИЈЕРНОМ ПРЕДСТАВОМ ДОМАЋИНА У СУБОТ У 26. НОВЕМБРА ЗАТВОРЕН ОВОГОДИШЊИ МЕЂУДРЖАВНИ СУСРЕТ 
ДРАМСКИХ АМАТЕРА МЕСДАМ У ПАЧЕТИНУ ЧИЈИ ЈЕ ПРВИ ДЕО ОДРЖАН ЈОШ У ЈУНУ

Овогодишњи МЕСДАМ одржан је у нешто 
другачијој организацији, него што је 
то било претходних година. Први део 

Месдама одржан је у јуну месецу док је у суботу 
26. новембра премијерном представом домаћина 
под називом „Француско пруски рат“ Месдам у 
Пачетину затворен.

– Иначе Месдам радимо у јуну месецу, међутим, 
имали смо ове године пуно пехова и нисмо се 
могли организовати као до сада. Две глумице 
су нас пред крај представе напустиле па смо 
морали испочетка са новим глумицама увежбати 
представу. Тако да је овогодишњи Месдам одржан 
из два дела како би ми наступили са премијером, 
седам представа је било у првом делу одржавања 
Месдама у јуну и нисмо хтели да затворимо 
манифестацију док ми не завршимо представу. 
Срећни смо и поносни што смо успели све да 
завршимо и надамо се да ће следеће године све 
моћи да се одржи онако како смо навикли нашу 
публику – изјавио је један од глумаца, уједно 
и председник пододбора Просвјете Пачетин 
Петар Мусић.

Од јуна до новембра у Пачетину је одржано 
осам представа, док је ова осма под називом 
„Француско пруски рат“ била премијера за коју 
су се домаћини вредно припремали.

– Ову представу написао је Коста Трифковић 
и када би се изворно то поставило на сцену не 
би трајало више од 20 минута, тако да сам ја 
што се тиче самог сценарија текста за представу 

доста тога преуредио, убацио сам неке ликове, 
неке избацио и прилагодио. Било је занимљиво 
радити и истраживати по том питању. Ово је тема 
која је свакидашња и нажалост увек актуелна јер 
се у свим догађајима провлачи политика која 
је ушла у све поре друштва. То јесте комедија, 
али када мало загребемо испод површине, то 
је једна тешка иронија нашег живота, да ми 
просто не можемо ни да склопимо брак, да се 
посвађамо, ни да се спасимо од пожара или 
поплава без да се укључи политика. Све је то 
лепо умотано у целофан, па ће неко схватити, а 

неко ће се само смејати самој комедији. Комедија 
је за мене једно врхунско драмско дело јер је у 
данашње време заиста тешко насмејати обичног 
човека. Глумци су јако лепо одрадили свој посао, 
публика је уживала и то је најважније – истакао 
је режисер Цветин Аничић, иначе из Шида, 
али човек који већ дугих 16 година успешно 
сарађује са Пачетинцима.

– Са овим људима радим већ дуги низ година 
и заиста их осећам као своје, знам како они дишу 
и шта могу а шта не. Угодно се овде осећам и 
стварно се осећам као да сам из Пачетина, а 
немам никакве чак ни везе са овим местом, 
али се увек радујем раду овде – додаје Аничић.

Овај домаћи драмски ансамбл из Пачетина 
окупља и људе који нису из овог места, али оно 
на шта су посебно поносни јесте чињеница да 
привлаче младе људи који са задовољством 
увежбају сваку улогу коју добију.

– Глумом се бавим 12 година, то ми је хоби 
још из детињства, заволео сам га и то ми је једна 
врста опуштања и дружења. Није ми било тешко 
ући у ову улогу иако глумим баку, годинама се то 
вежба и прилагодим се сваком лику. Свиђа ми се 
како смо одрадили ову представу, уложили смо 
пуно труда и то публика цени – каже студент 
физиотерапије Бранислав Нудић из Пачетина.

Месдам је свечано затворила потпредседница 
Српског културног друштва „Просвјета“ Радмила 
Латас, која је овом приликом посебно похвалила 
домаћине на уложеном труду и раду и пожелила 
пуно среће у припремању следеће представе 
са којом ће се Пачетинци представити следеће 
године на свом јубиларном 20. Месдаму.

 Маја МИЛАНОВИЋ
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ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ЕТНО АНСАМБЛ ЂУРЂЕВАК ИЗ БОБОТЕ ПРОСЛАВИО 10 ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ РАДА

ЗА СВОЈУ ДЕСЕТУ ГОДИШЊИЦУ ЂУРЂЕВАК 
ПОЗОРНИЦУ ПРЕПУСТИО ПРОФЕСИОНАЛЦИМА
Етно ансамбл Ђурђевак један је од 

најпрепознатљивијих вокално-инструмен-
талних састава са истока Хрватске када 

је у питању традиционална српска музика 
и песма, а ове године обележава десету 
годишњицу постојања. Овај важан јубилеј 
прослављен је у Српском дому у Вуковару 
25. и 26. новембра. Првог дана прославе 
одржана је кратка академија на којој су се 
домаћини присетили својих првих десет година 
те поделили захвалнице бившим члановима 
ансамбла те појединцима и институцијама који 
су им за све ове године помагали. Након тога 
одржан је и концерт српске традиционалне 
музике на којем су наступиле студенткиње 
катедре за етномузикологију Факултета 
музичких уметности из Београда окупљене 
у ансамблу под именом Традиција Вива. 

- Поносни смо на то што наш Ђурђевак 
слави десет година од настанка и непрекидног 
уметничког рада. Годишњицу обележавамо 
на помало несвакидашњи начин јер ми као 
ансамбл нећемо наступати, али нам је велика 
част да су се гости из Београда одазвали нашем 
позиву да увеличају ово наше славље. Ми смо 
аматерска група извођача српске етно музике, 
а „Традиција Вива“ су професионалци и врх у 
овом подручју. Драго нам је да су препознали 
важност и лепоту ове наше годишњице и што 
смо могли да их угостимо – каже уметнички 
руководилац Ђурђевка Јелена Ајдуковић.

Окупљена публика имала је прилику да у 
Српском дому ужива у раскоши српске етно 
музике и традционалног вишегласног певања, 

не само из Србије, него и из региона односно 
свих подручја где живи српски народ. Ансамбл 
Традиција Вива делује под руководством 
докторице Сање Ранковић, једног од водећих 
етномузиколога данашњице када је реч о 
српском традционалном певању. Она је 
сутрадан за све заинтересоване одржала и 
семинар на ову тему чиме је обележавање 
десетогодишњице постојања Ђурђевка одржано 
кроз два различита програма. 

- Српско традиционално певање не везује 
се више само за руралне, него и за градске 
средине. Млади се све више организују, било 

кроз културно-
уметничка друштва, 
било кроз друге 
организације, као 
што је рецимо 
овде Ђурђевак, 
и покушавају да 
изводе тради-
ционалну музику. 
То је изузетно 
важно јер је то 
део етничког иден-
титета. Сматрам да 
је практиковање 
овакве музике 
благотворно за 
човекову душу и 
погледе на свет 

јер та музика ипак носи одређени систем 
вредности у неким својим оквирима. Веома 
је важно да очувамо етнички идентитет, а 
традиционална музика је нешто најлепше 
у сваком народу, не само српском – сматра 
Сања Ранковић. 

Етно ансамбл Ђурђевак основан је у оквиру 
Културно-уметничког друштва Ђоко Патковић 
из Боботе да би након неколико година почео 
да делује самостално и окупља чланове са 
ширег вуковарског подручја. Идејни зачетник 
Ђурђевка био је Станимир Перић из Боботе, 
који се сада налази у иностранству, али се на 
академији јавио присутнима видео поруком 
и ансамблу честитао годишњицу. 

За ових десет година кроз овај етно 
ансамбл прошло је чак тридесет и троје 
чланова узраста од 12 до 78 година, а тренутно 
је активно њих једанаест. У том периоду 
Ђурђевак је имао бројне наступе, како у 
источној Славонији и западном Срему, тако 
и широм Србије те у Босни и Румунији. Овај 
вокално-инструментални састав издао је и 
два студијска записа, од којих је један ЦД 
под називом „Аманет“ из 2016. године, а 
други ДВД је снимак солистичког концерта 
из 2019. године у сарадњи са Етно групом 
Траг. Свој следећи наступ Ђурђевак ће имати 
9. децембра када ће свирати и певати у Тењи 
заједно са Етно групом Искон. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ

Ансамбл Традиција Вива

Заслужним појединцима подељене су захвалнице
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У ОКВИРУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАНИ КУЛТУРЕ СК Д ПРОСВЈЕТА КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ ШИРОМ ХРВАТСКЕ У 
ОСИЈЕКУ ЈЕ У СУБОТУ 26. НОВЕМБРА ОДРЖАН КОНЦЕРТ АНСАМБЛА НАРОДНИХ ИГАРА ИЗ ВУКОВАРА И АНСАМБЛА НАРОДНИХ 
ИГАРА И ПЈЕСАМА „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“ ИЗ БАЊА ЛУКЕ

ИГРАМА И ПЕСМОМ ПОДИГЛИ ТЕМПЕРАТУРУ У ХЛАДНОМ ОСИЈЕКУ

Заједнички наступ два фолклорна ансамбла, 
вуковарског и бањалучког, одушевио је 
публику окупљену у Дечјем казалишту 

Бранка Михаљевића у Осијеку. Живахне 
игре из Славоније, крајева Републике Српске 
и Србије никога нису оставиле равнодушног 
па је кореографије публика често испраћала 
бурним и топлим аплаузима. Овај заједнички 
наступ одржан је у оквиру традиционалних 
Дана културе СКД Просвјета.

- Различити културни програми и садржаји 
одржавају се од Сплита, Ријеке, Карловца, 
Загреба па тако и вечерас у Осијеку. Дакле, ово 
је само један у низу догађаја који се организују 
током новембра и доброг дела децембра. Ову 
манифестацију започели смо још пре пандемије 
али све до ове године није била толико видљива. 
Надамо се да су све те непредвиђене околности 
сада иза нас и да ће већ од наредне године 
све ићи у неком бољем и позитивнијем правцу. 
Следе још позоришне представе а предвиђен 
је и округло сто поводом тридесете годишњице 
обнове рада СКД Просвјета који је, као што 
вероватно знате, 1972. године једнако као и 
рад Матице хрватске био забрањен јер су то 
била друштва са националним предзнаком. 
Рад је обновљен крајем 1992. године. Биће 
још организоване изложбе слика у Загребу 
и Ријеци, а у Славонском Броду биће одржан 
наступ чувене Етно групе Искон из Суботице 
– рекао је испред организатора члан Главног 
одбора СКД Просвјета Дејан Јеличић.

Ансамбл народних игара СКД Просвјета из 

Вуковара основан је 2001. године, а 2019. је 
проглашен ансамблом од посебног значаја за 
Србе у Хрватској. За своје наступе награђен је 
бројним признањима а сачињен је од понајбољих 
играча са подручја истока Хрватске.

- Вечерас смо се држали игара са нашег 
подручја Славоније и Барање и помало из 
Србије. Састав је прилагођен сцени и наступило 
је толико играча колико је сцена захтевала, а 
верујем да је и публика била задовољна оним 
што смо приказали што је уосталом и показала 
– рекао је директор АНИ-ја Дејан Куруцић. 

Сцену у дечјем казалишту богатим и 

динамичним наступом загрејао је и Ансамбл 
народних игара и пјесама Веселин Маслеша 
из Бања Луке који је сарадњу са АНИ-јем из 
Вуковара започео током претходне године 
када су имали неколико заједничких наступа. 
Ово је први заједнички наступ који је резултат 
њиховог међусобног договора. 

- Верујемо да је ово само увод у неке од 
будућих догађања која ћемо организовати 
у наредној години. Наш ансамбл је такође 
институција од републичког значаја, наравно за 
Републику Српску, а негујемо првенствено игре 
из Босне и Херцеовине као и игре из бивших 
југословенских земаља. Зависно од потребе и 
прилика прилагођавамо и наш репертоар. Када 
су у питању гостовања ван наше државе увек 
се представљамо играма карактеристичним 
за наш крај. Вечерас су то биле кореографије 
игара из подгрмеча, Озрена и Требаве те Јања, 
односно Шипова. Ово је наш први наступ у 
Осијеку па иако смо раније наступали у јужним 
деловима Хрватске уназад неколико година 
ту прилику нисмо имали па нас вечерашњи 
наступ изузетно радује - истакао је директор 
бањалучког ансамбла Немања Кнежевић.

Публика у Осијеку је виђеним била веома 
задовољна, а како и не би када се ради о два 
заиста добро увежбана и уиграна ансамбла. И 
приказане ношње биле су заиста раскошне и 
пуне најфинијих детаља због којих су одисале 
народном традицијом па је и сцена била веома 
жива и шарена.

Славко БУБАЛО

Ансамбл народних игара СКД Просвјета Вуковар

Ансамбл народних игара и пјесама В. Маслеша Бања Лука
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НОГОМЕТ /ФУДБАЛ КАО ПРВИ ФАКТОР ПОМИРЕЊА (1)

ФУДБАЛ/НОГОМЕТ KAO ИДЕАЛНA ПОДЛОГА ЗА 
РАСПИРИВАЊЕ МЕЂУНАЦИОНАЛНИХ СУКОБА
Фељтон „Ногомет /фудбал као први фактор помирења” говориће о утицају политике на овај спорт 
и дешавањима на терену и око њега од почетка сукоба у Вуковару и околини, преко периода рата, 
мирне реинтерграције све до данас.

Већина хроничара ратних збивања на 
простору бивше Југославије рећи ће да је 
рат у овој држави, почетком деведесетих 

година прошлог века, почео сукобом навијача 
на фудбалској утакмици између загребачког 
Динама и београдске Црвене Звезде у мају 
1990. године. 

Спорт уопште, а поготово фудбал, били су 
идеалнo тло за подстрекивање међунационалних 
сукоба, а оно што се дешавало у Првој лиги 
полако се преносило и на ниже лиге и локалне 
фудбалске терене. Бујање националних страсти, 
нетпрељивости, а касније и сукоба, видело 
се и на фудбалским теренима у Вуковару и 
његовој околини. Сам град и сама вуковарска 
општина тада су били вишенационални у 
којој су већину чинили Срби и Хрвати, са 
знатним уделом Југословена као и бројних 
националних мањина. 

Већ у лето 1990. године на фудбалским 
теренима дешавају се промене. Тада нај-
успешнији клуб са овог подручја који је играо 
Републичку ногометну лигу, група исток, Сремац 
из Богдановаца, мења своје екавско име у 
Кроација. Годину дана касније испоставиће се 
да је Кроација најуспешнији клуб ове лиге и 
да ће освојити прво место и остварити право 
на Међурепубличко-покрајинску лигу север, 
у којој никада неће заиграти. 

Већ у тим моментима политичко-национална 
нетрпељивост преноси се и на спортске терене, а 
тај набој осети се и на локалу. Вређања, погрдни 
повици, увредљива скандирања присутна су 
на свим странама, а први забележени сукоб 
у Вуковарским новинама и прекид утакмице 
десио се у Ловасу почетком новембра 1990. 

године. 
Наиме, на утакмици између домаћег Парти-

зана (који ће само неколико месеци касније 
променити име у Ловас) и пачетинске Слоге 
долази до прекида у 73. минуту. Поменуте 
новине од 10. новембра 1990. године наводе 
детаље и разлоге прекида из записника са 
утакмице које потрвђују судије овога сусрета 
Златко Вранчић, Иван Лукић и Иван Одор: 
„Група од 4-5 гледалаца, вероватно под 
утицајем алкохола, била је веома бучна и 
бацала је петарде. Ни једна није пала на 
терен. У тренутку када су гледаоци почели 
упућивати ружне речи на рачун Светог Саве, 
ногометаши из Пачетина су напустили терен 
на позив тренера Рашића и руководства клуба. 
Поздравили су се са домаћинима и отишли. 
До тада, утакмица је била веома фер.”

Почетком 1991. године на заседању 
конференције клубова 
Ногометног савеза 
општине Вуковар 
долази до апела да се 
осигура безбедност на 
фудбалским теренима. 
Међу тим,  с твари 
на терену постају 
другачије поготово 
након догађаја на 
Плитвицама 31. марта, 
а прва забележена 
неодиграна утакмица 
у  В у к о - в а р с к и м 
новинама на нивоу 
општинске лиге је она 
између Омладинца из 

Томпојеваца и Врандука из Клисе када 
Омладинац не долази у Боботу где је Врандук 
играо своје домаће утакмице. 

Потом следи и недолазак Ловаса у Берак, 
а након догађаја у селу Борову од 2. маја 
све више утакмица је неодиграно. Слична је 
ситуација и у вишим лигама када Борово не 
игра чак три утакмице за редом, док ће врло 
брзо боботски Борац и боровска Слога бити 
избачени из Међуопштинске лиге север због 
недолазака на гостујуће утакмице.

– Лига је 1991. године завршена, али уз 
пуно проблема. Јесен 1990. је прошла нормално, 
међутим већ у пролеће је било проблема. Било 
је случаја да клубови из једног места нису 
хтели да иду да играју у друго место. Сматрам 
да није било разлога за то, али вероватно 
је то било неко друго питање. Међутим и 
тада је важило правило да ако клуб не оде 
на две утакмице избацује га се из лиге тако 
да је било и калкулација. На крају лига је 
завршила и колико ме сећање служи у лиги НС 
Вуковар прво место су освојили Негославци, 
а у групном првенству мислим да је првак 
био Срем из Чаковаца. Тада је Кроација из 
Богдановаца била првак Републичке лиге и 
као таква се пласирала у Међурепубличку 
лигу где је требало да игра са клубовима из 
централног дела Србије, Војводине, Семберије 
у Босни и Славоније – истиче Златко Вранчић 
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данашњи председник Ногометног средишта 
Вуковар, а тада активни судија и члан извршног 
одбора фудбалских судија.

НОГОМЕТ У ХРВАТСКОЈ

Готово све лиге на овом подручју завршавају 
се без комплетно одиграних утакмица, уз 
доста проблема, па чак и мањих сукоба, а 
један од њих десио се у Пачетину на утакмици 
против Ловаса, истих актера инцидента из 
првог дела првенства, када поново долази 
до ружних сцена од публике, но срећом 
без већих последица. О овом догађају је 
у Вуковарским новинама објављено чак и 
саопштење фудбалског клуба Ловас од 29. 
јуна 1990. године. 

Остаје и чињеница да је Групна лига НСО 
Вуковар (тада најнижа по рангу) остала званично 
без шампиона јер утакмица између водећих 
Бршадина и Срема из Чаковаца који су имали 
исти број бодова и исту гол разлику, није 
никада ни одиграна, а последњи покушај 
да се одигра требало је да буде на градском 
стадиону у Вуковару. 

Уследио је рат, страдања и разарања, а 
по делимичном смиривању поново почиње 
да се игра фудбал, овај пут једнонационални. 
У Хрватској се стварају нове лиге, док се 
унутар Републике српске Крајине такође 
организовано игра фудбал. 

– Када је дошла та 1991. година у 
избеглиштву је формиран Ногометни савез 
општине Вуковар и то од оних људи који су 
се у то време затекли у Загребу. Тада сам на 
предлог Влатка Шеде изабран за председника 
Ногометног савеза општине Вуковар. Ми смо 
у то време прионули ка послу да видимо 
какво је стање са клубовима, да ли постоји 

могућност да се неко од њих укључи у 
такмичења. У децембру 1991. у Загребу је 
основан фудбалски клуб Вуковар `91, а са 
радом је кренуо и фудбалски клуб Кроација 
из Богдановаца. Та два клуба су се укључила 
у такмичења, ми смо са стране Ногометног 
савеза општине Вуковар предузели све да 
заштитимо те клубове, односно њихове играче, 
тако да смо се изборили да се сви играчи са 
овог подручја могу привремено регистровати, 
да буду матични чланови својих клубова, али 
да могу наступати за друге клубове. Кроација 
из Богдановаца укључила се у Другу хрватску 
лигу, а Вуковар `91 био је у Трећој лиги. То 
је трајало две године и након тога је дошло 
до спајања та два клуба јер је било тешко 
имати два клуба и због броја играча и због 
финансијских средстава, што смо ми заговарали 
све време. Тај заједнички клуб је деловао до 
1995. године када се угасио јер је то било 
једноставно неодрживо. Ми смо у том периоду 
и даље постојали као савез, укључили се у 
рад Жупанијског савеза, а ја сам тада постао 
члан Извршног одбора жупанијског савеза 
Вуковарско-сремског – објашњава Вранчић. 

Вуковар `91 је своје утакмице као члан 
Треће лиге исток морао да игра у Слатини јер 
није било разумевања да своје утакмице игра 
у Загребу где су сви играчи били смештени. 
Тренирало се на помоћном терену стадиона 

Максимир, а Кроација је 
своје утакмице играла 
у Загребу. 

ФУДБАЛ У КРАЈИНИ

У истом периоду, 
у Вуковару и његовој 
околини активирају се 
бројни клубови, неки од 
њих са новим именима 
па тако имамо примере 
да се Слога преименује 
у Вуковар, Врандук 
из Клисе у Обилић, 
Ловас у Душан силни, 
Хвизда из Петроваца 
у Слободу, Срем из 
Чаковаца у Српски 
мач итд. Током августа 
1992. године усваја се 

Статут Фудбалског савеза Републике српке 
Крајине, а на конференецији клубова источне 
Славоније и западног Срема договорен је и 
почетак такмичења.

Упркос тешком времену и ратном стању, 
фудбал постаје нешто више од игре. Долази 
до узбуђења, велике конкуренције, појаве 
добрих играча, а самим тим и доброг квалитета. 

– За Обилић из Острова играо сам од 
1993. до 1995. године када прелазим у ФК 
Вуковар. Обилић је тада био члан Друге лиге, 
а Вуковар Прве лиге Крајине. Са Обилићем 
смо направили леп успех када смо дошли до 
полуфинала купа где смо победили Негославце, 
али тадашњи прваци савеза одлучили су да 
пониште овај резултат и дисквалификују нас јер 
смо имали једног играча који је био регистрован 
у Србији што је тада био уобичајен случај јер 
је мноштво играча било регистровано и овде 
и у Србији – прича Ђорђе Лукић, данашњи 
спортски директор Вутекс Слоге и председник 
Обилића из Острова.

–  Са 27 година прелазим у Вуковар који је 
1996. освојио куп тадашње Сремско – барањске 
области, а финале се играло на стадиону 
Борово. Било је тада предивних играча и у 
односу на рецимо данашњу Прву жупанијску 
лигу, много су одскакали од данашњих играча 
и могу да их упоредим са играчима рецимо 
тренутне Друге и Треће лиге Хрватске. Лиге 
су биле лепо организоване и добро вођене. У 
то време био сам и тренер јуниора Вуковара 
све до реинтеграције када прелазим у Вутекс 
Слогу. Та јуниорска екипа Вуковара била је три 
пута и првак Крајине, а највећи противници 
били су нам Вутекс и Борово – наводи Лукић.

У том периоду на сремско-барањском 
простору доминирају клубови попут Вуковара, 
Вутекса, Борова, Борца из Боботе, Хајдук 
Мирка из Мирковаца, Дарде, Шпарте из Белог 
Манастира, Синђелића из Трпиње, Негославаца, 
Слоге из Борова, Слоге из Пачетина, БСК-а 
из Бијелог Брда. 

Након Бљеска и Олује фудбал се игра 
на простору источне Славоније, Барање и 
западног Срема, односно тадашње Сремско-
барањске области. Лиге на поменутом простору 
постојаће све до 1998. године, а са свеукупном 
реинтеграцијом долази до реинтеграције и 
у фудбалу.

Срђан СЕКУЛИЋ
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ДЕЦЕМБАР

ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА ИСИДОРЕ ПЕКИЋ 
„ГЕНЕРАЦИЈЕ БОРОВА – 30 ГОДИНА КАСНИЈЕ”

Српско културно друштво 
“Просвјета” пододбор 
Вуковар организује 15. 

децембра приказивање филма 
“Генерације Борова – 30 година 
касније” ауторке Исидоре Пекић.

Овај филм настао 2020. 
године прати хронологију 
настанка Борова насеља, 
“града” гуме и обуће, високи 
ниво тадашњег културног и 
спортског живота и одговорне 
бриге за обичног човека па све 
до ратних година у којима је 
шарм ондашњих боровских 
времена нестао заувек.

У филму се преплиће 
неколико облика документарног 
жанра: интервју, аутобиографски 
есеј и фотографија, а саговорници 
су мештани Борова, од којих је 

У СРПСКОМ ДОМУ У ВУКОВАРУ ГОСТУЈЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР
Српски демократски форум организује 

представу београдског Звездара Теарта 
у Вуковару 15. децембра у 19 часова 

најстарији саговорник некадашњи радник 
“Бате” Ђорђе Миросављевић, који је 
преминуо прошле године, а у време 
снимања филма навршио је 96. годину.

– Филм је аутобиографски дуг 
ауторке према свом граду, а у себи, 
осим подсећања, носи искрену жељу и 
наду да ће ново време донети и нове 
идеје бољег живота – наводе из СКД 
“Просвјета” пододбора Вуковар. 

Ауторка Исидора Пекић рођена је у 
Кнежеву у Барањи 1973. године. Основну 
школу “Иван Горан Ковачић” завршила 
је у Борову насељу, а средњу школу и 
факултет рачунарства и информатике 
у Љубљани. Сада ради као пројектни 
менаџер у Федералној влади Аустралије.

Пројекција филма биће организована 
у просторијама вуковарске “Просвјете”, 
Жупанијска 57 у Вуковару, у четвртак, 
15. децембра с почетком у 19 часова.

у Српском дому. Представу под називом 
„Љубав у Савамали“ извест ће глумачка екипа у 
саставу Милош Ђорђевић, Елизабета Ђоревска, 
Миона Марковић, 
Бранко Видаковић, 
Милан Васић, Лена 
Богдановић и Никола 
Шурбановић. 

Број места је 
ограничен капаци-
тетима простора, 
п р е д с т а в а  ј е 
бесплатна, али 
п р е д н о с т  п р и 
уласку ће имати 
они који на време 
резервишу карте. 
Број на који можете 
резервисати карте је 
0989337053. Сви који 
резервишу карте 

преко наведеног телефона требају доћи на 
представу пола сата раније. 
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (16)

Неда Арнерић (1953-2020)

Неда Арнерић рођена је 
15. јула 1953. године у 
Књажевцу. Отац, војни 

лекар, био је пореклом са 
Корчуле, а мајка домаћица 
из Београда. Неду је уметност 
занимала од малена па је ишла 
на балет и била је члан Дечје 
драмске групе Радио Београда. 
Свој први филм Сан, у режији 
Пурише Ђорђевића, снимила 
је у тринаестој години.

У Београду је завршила 
два разреда гимназије, а са 
16 година уписала је Академију 
за позориште, филм, радио и 
телевизију коју није завршила. Наиме, студенти 
прве и друге године Академије имали су законска 
ограничења на снимање филмова и глуме у 
представама, а Неди су филмске понуде стизале 
са свих страна па је одлучила да студирање 
напусти. Десет година касније факултет је ипак 
завршила, али не глуму него историју уметности 
на Филозофском факултету у Београду.

Популарност је стекла веома рано због чега 
су је и европски продуценти обасипали понудама 
да глуми ван Југославије. Глумила је у више од 110 
филмова, у десетинама ТВ серија и у четрдесетак 
респектабилних улога у позоришту на сценама 
Нaрoднoг пoзoриштa, Бeoгрaдскoг дрaмскoг и 
Aтeљea 212. 

Играла је улоге и у неколико култних филмова 
југословенске и српске кинематографије попут 
филмова Варљиво лето ‘68,  Испрaви сe, Дeлфинa, 
Љубaвни живoт Будимирa Tрajкoвићa, Ко то тамо 
пева и др.

За улогу Делфине, у филму Исправи се, Делфина, 
режисера Александра Ђурчинова, добила је 1977. 
године „Сребрну арену” на Филмском фестивалу 
у Пули те награду „Царица Теодора” на Фестивалу 
глумачких остварења у Нишу. За улогу у филму 
Халоа – Празник курви, Лордана Зафрановића 
1988. године добила је и „Златну арену” у Пули.

Њена изузетна лепота и рани ангажман на 
филму донели су јој изузетну славу и популарност 
иако она то није прихватала као нешто што јој 
прија. У свом задњем интервјуу за загребачки 
Вечерњи лист рекла је да јој је прича о „малој 
Неди” досадила.

„Знам, није често да неко са 12, 13 година 
почне да гради каријеру, да с 15 добија насловне 
стране магазина. То се код нас догодило још само 
Славку Штимцу. Неки који су почели као деца или 
су нестали или су се након дугих година паузе 
вратили овом послу. Моја популарност потиче 
само из тога што сам била „чудо од детета”. Али, 
немојте погрешно да ме разумете, „чудо” сам била 
за друге. Не за себе. Родитељи су се бринули да 
ли ће тај свет ме променити. Васпитавали су ме 
да учим, да ће слава проћи.”

Током двехиљадитих година Неда Арнерић 
је једно време нaрoднa пoслaницa Демократске 
странке у Скупштини Србиje, a нaкoн атентата 
на прeмиjeрa Ђинђићa врлo брзo je политику 
напустила. Од 1985. до 1999. године водила је 
властиту галерију „Атријум” у Београду.

Преминула је 10. јануара 2020. године 67. 
години. Њезино беживотно тело пронађено је у 
њеном стану на београдском Врачару. Три пута 
се удавала, а своју истинску срећу пронашла је у 
доктору Милораду Мештровићу с којим је провела 
готово четири деценије живота. Почетком 2019. 
године Мештровић је преминуо, а глумица се тешко 
носила с његовим губитком. Недуго након смрти 
супруга била је хоспитализована због наводног 
покушаја самоубиства. Попила је одједном више 
од 20 таблета за смирење, а у несвесном стању 
тада ју је пронашао брат који је одмах позвао 
хитну помоћ. Урна с њеним посмртним остацима 
положена је у Алеји заслужних грађана, поред 
њеног супруга.
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Следећи 308. број Извора излази у среду 14. децембра 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 9. децембра на РТРС плус у 16:30,

у суботу 10. децембра на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 12. децембра на РТВ 1 у 15:30

КЛУБОВИ И ИГРАЧИ ОДЛАЗЕ НА ОДМОР ПРЕД ПРОЛЕЋЕ
ЗАВРШНА ФАЗА У ФУДБАЛСКИМ ЛИГАМА

Полако се ближи крај првог дела првенства 
у вишим фудбалским лигама и одмор 
пред други део сезоне у којем ће клубови 

поново имати прилику да покажу свој квалитет 
на терену. 

Док је на прволигашким теренима лопта 
давно стала због почетка Светског првенства, 
дотле се на нешто нижем нивоу фудбал још игра. 
У конуренцији 12 клубова друге лиге по рангу 
такмичења, ове јесени остало је да се одигра 
још једно коло. У претходном 16. колу БСК из 
Бијелог Брда у Загребу је савладао Дубраву са 
минималним резултатом 1:0, поготком Чиквара 
неколико минута пре краја утакмице. 

Захваљујући овој победи и са укњижена три 
бода БСК се удаљио од дна табеле и сада има 
4 бода више од тренутно последњег Хрватског 
драговољца. У последњем колу ове јесени које 
се игра у суботу БСК на свом терену дочекује 
екипу Јаруна. Биће то прилика да плаво-жути 
повећају свој бодовни салдо пред зимску паузу. 

На челној позицији ове лиге налази се Рудеш 
(33 бода), а прате га Солин (27) и Цибалиа (25). 

Први део првенства је завршен у оквиру 
Треће фудбалске лиге група исток у којој се 
такмичи вуковарски Вутекс Слога. У последњем 
колу овог дела првенства Вутекс Слога је однела 
бод (1:1) из Горње Врбе где је играла са домаћим 
Омладинцем. 

Након одиграних 15 кола црвено-бели се 
налазе у горњем делу табеле, на шестом месту у 
конкуренцији 16 клубова, а укупно су остварили 
7 победа и по 4 ремија и пораза те имају само 
6 бодова мање од првопласираног Граничара 
из Жупање, док у стопу прате НАШК, Борац из 
Кнежевих Винограда, Славонију из Пожеге и 

Славију из Плетернице. На последњем месту 
ове лиге налази се екипа Ђаково-Кроација. 

КОЛО ДО КРАЈА

Променљиво игра Борац из Боботе у 
Међужупанијској лиги Осијек-Винковци. Већ 4 
кола Бобоћани не знају за победу, а у последњој 
првенственој утакмици поражени су у гостима 
од Младости из Ђаковачке Сатнице минималним 
резултатом 1:0. Прилику да поправе утисак 
играчи Борца имаће у суботу када на свом 
терену дочекују Зрински из Бошњака који као 
и Борац има до сада 20 укњижених бодова. 

Међужупанијска лига Осијек-Винковци 
ове сезоне броји чак 18 клубова, а Борац се 
тренутно налази на 13. месту, са истим бројем 

бодова као и Оток те поменути Зрински.  До 
овога кола први на табели ове лиге је Томислав 
из Церне (34 бода), а у стопу га прати Шокадија 
из Бабине Греде са једним бодом мање, те 
Вардарац, Младост из Ђаковачке Сатнице и 
Раднички Меце са по 30 бодова. На последњем 
месту налази се екипа Вишњевца са тек освојена 
4 бода и још ни једном уписаном победом. 

Срђан СЕКУЛИЋ

РАДНИЧКИ ЈЕСЕНСКИ ПРВАК

Екипа Радничког из Даља у 
последњем колу Прве жупанијске 
лиге Осјечко-барањске, 
које је одиграно протеклог 
викенда, убедљиво је са 6:0 
у гостима савладао Славонца 
из Ладимиреваца, док је први 
пратилац Радничког Торпедо из 
Кушевца поражен на свом терену 
од Драчице са 3:1. Захваљујући 
овим резултатима Раднички је не 
само осигурао титулу јесенског 
шампиона него и повећао разлику 
у бодовима у односу на Торпедо 
и мирно одлази на зимску паузу. 
У 15 одиграних кола Даљци су 
уписали све победе и само један 
пораз те направили разлику 
од 6 бодова у односу на првог 
пратиоца.

Борац Бобота 
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