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МИ ХАЈ РА ДАН

РЕЧ ЗА ХВАЛ НО СТИ

По што ва ни пред сед ни че Ма ти це срп ске,
Ува же ни чла но ви ко ми си је за до де љи ва ње по ве ље,
По што ва ни и дра ги при ја те љи и ко ле ге,
Ува же ни ау ди то ри ју ме,

Те шко је ре чи ма опи са ти част ко ју ми је ука за ла Ма ти ца срп
ска до де љи ва њем По ве ље за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре за 
до при нос очу ва њу срп ског је зич ког и на ци о нал ног иден ти те та и 
срп ске кул тур не ба шти не у Ру му ни ји. Исто вре ме но, ово при зна
ње, по го то во што до ла зи од стра не не са мо нај ста ри је не го и од 
јед не од нај пре сти жни јих и нај за слу жни јих срп ских кул тур них 
ин сти ту ци ја, ко ја је сво јим ско ро дво ве ков ним де ло ва њем нај ви ше 
ура ди ла на очу ва њу и про мо ви са њу срп ског на ци о нал ног иден ти
те та и срп ске кул ту ре уоп ште, не из мер но ме је об ра до ва ло, по го
то во што нисам очекивао никакво при зна ње. До де љи ва ње по ве ље 
чи ни ме и по но сним и срећ ним, јер сма трам да је овим чи ном по
твр ђе но да сви мо ји на по ри и цео мој рад у слу жби од бра не срп ског 
иден ти те та ни су би ли уза луд ни и да мо ја ма ти ца, што је за ме не 
из у зет но бит но, зна да вред ну је рад љу ди ко ји је ва жан и ко ри стан 
за це ло куп ни срп ски на род.

Би ти Ср бин у ту ђи ни, ван ма тич не др жа ве, ниг де ни је ла ко. 
Не у по ре ди во те же је би ти Ср бин ка то лик, не са мо у ту ђи ни већ и 
у са мој Ср би ји! Из лич ног ис ку ства, са из ве сном гор чи ном, бо лом 
у ду ши и ве ли ким жа ље њем то из ри чем са да али, сре ћом, има 
од го вор них и ум них љу ди ко ји не при стра сно и по ште но, по за слу
зи вред ну ју су на род ни ке не за ви сно од њи хо ве вер ске или по ли
тич ке при пад но сти, од но сно од дру гих ма ње бит них или не бит них 
фак то ра, а пра ви до каз да је то та ко је сте ова све ча ност, на ко јој 
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су це ло куп на ак тив ност и рад мо је ма лен ко сти по зи тив но оце ње ни 
и при зна ти. Овај чин до би ја по себ ну те жи ну ако има мо у ви ду да 
да нас жи ви мо у све ту у ко јем су мо рал на на че ла, ху ма ни стич ке 
на у ке и обра зо ва ње на ве о ма ни ској це ни и на ла зе се на са мом дну 
ле стви це вред но сти са вре ме ног дру штва. 

Цео рад ни век про вео сам у на ста ви, у по чет ку у пре ду ни
вер зи тет ској, а по том у уни вер зи тет ској. У свој ству вас пи та ча, 
пр вен стве ни ми је био циљ да мла де ге не ра ци је вас пи та вам у 
ду ху љу ба ви и не го ва ња свог срп ског ма тер њег је зи ка и очу ва ња 
срп ских оби ча ја и тра ди ци ја. Док сам ра дио као про фе сор ма тер
њег је зи ка у Ка ра ше ву, слао сам сво је ђа ке да на ста ве шко ло ва ње 
у срп ској гим на зи ји у Те ми шва ру и по но сан сам што је два де се так 
њих за вр ши ло ту гим на зи ју. Не ке ка ра шев ске ап сол вен те срп ске 
али и дру гих ру мун ских гим на зи ја упу тио сам да сту ди ра ју срп
ски је зик и књи жев ност на уни вер зи те ту, а за дру ге сам, по чет ком 
де ве де се тих го ди на про шло га ве ка, ус пео да се из бо рим да сту ди
ра ју на ра зним фа кул те ти ма у Ср би ји. Сво је ап сол вен те са ср би
сти ке, али и дру ге Ср бе ап сол вен те фи ло ло ги је, на го ва рао сам да 
на ста ве струч но уса вр ша ва ње ср би сти ке/фи ло ло ги је на док тор
ским сту ди ја ма, што су они нај бо љи и ура ди ли, а не ки ма од њих 
био сам мен тор. Ве о ма сам по но сан и за до во љан оним што сам на 
овом по љу ура дио, а по себ но се ра ду јем што је тај рад из не дрио 
не ко ли ко на став ни ка срп ског је зи ка ко ји на ста вља ју рад не го ва ња 
срп ског је зи ка у основ ним шко ла ма у Ба на ту или у срп ској гим
на зи ји у Те ми шва ру. 

У на уч ном ра ду ба вио сам се ис кљу чи во про бле ма ти ком срп
ског је зи ка и срп ских тра ди ци ја, а увек сам се за ла гао и тру дио се 
да исти на иза ђе на по вр ши ну, као на при мер, у слу ча ју ет нич ког 
по ре кла Ка ра ше ва ка и њи хо вих го во ра. 

Очу ва ње ет нич ког иден ти те та, у пр вом ре ду је зи ка, оби ча ја 
и ве ре „Ср ба у ту ђи ни”, тј. оних ко ји жи ве ван сво је ма тич не зе
мље, је сте ве о ма те шко оства ри ти, јер вре ме у са деј сву са дру гим 
чи ни о ци ма не у мо љи во, ти хо и ско ро не при мет но де лу је у прав цу 
оси па ња и не ста ја ња ма њих ет нич ких за јед ни ца у ве ћин ски ином 
окру же њу. То, ме ђу тим, не зна чи да те ма ле за јед ни це пре ста ју да 
се бо ре за очу ва ње свог ет нич ког би ћа и да пру жа ју кон стан тан 
от пор аси ми ла ци ји од стра не ве ћин ског на ро да. То је ве ко ви ма 
ра ди ла, а и да нас ра ди, срп ска за јед ни ца у Ру му ни ји. 

Па ра док сал но, мно го сна жни ји от пор аси ми ла ци ји пру жа ла 
је срп ска за јед ни ца у те жим вре ме ни ма ка да је на њу вр шен сна
жни ји при ти сак од стра не ра зних ад ми ни стра ци ја под ко ји ма се 
Ба нат на ла зио то ком исто ри је. Упо ре ди мо ли, на при мер, пе ри од 
ко му ни стич ког то та ли тар ног ре жи ма у Ру му ни ји, од 1950. до 1990. 
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го ди не, ка да је за ма ски ра но и пер фид но спро во ђе на по ли ти ка 
аси ми ла ци је ет нич ких ма њи на, са пе ри о дом од 1990. до да нас, у 
ко јем се ма њин ска пра ва у пот пу но сти по шту ју, кон ста то ва ће мо 
да су у пр вом пе ри о ду Ср би из Ру му ни је ис по ља ва ли ви со ку на
ци о нал ну са мо свест и сна жно и успе шно се од у пи ра ли де на ци о
на ли за ци ји, док је у дру гом пе ри о ду, у ко јем им та ква опа сност не 
пре ти, а сти ца ње што ви ше нов ца, без об зи ра на це ну, пред ста вља 
основ ни циљ у жи во ту ве ли ке ве ћи не су на род ни ка (и свих оста лих 
не за ви сно од на ци о нал но сти), ин стинкт кон зер ва ци је је ско ро не
стао, што илу стру је ина че дра сти чан број ча ни пад срп ског жи вља 
у по след њих 28 го ди на (1930 – 50.310; 1956 – 46.517; 1966 – 44.236; 
1977 – 43.180; 1992 – 29.080; 2011 – 18.076). Дру ги фак тор ко ји да
нас бит но спу та ва очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та ма њин ских 
за јед ни ца – да ка ко, ту спа да и срп ска за јед ни ца у Ру му ни ји – је сте 
но ви, са вре ме ни си стем школ ства (Бо лоњ ска кон вен ци ја), ко ји је 
та ко осми шљен да су бјек ти на став ног про це са стек ну ми ни мал на 
зна ња, а вас пи та ње је усме ре но, на у штрб на ци о нал ног иден ти те
та, ка ства ра њу не ке је дин стве не, гло ба ли стич ке на ци је.

И на кра ју, још јед ном же лим ис ка за ти сво ју ис кре ну и не из
ме р ну за хвал ност Ма ти ци срп ској, ко ју сам од у век сма трао сво јом 
ма ти цом, на ука за ном ве ли ком при зна њу до де љи ва њем ове По
ве ље, ко ја ми да је но ве сна ге и још ви ше ме оба ве зу је да на ста вим 
рад на по љу не го ва ња и очу ва ња на шег срп ског је зи ка и на ци о нал
ног иден ти те та на ба нат ским про сто ри ма. Сво ју реч за хвал но сти 
за вр ша вам сти хо ви ма из јед не на ше ле пе али ту жне пе сме ко ја 
су штин ски из но си сло же ност про бле ма би ти са ња ет нич ких за јед
ни ца ван сво је ма ти це:

„Мом че ту жно пла че, још ту жни је је чи,
Сва ка ту ђа зе мља ту га је го ле ма!”

Хва ла Вам од ср ца!*

* Реч на тра ди ци о нал ној Све то сав ској бе се ди при ли ком при ма ња По ве ље 
Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре за 2017. го ди ну, у Све ча ној 
са ли Ма ти це срп ске, 25. ја ну а ра 2019. го ди не. 




