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Будимпешта, 24. октобар 2013.

Бајске легенде (11)

Ч

Сарадња Јована Пачуа и Мите Поповића

етири месеца касније, Мита Поповић је смогао снаге и смелости да узме гушчије перо и да
22. јуна 1879. напише писмо Пачуу.
„Велепоштовани господине! Од некога доба постоји и код нас ‘певачка
дружина’ која, као што чујем, веома
лепо напредује. Ликовођа и више чланова дружине који су читали у овогодишњем петом броју вршачког листа
‘Грађанин’ белешку о вашој композицији ‘Шалајдалајданом’ обратише се
на мене да Вас замолим, да нам ону
дивну Вашу композицију употребе
ради пошаљете. Ја сам, дакле, тако
слободан да Вас у име дружине, и у
име моје овим лепо замолим да нам
поискану Вашу композицију припослати изволите. Примите од стране
моје знак високог мог поштовања, па
и срдачну хвалу, е јесте баш у моју
мртву песму улили духа животнога,
који неће дати да ми песма заборавом оде.”
Јован Пачу је редовно одговарао
на Поповићева писма из Велике Кикинде, где је обављао лекарску праксу. Незадовољан приходима и учесталим позивима сомборске господе, др
Јован Пачу у другој половини 1881. године одлучи да се пресели у Сомбор.
Врхунац Поповићеве и Пачуеве
плодне сарадње представља позоришна игра са певањем из народног живота под насловом „Наши сељани”,
првенац овог омиљеног жанра на
словенском југу. Иако је сновидац

Средином марта 1879, у свечаној дворани Хотела
„Енглеска краљица”, Вршачко певачко друштво је
приредило манифестацију „Село са томболом”, како
би прикупило помоћ породици упокојеног Ђуре
Јакшића. Тада је Јован Пачу први пут извео своју
композицију „Шалајдалајданом”, на стихове
песника Мите Поповића
Лаза Костић понудио Пачуу
могућност за стварање заједничког дела, фантастичне
опере, на тему Гетеове „Бајадере”, ова замисао није остварена на штету српске културе.
Костић је замислио да
свој либрето, писан на француском језику, настави тамо
где га је Гете завршио. Међутим, Јован Пачу је за сарадњу и то не случајно,
одабрао свог пријатеља Миту Поповића.
Поповић је писао и драме
слабијег квалитета: „Крвави
престо”, „Стеван последњи
краљ босански”, „Цар Јован”.
Оне ће му нанети многе муке.
Душевну болест, која се
већ зачела у младом телу,
увелико је појачао један немили догађај. Поповићева
драма „Цар Јован” тек је у

Јован Пачу,
композитор

трећем покушају добила награду
Матице српске. О томе је његов савременик, песник Лаза Костић написао следеће: „То бјеше први ударац
осјетљиву срцу пјесникову. Једва је
добио неко признање за свог Цара Јована (…) Но то већ бјеше прекасно да
заустави мах можданога слома. Мало затим пуче глас да је наш Мита полудио”.
Бајски књижевник се бавио и писањем приповедака, а преводио је
Бајрона, Пушкина, Игоа, Петефија,
Арања и Верешмартија.
Мита Поповић је своје
„странствовање” у овоземаљском свету завршио у
Шварцеровом Заводу за
умоболне, у Пешти, 8. јуна
1888. године. О трагичном
догађају будимпештански
лист „Српски дневник” овако
је извештавао: „Ноћас у 9 сати ослободио се дуге невоље и великих мука пјесник
српски Мита Поповић. (…)
Радом својим за живота осигурао је Мита Поповић имену своме вјечан спомен, и
тим истим радом обавезао
је народ српски да рекне:
Лака му земља!”
Сахрањен је на српском
гробљу у Будиму. Од покојника се опростио његов
присни пријатељ Стеван В.
Поповић, чувени књижевник
и дугогодишњи управник
пештанског Текелијанума.
Драгомир Дујмов

Како да им олакшате луде године?

П

Адолесценте усмеравајте, али не живите уместо њих

отребно вам је много стрпљења, љубави и подршке, јер
ћете једино на тај начин помоћи адолесценту да се избори са
свим проблемима које доносе „луде
године”. Уколико се питате о чему све
треба да разговарате са њима и које
савете да им дате пре него
што сами, на тежи начин,
дођу до закључака, ево неколико препорука психолога који су саставили
„листу” разговора, односно
тема које би требало да
дотакнете са својом децом.
Најважније што треба да
им понудите је слобода у
одређеним одлукама. То
не значи да не контролишете дете и да га не усмеравате, али мора да схвати да
из својих искустава учи.
Немојте дозволити да
вас дете криви што сте га,
на пример, натерали да се
упише у средњу школу
која се вама чинила као
најбољи избор. Родитељи
би требало деци да укажу
на све предности и мане
неке одлуке, али она мора
на крају да буде њихова.
Научите их да буду „најбоља верзија себе”. То значи да им уливате самопоуздање, да их подстичете да

Одрастање није лако. Тинејџерски период сам по
себи носи многе недоумице, сумње и искушења,
вршњаци постају најзначајнији узор, па дете које је
до тада родитеље сматрало апсолутним
ауторитетима почиње да се „отима”
се не пореде са другима,
нити да се вреднују у односу на туђе квалитете.
Најбоље је да знате са
ким се дете дружи, ко су
му пријатељи и како на њега утичу. Инсистирајте да
се „пронађу”, да схвате шта
им највише прија и шта их
испуњава и да у тој активности дају свој максимум.
Учите их емпатији. Покушајте да им објасните да
ће их људи сигурно повређивати, али да се потруде да никоме не прилазе са
страхом. Биће и разочарења и суза, али је важно
да верују у себе и да не
одустају од својих циљева.
Покушајте да им објасните
да није здраво гајити лоше
емоције, бес, горчину,
љутњу и стимулишите их
да о својим осећањима
увек говоре. Не морају се
поверавати вама, али је јако важно да своје емоције
прихвате и каналишу. Уко-

лико науче да праштају, то ће им помоћи да и касније воде испуњенији и
срећнији живот.
Научите их да се ослободе превеликих очекивања, да покушају реално да сагледају своју стварност,
пријатеље и окружење.
Научите их да не могу свима да се
допадну. На време их научите да кажу „не” свему ономе што се коси са
њиховом природом и карактером.
Деци треба давати смернице, али
не смете живети њихов живот уместо
њих. Учите их здравом животу и добрим навикама. Тако ће заувек водити
рачуна о свом телу и уму, а то ће пренети и на своју децу. Научите децу да
воле своје тело, што је можда и најтежи део васпитања. Девојчице су посебно осетљиве на физички изглед, па
ако ваша ћерка има неколико килограма вишка помозите јој да их здраво изгуби.
И, без обзира колико вам се њихови проблеми чине смешни или небитни, морате да знате да су њима
највећи и најтежи. Због тога их никада немојте исмевати нити их грдити.
Саслушајте врло пажљиво, помозите
им да их реше и понашајте се као да
су то најважније ствари на свету.
Васпитање подразумева одређену
дозу фрустрације. Због тога им немојте приуштити само комфор и
„живот без брига”. Потрудите се да
схвате своје обавезе и одговорности,
чије неизвршавање има последице. 

