Оскар Фрајзингер, швајцарски писац и политичар, велики пријатељ Срба и Србије,
поручио је вечерас грађанима Краљева да „онај који није поносан на своје корене
губи своју душу“ и открио зашто је, и онда када то нико није смео, бранио српски
народ
Писци су често велики визионари, али и изузетно осетљиве и интровертне особе.
Швајцарац Оскар Фрајзингер спада у групу писаца који заиста живе онако како
пишу, јер је овај швајцарски писац и политичар, још пре много година у
швајцарском парламенту упозорио на опасност од радикалног ислама.
Краљевчани су вечерас у великом броју подржали књижевно вече у организацији
књижаре „Прозор“, замишљено као омаж посвећен књижевном стваралаштву и
политичком деловању Оскара Фрајзингера који је у међународној јавности
Фрајзингер познат као велики пријатеља Срба и Србије. Већ годинама у
швајцарском парламенту и у међународној јавности он заступа интересе Србије.
Када су пре неколико година из политичких разлога одбили да га приме у
Удружење писаца Швајцарске, српски писци понудили су му да постане члан
Удружења књижевника Србије, што је Оскар радо прихватио, образложивши како
је „боље бити и са једним добрим, него са гомилом лоших“.
Дела Оскара Фрајзингера Спирала шаха, Крхки светови, С оне стране мисли,
Маслачак, Живот је кучка, Спокој горе доступна су и на српском језику. У својим
делима, али и у полотичким наступима, Оскар Фрајзингер се одлучно
супротставља сатанизацији српске нације. Иако је члан најконзервативније странке
Шварцвалда, Оскар косу носи везану у коњски реп, вози стари ишарани комби,
летује у шатору и, уопште, води скроман живот.
Оскар је рођен 1960. године, десет година радио је као професор немачке
књижевности у Гимназији у Ситену, а наредних десет као наџорник немачког, као
стручног језика. Био је и председник Удружења професора немачког језика.
Политиком се бави од 1997. године. Дугогодишњи је посланик суверенистичке
Народне партије у швајцарском парламенту, чији је портпарол српског порекла.
Члан је савезног и републичког парламента. Дванаест година је био члан Државног
савета. Министар је у свом кантону Вале. Вечерас је, иако говори четири језика, са
жаљењем констатовао да од српског зна тек неколико речи („Госпође и господа,
како сте“, али непознавање српског никада му није сметало да се од ратног
распада СФРЈ залаже за заштиту српског народа.
- Много сам срећан што сам вечерас са вама, захвалан организаторима. Постоји
много додирних тачака између швајцарске и српске историје: и ми смо се борили
против Хабсбурговаца, само много пре вас. Ни ви, ни ми нисмо чланови ЕУ и
нисмо много срећни због тога. Грчки филозф Тукидид рекао је да снага једне
државе не зависи од дебелих зидина, већ од карактера њених становника. Будите
поносни на то што јесте, што сте српски народ. Ни на западу не мисле сви обични
људи онако као што пишу медији, иако су новинари дужни да преносе истину –
поручио је Фрајзингер.
Двадесет година је, како је додао, у медијима имао улогу лошег момка, али је увек
настојао да остане поносан на оно што јесте.
- Онај који није поносан на своје корене, губи своју душу. Југославија је била
земља која је ишла напред, која је једно време имала чак и благостање, али је

разорена. Швајцарска има 26 кантона у којима се говоре четири језика, али смо
остали заједно. Још увек сам помало у политици, али по убеђењу сам писац –
открио је Фрајзингер.
Градоначелник Краљева Предраг Терзић изразио је задовољство што је град на
Ибру имао прилику да буде домаћин Оскару Фрајзингеру.
- Он је писац, али и политичар који је годинама настојао да у швајцарској јавности
промени мишљење о Србима, нашој историји и култури. Желео је да прикаже
исток Европе као нешто што није далеко људима у Швајцарској. Помињали смо
данас његовог сународника који је у Србију дошао за време Првог светског рата,
заволео је и остао да живи у нашој земљи и после проглашења Краљевина Срба,
Хрвата и Словенаца. Наши разговори о Арчибалду рајсу показали су да Оскар има
слична мишљења, као и да његова дела завређују нашу пажњу - оценио је Терзић,
изражавајући наду да је ово само почетак разговора који ће се наставити и
обогатити културни живот Краљева.
О лику и делу Оскара Фрајзингера, Србима у Швајцарској и Швајцарцима у Србији
(о којима је књижара „Прозор“ објавила и алманах у част посете госта из
Француске) говорили су Дејан Томић, етномузиколог и аутор алманаха,
дугогодишњи музички уредник Радио Телевизије Војводина, Зденко Нинковић
(заједно са супругом Ковиљком веч 20 држи књижару у Бадену, најстарију српски
књижару у Швајцарској), Радосав Премовић, управник Дома војске у Краљеву и
Зорица Јанковић, власница књижаре „Прозор“ која је поручила да име књижаре
сугерише како треба „широм да отворимо прозоре и пријатељи ће сами доћи“.
- Погрешно је наше уверење да нам са запада не долази ништа добро. Свесни да
нам свака искључивост замагљуе поглед, дочекали смо Оскара Фрајзингера,
политичара који је онда када то нико није смео храбро говорио: „Волим српски
народ, јер се противе свету, времену које протиче, па и самима себи“ – подсетила
је Јанковић, напомињући да се Фрајзингер супротстављао и бомбардовању наше
земље.
Он је, рекла је, нарочито био активан када је Запад признао Косово, критикујући
Владу Швајцарске што је признала „прву исламску државу у овом делу Европе“.
Због својих политичких ставова Фрајзингер је доживео и да му – запале кућу.
Оскар Фрајзингер има троје деце, а какав је муж вечерас је показао отпевавши на
француском језику песму за, како је рекао, своју дивну супругу.
У музичком делу програма учествовали су ђаци основних школа „Живан Маричић“
из Жиче, „Вук Караџић“ из Рибнице и Музичке школе „Стеван Мокрањац“, као и
чланови црквеног хора „Свети архиђакон Стефан“.

