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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

С рпски национални интерес није 
прости збир појединачних ин-
тереса њених грађана, без об-

зира на њихов сазнајни или економ-
ски ниво, социјални или политички 
положај, њихову интелектуалну спо-
собност или моћ. Он би се пре могао, 
уз ограде, квалификовати као зајед-
нички код између диференцијалног 
и интегралног рачуна свих генераци-
ја српског порекла, државности, ме-
ста становања или положаја у власти 
и друштву.

Српски национални интерес не 
зависи од историјског периода, поли-
тичке партије, лидера или диктатора 
на власти, социјалних и економских 
стандарда или степена развоја, нити 
га они одређују. Он представља суб-
лимацију и компликовани збир стре-
мљења и тежњи српског државотвор-
ног народа кроз више од осам векова 
његове државности и осам векова 
његове аутокефалне цркве, кроз све 
ратове и крваву борбу за слободу и 
самосвојност, кроз мукотрпно очува-
ње његове светосавске религије, ве-
личанствених цркава и манастира, 
планинских цркава брвнара или скри-
вених испосница у пећинама и под-
земним скровиштима.

Српски национални интерес је веч-
на обавеза да се очува српски народ 
где год да он живи, да се очувају срп-
ске земље и српска или српске држа-
ве, упркос покушајима да се униште 
или претворе у апатридско живљење, 
да се очувају светиње и гробови ве-
личанствених предака, сећање на 
њих и слављење њихових подвига. 
Српски национални интерес је да се 

очува српски језик и заштити од раз-
них „изyма" и накарадних преправки, 
да се очува српско писмо ћирилица, 
да се очувају српски обичаји и тра-
диција, породичне славе, народна 
ношња, коло и српска труба.

Српски национални интерес је да 
се никада не забораве Стефан Нема-
ња и Стефан Првовенчани, Свети 
Сава, први патријарх и потоњи патри-
јарси, цар Лазар, Стефан Лазаревић 
и њихови потомци, вожд Карађорђе, 
као први „револуционар” против ви-
шевековне турске власти, књаз Ми-
лош, као неписмени, али природно 
обдарени први српски дипломата и 
државник, велики подвижници Нико-
лај Велимировић и остали свети на-
стављачи светосавља, велики српски 
умови међу којима су Никола Тесла, 
Михајло Пупин, Милутин Миланко-
вић и њихови следбеници и наставља-
чи, нобеловац Иво Андрић и читава 
плејада амбасадора српског језика, 
писма и лепоте изражавања српског 
менталитета, па све до највећих свет-
ских српских спортиста.

Српски национални интерес је да 
не заборавимо српске хероје из свих 
претходних епоха. Ако бисмо, из бе-
значајних разлога да се не „конфрон-
тирамо са новим савезницима” то 
чинили, заборавили бисмо на Стевана 
Синђелића и његов херојски подвиг 
и смрт у боју на Чегру, на Ћеле-кулу, 
заборавили бисмо победе српске вој-
ске у два балканска рата и на осло-
бађање, не само Србије већ и балкан-
ских земаља, од петовековне турске 
окупације, на Церску и Колубарску 
битку, на војводу Степу Степановића 

(који је, између осталог, два пута осло-
бађао Једрене од Турака и предавао 
га бугарским властима, а оно је и да-
нас турско), на Колубарску битку и 
војводу Живојина Мишића (чија се 
победа изучава на светским војним 
школама), на албанску голготу и крф-
ску „плаву гробницу”, на опоравак 
српске војске за победоносни јуриш 
и пробој Солунског фронта, на муње-
вито ослобађање Србије захваљујући 
српској пешадији и коњици пре дола-
ска савезничких моторизованих једи-
ница, на Кајмакчалан и српске гробо-
ва расуте у ранијим српским, а данас 
новоформираним самосталним др-
жавама, на српски ратни допринос у 
пропасти две царевине Аустроугар-
ске и Османске, што је ободрило бал-
канске народе за слободан развој. 
Заборавили бисмо српске жртве и 
гробничке јаме погинулих недужних 
српских мученика од злочина немач-
ких окупатора и усташких хорди Не-
зависне државе Хрватске Анте Паве-
лића у Јасеновцу, Ја-
довном, на Рабу, у 
Пребиловцима и 
широм Херцеговине, 
на Козари и Мањачи, 
на Сремском фрон-
ту.

Српски национал-
ни интерес није и не 
може бити да се све-
ти за злочине и неде-
ла који су према Ср-
бији и српском наро-
ду учињени кроз 
даљу или ближу 
историју. Али мора 
бити и остати до-
следна обавези да се 
све то памти и не за-
боравља, да то стало-
жено, али са поно-
сом обележава и 
отрже од заборава.

Српски национал-
ни интерес је да се 
што чвршће везујемо 
са нашим народом у 

дијаспори, који по неким проценама 
чини 4,5 до пет милиона људи, који су 
препуштени сами себи у тешкој бор-
би за прилагођавање, опстанак и на-
предак у страним срединама, па се  
– заокупљени бригом за егзистенцију 
и бољи живот њихових потомака – 
полако асимилују и заборављају срп-
ски језик, културу, обичаје.

Српски национални интерес је, да-
кле, да мислимо о свему побројаном 
што и није коначан списак важних 
елемената самосвојности, да се бо-
римо против одумирања или преина-
чавања српског националног и кул-
турног идентитета који су су стари 
народи успели да сачувају. Никакво 
чланство у наднационалним савези-
ма, организацијама и институцијама, 
не сме да укине или потисне наш 
национални и културни идентитет, 
који није у супротности са нашим 
политичким, економским и другим 
амбицијама да постанемо модерна, 
развијена средина и друштво. 

ПОЛИТИКА

Шта је српски национални интерес и како га заступати
Проф. др Владимир Првуловић

Српски национални интерес не зависи од историјског периода, политичке партије, лидера или диктатора на 
власти, социјалних и економских стандарда или степена развоја, нити га они одређују. Он представља 

вечну обавезу да се очува српски народ где год да он живи, да се очувају српске земље  
и српска или српске државе, упркос покушајима да се униште

Проф. др Владимир Првуловић

ДЕМОГРАФСКА КУГА
Српски национални интерес је да се, пре свега, изборимо против 

демографске куге и одумирања. Много смо милиона људи изгуби-
ли у побројаним ратовима и смањили српску државу на најмању 
у скорашњој историји, да бисмо смели да дозволимо да она, при-
родним одумирањем и миграцијама, нестане са лица земље. Мла-
де генерације, осим школовања и научног и економског напретка, 
треба да рађају децу.
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С вечаност је почела извођењем 
мађарске државне химне, да би 
затим присутне поздравио др 

Петер Ради, председник Комисије за 
мањинске изборе. Поред осталог, он 
је рекао  да је ова свечаност потврда 
да је Закон о народностима у Мађар-
ској веома добар и општеприхваћен 
и да то потврђује чињеница да је у 
више од 2000 насеља, за представнике 
националних заједница имало при-
лике да гласа око 300.000 бирача. 

„Данас припадници народности 
које живе у Мађарској могу без ика-
квог страха да покажу оданост свом 
пореклу, да јачају своју националну 
свест и везаност за своје корене“, из-
јавио је др Ради. 

Након речи добродошлице, др Га-
бор Кристијан, председник Изборне 
канцеларије, уручио је акредитиве 
изабраним члановима скупштина 
националних заједница. Када је реч 
о српској народности, у чланство 

Скупштине Самоуправе Срба у Ма-
ђарској изабрани су др Јованка Ла-
стић, Игор Рус, Мелинда Вукајловић 
Краус, Вера Пејић Сутор, Зорица Јур-
ковић Ембер, Снежана Дошић, Петар 
Богдан, Митар Кркељић, Душан Ка-
шанин, Милан Ђурић, Кристифор 
Брцан, Радивој Галић, Радован Горја-
нац, Петар Крунић и Петер Дунаи. 

Присутнима се затим, на свим ма-
њинским језицима, обатио Имре Ри-
тер, председник Одбора за народно-
сти у Мађарском парламенту и че-
ститао изабраним члановима скуп-
штина. 

„Свака народност има своју исто-
рију, културу и властите циљеве, али 
је веома важно да постоји узајамно 
разумевање и подржавање. У проте-
клих пет година доказили смо да је 
то могуће. Тако треба наставити и у 
наредних пет година и бити још ак-
тивнији“, рекао је Ритер. 

Свечаност је закључио Миклош 

Шолтес, државни секретар, који се 
скупу обратио речима: 

„Поздрављам новоизабране пред-
ставнике, као и оне који су поново 
изабрани и захваљујем се свима који 
су допринели да избори буду успе-
шно обављени. Овогодишњи избори 
су се у много чему разликовали од 
ранијих. Било је народности које су 
изашле са више листа, што значи да 
су се створили услови за различите 
политичке ставове. Пред нама је пе-

риод од пет година, политичка ми-
шљења морају да се ускладе и да сви 
идете према истом циљу, да се завр-
ше започети пројекти и започну нови. 
Видим да има доста младих чланова, 
којима бих поручио да ово није крат-
ка трка, него више личи на један дуги 
маратон и треба да им остане увек 

довољно резервне енергије за цео 
мандат. Јединство народности много 
може да допринесе добросуседским 
и, уопште, међународним односима 
Мађарске“, рекао је Шолтес. 

По завршетку свечаности, новои-
забрани чланови скупштина су на-
здравили шампањцем и једни други-
ма честитали избор у највиша пред-
ставничка тела националних заједни-
ца у Мађарској.

К. П.

Представници националних заједница преузели акредитиве
Свечаност у Будимпешти

На Факултету за државну управу у Будимпешти, 28. октобра одржана је 
свечаност поводом уручења акредитива изабраним члановима скупштина 

тринаест националних заједница у Мађарској

АКТУЕЛНО 

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА
У тренутку уласка у штампу овог броја СНН-а, у седишту Само-

управе Срба у Мађарској у току је конститутивна седница Скуп-
штине, на којој делегати, како је предвиђено, бирају руководство 
највишег представничког тела српске заједнице у Мађарској, о чему 
детаљније извештавамо у следећем броју. 

П редседник странке Савез вој-
вођанских Мађара Иштван 
Пастор, у последње време 

критикује дуга задржавања на гра-
ници и назива га тихим штрајком, 
док из мађарске Владе поручују да 
„раде на решењима”. Километарске 
колоне аутомобила и камиона на 
Хоргошу и Келебији нису новост. У 
Управи царина одговорност преба-
цују на другу страну границе, чијим 
представницима су предложили да 
се пропусна моћ на Хоргошу повећа 
са 450 на 600 камиона дневно, те да 

се рад мањих прелаза продужи на 24 
часа дневно.

„Нажалост, ти и такви предлози до 
данас нису наишли на одобрење, 
нити имамо бољу ситуацију на Хор-
гошу и Келебији”, каже за РТВ заме-
ник директора Управе царина Весе-
лин Милошевић.

Напротив, чак и на мањим прела-
зима, ван сезоне, радним даном, де-
сетак аутомобила зна да чека прелаз 
границе по неколико сати. Политички 
лидер војвођанских Мађара је најгла-
снији у осуди оваквог односа према 

путницима који назива тихим штрај-
ком.

„Ако је могуће, а могуће је, да на 
нашој страни, без обзира када прола-
зите, нема више од пет до десет или 
петнаест аутомобила онда није мо-
гуће да на другој страни, са ис-
том техником, са истом припре-
мљеношћу у односу на исте 
грађане, човек не може да сагле-
да када ће да пређе границу”, 
каже за РТВ председник СВМ 
Пастор.

„Потребна нам је технолошка 
иновација, министар Пинтер 
има за ово један план, идеју. Он 
је управо у преговорима о томе, 
након тога извештава владу, вла-
да одлучује о реализацији овог 
технолошког развоја”, рекао је 
мађарски министар Петер Си-
јарто у емисији Субјектив Теле-
визије Панон.

У српској Управи царина кажу 
да имају спремно решење:

„Пример који имамо тренут-
но са Северном Македонијом, 
заједничку контролу, заједнички 
прелаз, повећање броја трака, 
већа ангажовање са наше, али и 
са супротне стране дају праве 
ефекте”, поручио је Милошевић.

Како са друге стране рампе 

гледају на проблем нисмо успели да 
сазнамо, пошто до закључења овог 
прилога нисмо добили одговор на 
тражена питања из Полицијске капе-
таније Жупаније Чонград у Мађар-
ској. 

Српска страна предлаже 
заједничке контроле

Колоне на граници Србије и Мађарске

Како би се убрзао саобраћај на граничним 
прелазима Србије са Мађарском, у Управи царина 

Србије предлажу да се, као и у случају са Северном 
Македонијом, успостави јединствени систем 

заједничке контроле. Одговора на овај и низ других 
предлога са друге стране – нема. 
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Г осте из Кечкемета предводио је 
председник Привредне коморе 
Жупаније Бач-Кишкун и заме-

ник градоначелника града Kечкемета  
Јожеф Гал, који се у Нишу срео са 
градоначелником Ниша Дарком Бу-
латовићем, али су његови домаћини 
били и представници Регионалне 
привредне коморе Ниш.

„Посебан акценат је стављен на 
сагледавање потенцијала Нишке 
Бање. Мађари су у овој области једни 
од лидера у Европи и значајно ће 
бити да их упознамо са тим шта је то 
што наша бања  може да понуди, који 
су њени потенцијали и шта је то град 
спремио  потенцијалним новим ин- 
веститорима“, нагласио је градона-

челник Булатовић. Kада се ради о 
будућности Нишке Бање, гост из Kеч-
кемета је нагласио да у  Мађарској 
постоји пуно лековитих бања које су 
се интензивно развијале последњих 
седам до осам година.

„Мађарска има  више од 300 бања  
које су приватизоване и  финасиране 
су и развијене из европских, држав-
них и привредних фондова. После 
консултација са градом Нишом, сту-
пили смо у контакт  са неким  приват-
ницима  и развојним центрима који 
су заинтересовани за ову тему. Сада 
смо  овде да све 
погледамо и да 
започнемо при-
преме за такву 
сарадњу. Детаљ-
није о томе може-
мо да говоримо 
када направимо 
неколико следе-
ћих корака“, ка-
зао је Јожеф Лом.

Развој Kечке-
мета који има 
280.000 становни-
ка почео је 2008. 
године када је 

локална управа снизила општински 
порез са 2 на 1,6 посто како би приву-
кла стране инвеститоре. Мерцедес је 
фабрику у овом граду почео да гради 
2012. године и у њој је упошљено 
10.000 радника за које је изграђено 
5000 станова. Степен наплате пореза 
се сада удвостручава. Захваљујући 
Мерцедесу и фабрикама које раде 
делове за његове сутомобиле број 
становника у Kечекемету са повећава 
за 20.000.

„Због већег броја становника пове-
ћава се и градска инфраструктура. 
Изграђено је око 100 километара би-
циклистичких стаза, а граде се и нови 
путеви“, казао је Гал и додао да су 
паралелно са тим отворени и нови 
факултети на којима се школују 
стручњаци за ауто-индустрију.

Све ове промене и динамичан ра-
звој града утицали су на повећање 
плата и стандарда становништва. По-
већан је и број културних манифеста-
ција, а то је довело и до пораста бро-
ја туриста. 

У завршној фази пројекта „Развој 
прелазног пута Кибекхаза - 
Рабе“, недавно је отворен нов 

гранични прелаз између Мађарске и 
Србије, у циљу олакшавања живота 
локалног становништва и подстица-
ња економског развоја насеља која 
се налазе на тромеђи Србије, Мађар-
ске и Румуније, о чему је писао и наш 
лист.

У Центру „Мастер“ Новосадског 
сајма одржана је завршна конферен-
ција поводом пројекта у оквиру пре-
кограничне сарадње Мађарске и 

Србије „Развој пре-
лазног пута Кибек-
хаза - Рабе“, вред-
ног више од 5,5 ми-
лиона евра, од чега 
је из средстава 
Европске уније до-
нирано готово 4,6 
милиона. Отврају-
ћи конференцију, 
покрајински секре-
тар за регионални 
развој, међурегио-
налну сарадњу и 
локалну самоупра-
ву Огњен Бјелић 
истакао је да ће 
овај пројекат умно-

гоме допринети регионалном разво-
ју АП Војводине и подручја северног 
Баната, а нарочито општине Нови 
Кнежевац.

Повезивање наших држава сна-
жним економским везама, а пре све-
га развијеном путном инфраструкту-
ром и отварањем нових граничних 
прелаза, најбољи је начин да изграђу-
јемо међусобно поверење, рекао је 
Бјелић, истичући посебан значај овог 
пројекта, јер је реч о зони међудржав-
ног контакта која територијално по-
везује три суседне земље и простору 

на коме се свакодневно сусрећу за-
једнички интереси наших грађана.

Бјелић је напоменуо да је ово само 
један од пет стратешких пројеката у 
прекограничној сарадњи Мађарска 
– Србија, те да ће у народном перио-
ду, Покрајинска влада на челу са По-
крајинским секретаријатом за реги-
онални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу, наста-
вити са активним учешћем у припре-
ми нових стратешких пројеката кроз 
едукацију свих актера, на локалном 
и покрајинском нивоу, како би доби-
ли што квалитетни-
је пројектне пре-
длоге и њихову ре-
ализацију.

Водећи партнер 
на пројекту чији је 
приоритет интензи-
вирање економске, 
социјалне и култур-
не сарадње између 
двеју држава јесте 
НИФ – Национална 
агенција за инфра-
структуру из Бу-
димпеште, док су 
пројектни партнери 
ЈП „Путеви Србије“ 
из Београда и За-

вод за урбанизам Војводине из Новог 
Сада.

О значају пројекта на конференци-
ји су говорили и подсекретар Покра-
јинског секретаријата за урбанизам 
и заштиту животне средине Бранки-
ца Табак, помоћник покрајинског 
секретара за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај Рудолф Тот, дирек-
тор Завода за урбанизам Војводине 
Предраг Кнежевић и извршни дирек-
тор за стратегију, пројектовање и ра-
звој ЈП „Путеви Србије“ Биљана Вук-
сановић. 

Ниш и Kечкемет успостављају сарадњу
Састанак на југу Србије

Конференција поводом завршеног путног пројекта 

У Новом Саду је одржана завршна конференција поводом пројекта у оквиру прекограничне сарадње Мађарске 
и Србије „Развој прелазног пута Кибекхаза - Рабе“, вредног више од 5,5 милиона евра, од чега је  

из средстава Европске уније донирано готово 4,6 милиона

Окончани радови вредни пет и по милиона евра
АКЦИЈЕ

Привредна сарадња, са посебним акцентом на развој потенцијала Нишке Бање, 
као и сарадња у области културе, биле су теме заједничког састанка делегације 

мађарског града Kечкемета и домаћина, представника града Ниша
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Копачки рит

П осле прошлогодишњег ослика-
вања зидне површине изнад 
иконостаса, у печујском срп-

ском православном храму Св. Андро-
ника и Јунијуе наставља се фреско-

писање.  Наиме, захваљујући велико-
душности господина Миодрага Ко-
привице, генералног директора РТВ 
Војводине и овог јавног сервиса, у 
храму је извршено  фрескописање 

новог дела светиње, а овом приликом 
на ред је доспео ол-
тарски део светог 
храма. Фрескописа-
ње олтарског дела 
цркве обавили су 
Рајка Михајловић, 
академски сликар и 
фрескописац из Бео-
града и Никола Ава-
кумовић, академски 
сликар, рестауратор-
-конзерватор из 
Сремске Митровице. 
С благословом епи-
скопа будимског Лу-
кијана, уметници из 
Србије су у договору 
са јерејем Миланом 
Ерићем, парохом пе-
чујским, испоштова-
ли жеље домаћина, 
али и каноне Српске 
православне цркве, 
односно, традицио-
налног византијског 
сликарства, па је за-
хваљујући томе ура-

ђена предивна композиција, која 
краси печујски српски православни 
храм.

Печујци теже да наставе  радове, 
а крајњи циљ им је комплетно фре-
скописање српског православног 
храма.

П. М.

Наставља се фрескописање српске цркве 
Радови у Печују

„Изузетно ми је драго да ће резер-
ват биосфере 'Бачко Подунавље' који 
се простире на територији пет општи-
на - Сомбор, Апатин, Оџаци, Бач и 
Бачка Паланка, постати интегрални 
део прекограничног резервата био-
сфере. Овој заједничкој 'зеленој визи-
ји' значајно су допринели Покрајин-
ски завод за заштиту природе и Kо-
мисија Републике Србије за сарадњу 
са Унеском”, рекла је Душка Димовић 
из WWF Адриа-Србија.

Реке Мура, Драва и Дунав, које 
теку кроз пет земаља, формирају зе-
лени појас дуг 700 километара и по-
везују преко 930.000 хектара једин-
ственог подручја са значајном при-
родном и културном баштином, чи-
нећи тзв. Европски Амазон.

„Прекогранична номинација је 
снажан показатељ јачања регионал-
не сарадње и уједињења земаља с 
јединственим циљем заштите приро-
де. Рад на заједничкој номинацији је 
пример међудржавне сарадње на 
овако важном питању”, истакла је 
директорка програма заштите при-
роде WWF Адриa, Петра Ремета.

Подсећамо да је рад на успоста-
вљању резервата биосфере „Мура-
-Драва-Дунав” у пет држава званично 
почео 2011. године, када су министри 
заштите животне средине свих пет 
земаља потписали декларацију о ус-
постављању прекограничног резер-
вата биосфере. Хрватска и Мађарска 
су 2012. заштитиле свој речни предео, 
а следе их Србија (2017), Словенија 
(2018) и Аустрија (2019). Заједничка 

номинација повезала је пет целина у 
јединствено заштићено подручје.

Централно и заштитно подручје 
резервата биосфере протеже се на 
280.000 хектара и укључује 13 зашти-
ћених подручја, а окружено је са 
650.000 хектара прелазног подручја. 
Ретке плавне шуме, пешчани и шљун-
ковити спрудови, речна острва и мр-
тваје чине јединствени речни и кул-
турни предео. Европски Амазон је 
станиште највеће популације орла 
белорепана у Европи, са чак 140 па-
рова, као и других угрожених врста 
попут малих чигри, црних рода, ви-
дри, даброва и јесетри, али и важно 
подручје за више од 250.000 мигра-
торних птица.

Поред тога што представља дом 

бројним биљним и животињским вр-
стама, готово 900.000 становника за-
виси од Муре, Драве и Дунава. По-
плавна подручја штите насеља од 
поплава и осигуравају снабдевање 
пијаћом водом, док изузетни речни 
предели повећавају потенцијал за 
развој одрживог туризма.

„Проглашење резервата биосфере 
важан је одмак од штетних пројеката 
попут изградње нових хидроелектра-
на или експлоатације седимената. 
Одрживи суживот људи и природе је 
смер у којем морамо ићи ако желимо 
ублажити неизбежне последице кли-
матских промена, које већ сада ите-
како осећамо”, рекла је Ивана Kорн 
Варга из WWF Адриа.

Додатна подршка управљању ре-

зерватом биосфере у пет држава су 
и пројекти укупне вредности 14 ми-
лиона евра, суфинансирани од стра-
не Европске уније, а доприносе и за-
штити природе и развоју читавог 
подручја. Тако је у склопу ове иници-
јативе успостављена сарадња зашти-
ћених подручја свих пет земаља, са 
циљем прекограничног управљања, 
док је фокус пројекта „Бициклистич-
ке стазе Европског Амазона” успоста-
вљање модела одрживог циклотури-
зма. С друге стране, конкретне мере 
ревитализације река спроводе се 
кроз друге пројекте, како би се ство-
рила нова станишта и рекреативне 
зоне дуж река.

Заједничка номинација резултат је 
рада министарстава и јавних устано-
ва за заштиту природе Аустрије, Сло-
веније, Хрватске, Мађарске и Србије, 
секретаријата УНЕСКО програма 
Човек и биосфера, као и напора 
WWF-а, ЕуроНатура и многих других 
организација за заштиту природе у 
свих пет земаља.

WWF је једна од највећих, широм 
света признатих, независних орга-
низација, која се бави заштитом 
природе и има активну глобалну 
мрежу у више од 100 земаља. Миси-
ја WWF-а је да заустави уништавање 
животне средине и да створи будућ-
ност у којој људи живе у складу са 
природом путем очувања светске 
биолошке разноврсности, одрживог  
коришћења природних ресурса и 
смањења загађења и претеране по-
трошње. 

Заједничка акција земаља нашег региона  САРАДЊА

Заједничка номинација Аустрије, Словеније, Хрватске, Мађарске и Србије, послата је УНЕСКО-у,  
што је последњи део слагалице за проглашење резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав”,  

првог на свету у пет држава. Потврда УНЕСКО-а очекује се у јуну 2020. године.

Корак до оснивања резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав”
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К ао што смо већ писали, ового-
дишњу прославу „Дана срп-
ске културе у Жупанији Бара-

њи“ својим наступом увеличао је 
Српски православни црквени хор „Св.
цар Константин и царица Јелена“ из 
Сомбора.

Сомборци, предвођени хоровођом 
Миланом Радишићем, приредили су 
у Културном центру „Вигадо“ у Сиге-
твару незаборавни концерт, састављен 
од познатих православних литургиј-
ских песама и српских световних пе-
сама.

На крају наступа испраћени су бур-
ним аплаузима публике, а потом су 
водили и разговоре о успостављању 
сарадње са месним Мешовитим хо-
ром „Тиноди“. Већ сутрадан, хористи 
из Србије пратили су Свету литургију, 
служену у печујском српском право-
славном храму. Током богослужења, 
верници су уживали у предивном по-
јању гостију, који су се потом дружили 
са својим домаћинима.

Српски православни црквени хор 
„Св. цар Константин и царица Јелена“ 
основан је 1995. године од стране све-

штенства и верника православне цр-
кве у Сомбору, Храма Св. Великому-
ченика Георгија. Први ментор хора 
био је отац Лаза Пајић. 

Хор наставља дугогодишњу тради-
цију хорова и хорског певања у Сом-
бору. Певачко друштво у том граду 
основано је 1870. године као Српско 
црквено певачко друштво, које је ра-
дило са значајним композиторима и 
диригентима (Јован Пачу, Јосиф Ма-
ринковић, Петар Коњовић, Душан Тр-
бојевић и други). 

Од средине прошлог века, Сомбор-

ско певачко друштво је напустило цр-
кву  због тадашњих друштвњено-поли-
тичких прилика. Међутим, поновним 
буђењем верске свести, деведесетих 
година се појавила потреба за новим 
црквеним хором, те су се верници са-
стали и основали нов хор: Српски пра-
вославни црквени хор „Свети цар Кон-
стантин и царица Јелена” са дириген-
том Славицом Соколовић. Основни 
задатак новооснованог састава био је 
да учествује на недељним богослуже-
њима, обредима венчања, резања слав-
ског колача и других црквених обреда.  

 Хор је убрзо почео да ради и кон-
цертни репертоар те да учествује на 
различитим концертима и смотрама 
широм Србије.

У сваком случају о. Срђан Нешић, 
парох сомборски и диригент хора Ми-
лан Радишић изразили су своје велико 
задовољство због наступа у Сигетвару 
и Печују, а њихови домаћини на челу 
са јерејом Миланом Ерићем, парохом 
печујским, истакли су наду да ће се 
Сомборци и други пут радо одазвати 
и гостовати у Мађарској.

П. М.

Музичко путовање по српским крајевима
Хор из Сомбора приредио је у Културном центру „Вигадо“ у Сигетвару 

незаборавни концерт, састављен од познатих православних литургијских и 
српских световних песама. Хористи су сутрадан пратили Свету литургију, 

служену у печујском српском православном храму

Концерти у Сигетвару и Печују

О вогодишња смотра право-
славне духовне музике и срп-
ског народног мелоса проте-

ћи ће у свом уобичајеном току. Наиме, 
измене у пропозицијама, уведене про-
шле године, показале су се као веоме 
успешне, па зато организатори фести-
вала, предвођени Кристифором Брца-

ном, председником КУД-а „Банат“, 
неће уводити новине.

Након прошлогодишњег увођења 
конкретних временских ограничења у 
извођењу репертоара учесника, дома-
ћини фестивала поново скрећу пажњу 
извођачима на следеће:

- Временска дужина програмске 

тачке, која садржи одабране мелодије 
из целокупног српског музичког ства-
ралаштва, строго се ограничава на 
трајање до шест минута; 

- Вокални солиста може да учеству-
је искључиво у једној тачки програма;

- Музички састави, такође, само јед-
ном приликом могу да учествују у 
програму Сабора; 

- Пријаве се могу доставити искљу-
чиво елетронским путем, на адресу: 
banatskisabor@gmail.com. У наставку 
форума разговарало се о важности 
обезбеђивања свлачионица и смештај-
них капацитета за учеснике сабора. 
Наиме, због јубилеја („Банатски сабор” 
ове године прославља 25. годишњицу 
свог постојања), организатори рачуна-
ју да ће  број учесника прекорачити 
границу смештајних капацитета.

Такође, посебна пажња је била по-
свећена исхрани учесника сабора. 
Посебну главобољу представља обез-
беђивање финансијске конструкције 
манифестације, али организатори ће 
предузети све како би приредба про-

текла у најбољем реду, у чему ће им 
помоћи и Самоуправа Срба у Сегеди-
ну, бирано тело које је и прошле годи-
не материјално подржало реализаци-
ју традиционалне саборске манифе-
стације. Ова приредба ће и и сада 
имати свој духовни део.

Уједно, постигнут је и договор да 
повеље и пригодне поклоне свим уче-
сницима својеврсног фестивала обез-
беди Локална самоуправа села Деске. 
Организатори ће учесницима обезбе-
дити све техничке услове за несметано 
извођење програмских тачака, као и 
вечеру после програма. По потреби, у 
пријави наведеним пратећим особама, 
организатори обезбеђују вечеру по 
цени од 2000 форинти.

У наставку заседња разговарало се 
и о организационим припремама скуп-
штинске седнице Културно-уметнич-
ког друштва „Банат“. Будући да ове 
године истиче петогодишњи мандат 
руководства удружења, једна од ва-
жних тачака скупштинског заседања 
биће и избор новог руководства. 

Заказан је и термин скупштине: она 
ће се одржати 21. новембра. Све ово 
значи да у Десци убрзано теку припре-
ме за одржавање још једног „Банат-
ског сабора“ који и ове године, због 
великог јубилеја, у великом броју оку-
пити оркестре, инструменталисте, во-
калне солисте, камерне саставе и хо-
рове.

П. М.

Актуелности са седнице КУД-а „Банат”

У припреми јубиларни „Банатски сабор”
 КУЛТУРА

У дешчанском центру „Свети Сава“ одржана је седница КУД-а „Банат”, на чијем 
дневном реду су биле теме везане за организационе припреме уочи 

традиционалне културно-забавне манифестације „Банатски сабор“, која ће 9. 
новембра бити одржана по 25. пут

Један од ранијих наступа КУД-а „Банат"
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С егедин је старо насеље на де-
сној обали Тисе. По старим 
изворима постојало је у XII веку, 

претпоставља се да је у њему било 
„словенских хришћана” и пре дола-
ска Мађара. У XIV веку води се као 
утврђење у Чонградској жупанији, а 
средином XV века у њему су одржа-
вани угарски сабори. Сабору 1444. 

године присуствовао је и деспот Ђу-
рађ Бранковић, који је у овом крају 
имао велике поседе насељене Срби-
ма. За време турске власти Срби су 
претежно живели у Паланци и Горњој 
вароши. После обнове Пећке патри-
јаршије (1557) у Сегедину је било се-
диште „митрополита” - епископа за 
Бачку област. Тада је у вароши посто-
јала српска православна црква, о 
којој нема изворних података. После 
ослобођења од Турака 1686, прили-
ком Велике сеобе Срба у великом 
броју насељавају Паланку. Садашња 
црква у Сегедину, у некадашњем по-
граду Паланка, посвећена је св. Нико-
ли.

Управо је Паланка дала повод мла-
дом теологу да се и озбиљније поза-
бави њеним историјатом и данашњи-
цом. Тачније, како је она некада из-
гледала и каква ју је судбина задеси-
ла данас. Сенад Емра се током свог 
предавања базирао на својим истра-
живањима и подацима које је успео 
да пронађе у архивима и библиоте-
кама. Он је у свом вешто конципира-
ном излагању посебну пажњу посве-
тио историјату Паланке, српским па 
и грчким породицама, које су важно 
место заузимале у друштвено-поли-
тичком, економском, културном, 
образовном и верском крвотоку гра-
да Сегедина.

Све то поткрепио је и слајдовима, 
који су сведочили о некада богатом 

делу Сегедина, који се звао Паланка. 
Нажалост, у њој Срби староседеоци 
су или изумрли, или су се асимилова-
ли. Старе улице, куће, занатске радње, 
дале су подстрек младом истражи-
вачу да се детаљније позабави њима.

Након велике поплаве 1879. године, 
Сегедин је био потпуно преуређен и 
грађен поново. Три четвртине насеља 
више не постоји, али прошла времена 
на многим кућама се и данас очита-
вају, поготово имена, која сведоче о 
много чему. Примера ради, и данас 
се помиње име мецене који се звао 
Раде Рапаић. Он је имао кључну уло-
гу у регулисању реке Тисе, а велики 
приложник је био 
и приликом понов-
не изградње града, 
О њему се мало 
зна, али његов пор-
трет и дан данас 
може се наћи по-
ред „Штефаније“. 
Вредно је истаћи и 
трговачку породи-
цу Поповић. И ова, 
као и породица 
Веселиновић је, на-
жалост, изумрла. 
Једина фамилија 
која је опстала и 
остала активна је-
сте породица Па-
влов. Она је важну 
улогу играла у об-

нови српске православне цркве и 
црквеног дома.

У Паланци је постојао и православ-
ни интернат, односно школа. Установа 
је примала и подржавала децу пра-
вославне вероисповести, пре свега 
девојке које је усмеравала на хри-
шћански, етички живот и дала им 
основно образовање. Како рече Се-
над Емра, дух прошлости постоји, али 
уколико се данашњи потомци нека-
дашњих славних Сегединаца упитају 
шта знају о прошлости Паланке и 
њеним житељима, одговори ће иза-
звати тугу и сету. 

П. М.

КУЛТУРАПредавање и изложба у Сегедину

Паланка некад и сад - успомене на српску варош
У оквиру „Дана српске културе у Сегедину“, у тамошњем Српском клубу одржано je предавање и фото-
изложба Сенада Емре, истраживача српске прошлости у овом граду. Занимљива историја дела Сегедина 

који је назван Паланка, дала је повод Емри да се озбиљније позабави  
њеном прошлошћу и садашњим изгледом

Некадашњи изглед Паланке у Сегедину

Сенад Емра

Ч ланови Српског позоришта у 
Мађарској су стари пријатељи 
мохачких Срба и њихових при-

јатеља, а када се у барањском граду 
прочује да стиже наша позоришна 
дружина, рано треба стићи у мохачки 
Српски клуб како би се резервисало 

место. Јер, они који ка-
сније стигну, често 
пута стојећи морају да 
испрате програм. 

Глумци Српског по-
зоришта у Мађарској 
су се овом приликом 
определили да посе-
тиоцима подаре једно 
музичко-литерарно 
вече, које су поделили 
на два дела. У конци-
пирању је важно ме-
сто заузела и чињени-
ца да су за недељу 13. 
октобар били заказа-
ни избори за локалне 

и народносне самоуправе. Зато је 
трочлана екипа у саставу Милан Рус, 
Бранимир Ђорђев и Жолт Балинт, 
одлучила да публици представи му-
зичку баштину тринаест законом при-
знатих народности у Мађарској.

Представљање музике национал-

них и етничких заједница у Мађар-
ској главни актери вечери привели су 
крају извођењем популарне музике 

из ТВ серије „Врућ ветар“, тачније, 
Шурдине песме. У наставку вечери, у 
другом делу програма који је добио 
назив „Хармоника у Европи“, публика 
је стекла увид у музику Русије, Ита-
лије, Француске и других европских 
земаља, где је хармоника веома по-
пуларна. Треба рећи да се ни након 
наступа чланова Српског позоришта 
у Мађарској публика није разишла, 
већ је дружење настављено, уз при-
годно послужење, музички штимунг 
и добру забаву коју су им приуштили 
локални тамбураши.

П. М.

Уметнички програм у Мохачу

Музичко вече Српског позоришта
Трoчлана екипа у саставу Милан Рус, Бранимир Ђорђев и Жолт Балинт, 

одлучила je да публици представи музичку баштину тринаест  
националних заједница у Мађарској
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Без стида нема ни границе између добра и зла Д анашњи свет је ван сваке сум-
ње, у стању дуготрајне регреси-
је. Иако видљива на сваком 

кораку, та регресија је можда најуоч-
љивија кроз феномен нестајања стида 
и кроз владавину општег бешчашћа. У 
процесу цивилизовања друштва, од 
Адама и Еве па до данас, осећај стида 
је имао једну од кључних форматив-
них улога. Осећај стида одређује наш 
однос према другима, према морал-
ним нормама и друштвеној етици. 
Што је општи осећај стида присутни-

ји, друштво је цивилизованије. Циви-
лизовано друштво почива на осећају 
стида можда и више него што почива 
на законима. Када стида нема, нема 
ни јасне границе између добра и зла. 
Без стида нема ни осећаја кривце, ни 
кајања, ни части. Ако су грађани иму-
ни на стид, закони не могу уредити 
друштво нити га могу цивилизовати.

Процес цивилизовања друштва по-
чива и на ефекту угледања, исто она-
ко како се одвија и процес одрастања 
и васпитавања. Деца посматрају и 
слушају родитеље, и током одрастања 
стичу свест о стиду. Пристојност, ма-
нири, самоконтрола, стид и моралне 
норме увек се прво појављују у про-

свећенијим слојевима, а потом се пре-
носе наниже. Та кључна васпитна 
улога елите данас нестаје, и то нестаје 
њеном кривицом. Примитивизам и 
бахатост више нису „привилегија” нај-
нижих слојева друштва. Реч је о ма-
ниру који је велики део елите усвојио 
и обилато га користи у свакој прилици 
и сваким поводом.

Подразумевало се да су секс или 
голотиња део приватног простора јер 
су директно везани за праисконски 
осећај стида. Не због закона, већ због 
осећаја стида сексуални чин се не 
обавља на улици, нити пред децом, 
нити се улицом хода наг. Овај елемен-
тарни осећај нормалног се данас губи 

и слаба је утеха да је реч о глобалном 
феномену. Пола Србије омађијано и 
без стида гледа програме у којима се 
нове „звезде” јавно брукају кршећи 
све табуе пристојног друштва. Ту па-
раду јада и вулгарности по свој при-
лици гледају и родитељи, рођаци и 
пријатељи нових звезда, и чини се да 
се ту нико не стиди. Напротив. Као да 
је глад за новцем изнад сваког морал-
ног обзира и као да може да оправда 
све облике понашања.

Није овде није реч о политичкој 
борби, о подељеној Србији и остра-
шћеним идеолошким и политичким 
разликама које су можда мало, онако 
балкански, измакле 
контроли. Овде је 
реч искључиво о 
ћару. Иза сваког са-
мопонижења, иза 
сваког срамног на-
ступа, иза сваке из-
говорене лажи су 
интереси и траг нов-
ца.

На српској поли-
тичкој сцени (а није 
боље ни на глобал-
ној) патологија је 
јасно видљива, и све 
је очитија како се 
иде ка врховима 
власти. Патолошке 
личности у правилу 
немају осећај стида. 
Али, тешко је пове-
ровати да су сви 
они који упорно де-
монстрирају мањак 
стида социопате, 
или психопате. Пре 
ће бити да је само 
реч о људским крпа-
ма, а то се не може 
лечити.

Међу онима који 
јасно уочавају шта 

се на сцени догађа, међу онима који 
луцидно критикују садашњи тренутак, 
много је оних који су били толерантни 
према „својима”, а сами се понашали 
нечасно у јавном простору и ћутали 
када су морали да говоре. Може бити 
да су све то радили одмереније, циви-
лизованије, елоквентније, али то не 
мења суштину. Ово што данас гледамо 
није почело јуче, нити ће нестати су-
тра – то је само метастаза дугог про-
цеса социјалног пропадања. Српска 
жаба бестидности је, чини се, скувана 
и том смо лонцу сви додавали свој 
зачин. Добро, не сви – ви нисте.

Небојша Катић (Политика)

ЛАГАЊЕ КАО ЖИВОТНИ СТИЛ
Закони не кажњавају лагање, сем када се лаже на суду - осуда је пре-

пуштена друштву и његовим моралним нормама и стандардима. Данас 
се у јавном простору лаже бестидно, лаже се као да нема сутрашњег дана. 
Нема ни страха, ни нелагоде што ће те лажи заувек остати забележене у 
медијима и/или на интернету. Осећање части, тесно повезано са осећајем 
стида, полако нестаје. Јавне личности се рутински, дневно и готово риту-
ално самопонижавају, изговарајући бесрамне полтронске реченице, до-
дворавајући се људима од моћи. Уредници, новинари, аналитичари, умет-
ници или професори који би морали бити у мишјој рупи због онога што 
су изговорили, или због онога што нису изговорили, а морали су, гордо 
шетају градом или трче од студија до студија.  

БЕЗ ИЗВИЊЕЊА
Особе које имају проблема са патолошким лагањем се најлакше пре-

познају на основу великог броја прекршених обећања, упропаштених веза 
и неспособности да заврше важне задатке на време. Такође, како је у 
основи недостатак самопоуздања, њихове лажи ће се односити на то да 
су веома блиски са познатим личностима или да су постигли наки неве-
роватан подвиг. Kако такве особе нису свесне последица својих измишља-
ња, ако их ухватите у лажи обично се неће извињавати или признавати 
кривицу. Оне ће само наставити даље као да се ништа није догодило. 
Обично ако их открије један круг људи, они одатле одлазе и бирају нови 
круг људи у коме ће наставити да се крећу док их не открију и тако редом. 
Неки људи су бољи у лагању у односу на друге људе. То су најчешће особе 
са развијеном социјалном интелигенцијом, које веома вешто пливају у 
области међуљудских односа. Те вештине су једним делом наслеђене, 
другим делом стечене кроз живот, док су са треће стране оне и ситуаци-
оно условљене. Међутим, да ли ће особа користити своју способност ла-
гања или неће, најпре зависи од његове етике, савести и моралних вред-
ности. Због тога имамо људе који признају извршење кривичних дела иако 
против њих истражитељи у том тренутку немају никаквих чврстих мате-
ријалних доказа.

Цивилизовано друштво почива на осећају стида можда и више него што 
почива на законима. Када стида нема, нема ни јасне границе између добра и 
зла. Без стида нема ни осећаја кривце, ни кајања, ни части. Примитивизам и 

бахатост више нису „привилегија” најнижих слојева друштва. Реч је о маниру 
који је велики део елите усвојио и обилато га користи  

у свакој прилици и сваким поводом

Куда води процес умирања стида 
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ЖИВОТНИ СТИЛ

ФЕЉТОН

Н аши гени, попут инструмената 
у оркестру, помажу да се изве-
де јединствена мелодија живо-

та. Свако од нас је позван да узме 
диригентску палицу и сам одреди 
колико ће чаробна бити та симфони-
ја - сликовито нам објашњава др Ива-
на Бузаџић, специјалиста генетике. 

Да ли то значи да генетски запис 
можемо да мењамо и да, уколико 
нам је познат, можемо њиме да упра-
вљамо? Можемо ли да помогнемо 
својој деци да не буду као ми склона 
гојењу, високом крвном притиску или 
одређеним болестима. Др Ивана Бу-
заџић каже да гене не можемо да 
променимо, али можемо да утичемо 
на генско испољавање. 

- Нова сазнања потпуно су проме-
нила слику генетике која се повези-
вала искључиво са озбиљним наслед-
ним болестима - наводи специјалиста. 
- Данас, међутим, знамо да су оне у 
вези са мање од 11 одсто укупних 
гена, које проучава класична генети-
ка. А уколико знамо да у породици 
постоји неко оптерећење, најбоље је 
да тестирањем деце и променом на-
чина живота предупредимо његов 

развој. Правилна исхрана и адеква-
тан избор физичке активности у ве-
ликој мери могу да пролонгирају или 
да спрече појаву проблема. 

Родитељи неретко праве грешку 
форсирајући децу да се баве одређе-
ним спортом или да једу одређену 
храну, јер мисле да тако треба и да је 
то здраво за њих, али истраживања 
показују да је свако планета за себе 
и да ако је тата био добар фудбалер, 
не значи да ће то бити и његов на-
следник. Бивше балерине су убеђене 
да њихове ћерке морају да носе три-
ко и балетанке.

- Гени одређују наш потенцијал за 
развој многих структурних и функ-
ционалних карактеристика које су 
важне у спорту. Неке особине, попут 
висине, су под снажним утицајем 
гена, док је нпр. обим стомака под 
мањим утицајем генетике и већим 
утицајем околних фактора - објашња-
ва Ивана. 

Превенција болсти ДНК тестира-
њем метаболичких гена, као и других 
ризичних фактора, добијају се пода-
ци о нашим навикама, укључујући 
животни стил, задовољава ли одређе-

на храна и терапија лековима наше 
генетске записе или су потребне неке 
промене. 

- Управо те промене животних на-
вика, физичке активности, исхране, 
коришћење додатних суплемената, 
могу да помогну у превенцији разво-
ја болести код деце и одраслих - об-
јашњава генетичарка. 

За неке карактеристике попут из-
држљивости или снаге, генетика је 
веома битна, али докторка  каже да 
је исто толико 
важно и како 
ће тело реаго-
вати на тре-
нинг. 

- Уосталом, 
ако је родитељ 
врхунски спор-
тиста не мора 
да значи да ће 
и дете имати 
исти потенци-
јал, јер је њего-
ва генетика 
другачија. Са-
вет је да се пре 
било ког спор-

та или физичке активности уради 
одређена генетска анализа како би 
се генетски потенцијал искористио 
на најбољи могући начин - поручује 
генетичарка. 

Данас често чујемо израз „теломе-
ре”, а углавном не знамо да их сви 
поседујемо. И да су код неког краће, 
а код неког дуже. То такође зависи од 
генетике и може да нам каже да ли 
имамо предиспозиције за дужи или 
краћи животни век.  

Т ачно у 14.15 сати отправник во-
зова подиже у вис лопарић и 
пиштаљком даде знак за пола-

зак. Локомотива запишта, поче да уз-
дише и фркће, па се полагано захукта. 
Милош се одушеви. „Хвалим те Боже. 
Најзад!”, прошапута нечујно, себи у не-
дра. 

Воз је весело кренуо.
Српски презвитер беше радостан 

због поласка, али помало и забринут. У 
њему се ројише разне мисли, низала су 
се многа питања на које није имао ва-
љаних одговора, бринуо је због супру-
ге Зорке, због порођаја, због детета... А 
ратно доба, свуд се осећа.  

„Господе! Само дете да буде здра-
во!”, молио се свакодневно. Истовреме-
но обузе га и необјашњива срећа због 
доласка новорођенчета. Био је свестан 
да ће дете увелико утицати на уобича-
јени ток свештеничког му живота.

 Намах осети нелагоду и грижу са-
вести због своје неопростиве малоду-
шности. Обли га хладан зној. Сети се 
Христових речи. Нечујно у себи изго-
вори стихове Јеванђеља по Матеју: 
„Који се, дакле, понизи као дијете ово, 
онај је највећи у царству небеском. И 
који прими такво дијете у име моје, 
мене прима.”

После десетак минута воз се накрат-
ко заустави. „Бајско градско насеље”, 
писало је крупним црним словима на 
белој дрвеној табли. „Фурасто име”, чу-
дио се јереј необичном називу станице. 

 Ајзибан је полагано напуштао пери-
ферију. Ускоро се указа и широка до-
лина са густом трстиком иза које се 
назирао тихи Францов канал. Презви-
тер угледа чамац и аласа како управо 
вади вршку. Паде му на ум омиљена 
песма Љубице Шишковић, најталенто-
ваније певачице у Сантову: 

Шетала се танка шајка-лађа
и у лађи момак и девојка.
Момак спава, а девојка везе,
везак везе, па у момка глеђе.
Гледале је с брега другарице,
па су оне њојзи говориле:
»Благо теби у лађи девојко,
везак везеш, па у момка глеђеш!«
Ал' говори из лађе девојка:
»Не будал'те с брега другарице,
потруну' се моје беле руке
од многија' крвави' кошуља.
И синоћ ми једна донешена,
и у њојзи рука увијена,
и на руци девет прстенова,
и десета бурма позлаћена...
Тако мислим да је брата мога!«
Низаше се бели, трском покривени 

салаши. Око њих густа багремова 
шума. Багрем, Сантовци кажу „јéла”, 
још није пуштао пупољке. 

Композиција се ускоро заустави 
код бајске Водице. Милош је знати-
жељно посматрао камени крст укра-
шен иконом распетог Христа. Од како 
је света и века, бајски Срби су сваке 
године о празнику Преображење до-
лазили на ово свето место. Јереј Апић 
је посебно волео да служи под ве-

дрим небом. Неким чудом, густа шума 
би се намах претворила у велелепни 
храм. Отегнуто појање верника све-
чано је одјекивало у благој хладови-
ни разгранатог дрвећа. Речи прелепог 
тропара Преображења: „Преобразил-
сја јеси на горје Христе Боже, показа-
виј учеником твојим славу твоју...”, 
деловаше на његову душу попут бла-
гог мелема. 

Беше то весео празник. Тада се, на 
велику радост баштована, обављао и 
обред освећења новог грожђа. Бајски 
и сантовачки верници се по завршет-
ку свете литургије освежише хладном 
и лековитом водом која је управо у 
подножју крста извирала. Потом ра-
застрше шарене везене ћилиме. Из 
дубине плетених цекера израњаше 
разна укусна јела и флаше квалитет-
ног домаћег вина. (...)

Драгомир Дујмов 

Можемо ли да променимо генетски запис 

Страдалнички животни пут Милоша Апића (10)

Генетика је важна, али често није пресудна 

Путовање сантовачког пароха

Неке особине, попут висине, под снажним су утицајем гена, док је, на пример, обим стомака под мањим 
утицајем генетике и већим утицајем околних фактора. Жене живе дуже од мушкараца у просеку за шест 

година. Ако у породици има дуговечних, велика је шанса да ће и потомци имати дуг живот

Композиција се ускоро заустави код бајске Водице. Милош је знатижељно 
посматрао камени крст украшен иконом распетог Христа. Од како је света и 

века, бајски Срби су сваке године о празнику Преображење  
долазили на ово свето место.

Бајска водица
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У Српском забавишту, основној 
школи, гимназији колегијуму и 
библиотеци „Никола Тесла” у 

Будимпешти одржан је отворени дан 
и родитељски састанак. Многи роди-
тељи и будући ученици посећивали 
су часове и стицали утиске о раду 
наших просветара и о нивоу наставе 
у нашој школи. 

У свечаној сали школе, директорка 
др Јованка Ластић се обратила роди-
тељима оне деце која намеравају да 
се догодине упишу у ову васпитно-
-образовну институцију. Уследила су 

питања, на која је директорка давала 
исцрпне одговоре. 

У препуној сали окупили су се ро-
дитељи садашњих ђака. Директорка 
Ластић је у свом обраћању рекла да 
је тренутно укупан број ученика 633, 
са тим да је ове школске године у 
септембру уписан рекордан број 
деце. Говорила је о успешном проши-
рењу зграде школе, о новим учиони-
цама 12. разреда у поткровљу и о 
изградњи нових водених чворова на 
више места унутар зграде на Тргу 
ружа.

Она је споменула и предстојеће 
задатке. На првом месту говорила је 
о скорашњој обнови фасаде школе, 
о измени прозора, како у школи тако 
и у ђачком дому у Рожа улици. Нажа-
лост, материјална средства су доста 
касно пристигла, тако да ће се сви ови 
радови извршити током школске го-
дине, што подразумева додатне поте-
шкоће. Директорка је од родитеља и 
деце тражила разумевање и стрпље-
ње. 

Уз помоћ снимака је показала при-
мере за неред који ученици после 

часова остављају за собом у поједи-
ним учионицама, па и о намерном 
наношењу штете и кварова. Она је 
потом говорила и о проблему пуше-
ња у поткровљу и опасности избијања 
пожара.

Електронске картице које су у упо-
треби, данас имају више функција. 
Поред тога што служе као регистра-
ција приликом изласка и уласка у 
школу, те картице се користе и при-
ликом исхране и позајмљивања уџбе-
ника и књига из библиотеке. Нажа-
лост многи ученици не чувају карти-
це, што представља додатни проблем.

Директорка је напоменула да од 
ове школске године постоји само 
електронски дневник, и да се чекира-
ње одласка кући ђака из ђачког дома 
обавља путем интернета. Похвално 
је говорила о позитивној тенденцији 
поштовања термина у вези са упла-
том исхране.

После заједничког родитељског 
састанка, родитељски састанци су 
настављени по одељењима.

Д. Д. 

Отворени дан и родитељски састанак
Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти

Екскурзија ђака из БатањеНЕВЕН

О томе колико је важно упознати државу у којој живимо и културно-историјске знаменитости  
Срба у њој, сведочи недавна ексурзија ученика Српске школе из Батање

Три незаборавна дана у Барањи

Приликом састанка са ђачким родитељима речено је да школу тренутно 
похађају 633 ученика. Од већих акција у школи, ускоро следи  

обнова фасаде, као и замена прозора

П осле успелог конкурсног про-
јекта упућеног Фондацији „Бе-
тлен Габор“, ученици из Батање 

су, у пратњи својих наставника, кре-
нули ка Барањи. Прва станица је био 
Мохач, Музеј „Дороћа Канижаи“. 
Ученици су ту погледали сталну по-
ставку, изложбу о словенским наро-
дима Мађарске. Пажњу је највише 

привукао део изложбе посвећен Ср-
бима у Мађарској и њиховој истори-
ји. Након музеја, запутили су се ка 
месту где је 29. августа 1526. вођена 
Мохачка битка. На овом месту се да-
нас налази Историјски спомен музеј.

 Кустос музеја је децу на веома 
заниљив начин вратио у доба Турака 
и испричао им многе занимљивости 

из тог периода, показујући им пред-
мете и гардеробу из тог времена. 
Први дан свог обиласка су завршили 
у Шиклошу, где су били и смештени. 
Други дан су провели у обиласку тв-
рђаве у Шиклошу, погледали су џа-
мију Беја Малкоч, која верно показу-
је турско доба, као и Српску право-
славну цркву, где их је срдачно доче-
као чика Иван Јаношов, пореклом из 
Батање.

 Деца су уживала у срдачној добро-
дишлици, погледали су велелепни 
иконостас, док је највеће одушевље-
ње владало када су се попели на то-
рањ цркве и добили прилику да звоне. 
Поподне су провели у Вилању, након 
чега су се забавили на новим базени-
ма у бањи, у Шиклошу. 

Последњи дан туре по Барањи уче-
ници су провели у Печују. У јутарњим 
часовима обрели су се у Српском 
радију у Печују, где их је дочекао 
Предраг Мандић и показао им како 
функционише српски радио. Неки 
ученици су том приликом дали и ин-
тервју за радио емисију. Посетили су 
затим Српску православну цркву, где 
их је дочекао јереј Милан Ерић, па-

рох печујски. Остатак времена про-
вели су у шетњи центром Печуја и 
обишли су знаменитости овог града.

Српска школа у Батањи се нада да 
ће и у скоријој будућности успети да 
настави овим путем, како би своје 
ученике упознала са свим местима у 
којима живе Срби у Мађарској и са 
њиховим знаменитостима. Ове ек-
скурзије су од непроцењиве вредно-
сти, како за ученике, тако и за настав-
нике, и одличан су материјал за часо-
ве српског језика, историје и народо-
писа.

С. Ђ.
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Сегединска месна спрска заједница и Сегединска српска 
народносна самоуправа срдачно вас позивају на предавање 

Стевана Бугарског из Темишвара

„БИБЛИJA И ДРУШТВО“
У оквиру „Дана српске културе у Сегедину”

29. октобра 2019. у 17.00
У Сегединском српском клубу 

Улица Шомођи бр. 3

Уједно вас обавештавамо да је најављена Света 
литургија са

учешћем хора у сегединској српској цркви, која је била 
планирана за 10. новембар, отказана из објективних 

разлога.
Организатори

ИНФО

 СОБА ЗА ИЗДАВАЊЕ
У III кварту, у породичној кући, комфорна соба  

од 26 квадрата, са посебним улазом.

Јавити се на тел: +36 30 711 7914

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ

Српски педагошки и методолошки центар расписује 
литерарни конкурс за све школе са српским наставним 
језиком и за школе где се српски језик предаје као наставни 
предмет. Конкурс је расписан до 20. новембра 2019. године. 
За основну школу су предвиђене три теме и за гимназијалце 
три. Дужина рада је од 3000 до 5000 карактера (једна до две 
куцане странице). Радове треба слати у електронској 
форми на имејл: szerbpedkp@gmail.com и потписати 
шифром. На исти имејл послати своје име, наслов рада, 
разред и шифру под којом је рад послат. Куцати у фонту 
Times New Roman. Обавезно је да се рад пошаље и у 
ћириличном рукопису, на адресу: Szerb Pedagógiai és 
Módszertani Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa 3.

Теме за основне школе:
1. Матерњи језик, најкраћи пут до срца  
2. Чувајмо сваку реч српског језика
3. Најлепши су снови на матерњем језику.

Теме за гимназију:
1. „На српском језику разговарам са муњама“ (Никола 

Тесла)
2. „Српски језик је рајски језик“(J. J. Змај)
3. Ћирилица је велики допринос културној баштини 

Европе 

ДЕГУСТАЦИЈА ВИНА СА БАЛКАНА
На Главном тргу у Печују

8. новембра 2019. од 19.00 ч.

Забавни програм: DJ Богдан Сабо 
Цена улазница: 3.900 фт.  

X СУСРЕТ ХАРМОНИКАША
Изложба музичких инструмената 

на Чепелској ади

9. новембра 2019. у 14.00 ч.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Szigetújfalu, Vasút u. 24. 

Тел: 06/70-866-4474

Програм сусрета:
Стручне презентације

Од 16.00 часова: гала програм хармоникаша

Изложбе Петера Могера и Иштвана Сањија, 
израђивача музичких инструмената

„КОЛО“ – ПЕСМЕ И ИГРЕ 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА

Сваке среде од 19.00 до 23.00 ч.

Народна музика и игре Срба, Хрвата и Словенаца
Свира оркестар „Коло” из Тукуље!

Место програма: 
Ferencvárosi Művelődési Központ

(Budapest,. IX Haller u. 27.)

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА”

Позивамо вас да дате своје предлоге кандидатa за доделу 
Светосавске награде 2020. У обзир долазе заслужни 
појединци или организације, који су својом дугогодишњом 
делатношћу знатно допринели очувању српства у 
Мађарској. Такође вас позивамо да пошаљете своје 
предлоге за доделу награде Повеља „Сава Текелија” 2020. 

Ово признање се додељује појединцима или 
организацијама који су допринели очувању културних и 
верских добара Срба у Мађарској. Према Правилнику 
ССМ-а о додељивању награда, који се налази на веб 
страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, 
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а и појединци, 
припадници српске заједнице.

Предлози се достављају писменим путем на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos 
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.), са назнаком 
„Предлог за Светосавску награду ССМ 2020“, односно 
„Предлог за Повељу Сава Текелија 2020“.

Предлози се могу доставити и електронским путем, на 
адресу: ssm@t-online.hu. Рок за приспеће ваших предлога 
је 15. новембар 2019. године. Предлози који стигну после 
овог рока се неће разматрати, па вас зато молимо да 
своје предлоге пошаљете на време.
Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36 1 331 5345; имејл: 
ssm@t-online.hu)

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

Сегединска српска народносна самоуправа и Сегединска 
Месна српска заједница, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ  
У СЕГЕДИНУ

Од 9. новембра до 25. новембра 2019. 

9. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 - „Банатски сабор” - Сабор духовне и народне песме 
и народне музике 
21. 11. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 - Свечано завршно вече

Реализацију манифестације помогли су: 
Самоуправа Срба у Мађарској, Комисија за образовање, 
културу и спорт Сегединске градске самоуправе, 
Република Србија - Министарство спољних послова - 
Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, 
Фонд Министарства за људске ресурсе Мађарске

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА НОВЕМБАР 2019.

 
 02. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 03. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч.
 07. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 08. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч. (Св. Димитрије)
 09. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 10. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч.
 15. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 16. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч. (Ђурђиц)
 16. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 17. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч.
 20. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 21. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
 23. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 24. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч.
 30. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.

 Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.
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П ротонамесник Александар Јев-
тић, парох краљевачки, испри-
чао је својим гостима да је 

градња светог храма отпочела 1990-
их година, а интензивнији радови на 
подизању светиње уследили су након 
2000. године. 

„Слава Богу, у години када обеле-
жавамо 800. годишњицу аутокефал-
ности наше Српске православне цр-
кве, ми смо добили велики благослов 
од Светога Саве и процентуално, 
можда је највише урађено како на 
светом храму – то се види на фреско-
пису – тако и на самом уређивању 
порте и објеката око ње. Истовреме-
но, народ се у све већем броју поја-
вљује на богослужењима, што је мо-
жда најважније, најмилије не само 
нама, него и Светом Сави“, рекао је 
домаћин.

Верницима се указала прилика да 
у светосавском храму одслушају и 
једно предавање, наиме, у склопу 
обележавања 800. годишњице ауто-
кефалности Српске православне цр-
кве, на тему „Лик Светог Саве у опти-
ци модерних српских песника“ бесе-
дио је др Драган Хамовић, књижев-
ник, виши научни сарадник на Инсти-
туту за књижевност и уметност у 
Београду. 

Сутрадан, пут је поклинике из Ма-
ђарске најпре је одвео у манастир 
Жичу. Тачно време грађења Жиче 
није забележено, но, Доментијан и 
Теодосије, биографи Светог Саве, бе-
леже да је грађење Спасовог дома 
започео Стефан Немањић, још као 
велики жупан, у доба када је његов 
млађи брат био старешина Студени-
це. Сава је, по речима Теодосијевим, 
надгледао зидање Спасовог храма. 
На основу тих података закључује се 
да је Жича подигнута у раздобљу од 
1206. до Савиног одласка у Хиландар, 
1217. године. Изградња новог седишта 
српског архиепископа трајала је до-
ста дуго. Радови су убрзани после 
1219. године када је, захваљујући Све-
том Сави, добијена самосталност  
Српске православне цркве и Жича је 
постала седиште српске Архиеписко-
пије.  Патријарх Манојло Сарантен 
Харитопул и цар Теодор I Ласкарис 
додељују архимандриту Сави акт о 
аутокефалности Српске цркве, хиро-
тонишући га, на Цвети 1219. године, за 
првог српског архиепископа. Међу 
првим пословима које је Сава урадио 
по повратку из Никеје, било је довр-
шење Жиче. Већ 1220. године архие-
пископ Сава је хиротонисао осмори-
цу епископа.

После 1219. у Жичи је успостављена 
спона двеју власти у земљи - краљев-
ске и архиепископске, њихов склад и 
јединство, узајамност и дуговечност 
а овде је извршено, како то описује 
Теодосије, и крунисање краља Стефа-
на 1221. године. 

Што се тиче архитектуре манасти-
ра Жиче, велика манастирска црква 
припада тзв. рашкој градитељској 
школи. Жича представља већ потпуно 
сазрели архитектонски прототип који 
у типолошком погледу завршава се-
рију споменика формирану од црка-
ва Св. Николе, Ђурђевих ступова и 
Студенице. Као таква, била је узор за 
грађење многих потоњих цркава и 
манастира у каснијим вековима. Са 
друге стране, у вези са сликарством 
светиње,  ваља истаћи да је црква 
Светог Спаса прошла кроз грозоте 
ратова, пожара и разарања сваке вр-
сте, па је право чудо што је њено сли-
карство и у тако скромном обиму до 
данас уопште очувано. 
Унутршњост храма није, 
као некада, сва прекри-
вена фрескама. Од це-
локупног њеног мону-
менталног декора једва 
је остала петина, а од 
тога веома мало најста-
ријег, из двадесетих и 
тридесетих година XIII 
века - из доба њених пр-
вих ктитора, и то само у 
певницама и кули. Више 
је сачувано живописа у 
олтару, наосу, капелама 
и на улазу, обновљеног 
у првој половини XIV 
века. Све остале ислика-
не просторије цркве 
потпуно су уништене.

У вези са богатим 
историјатом манастира, 
домаћин гостима из Ма-
ђарске, монахиња Па-
трикија, истакла је нека-
да мисионарску улогу 
манастира, који је био 

својеврсни центар Српске православ-
не цркве. Поготово за време епископа 
Николаја Велимировића био је уоч-
љив развој и процват, духовни успон, 
наиме, чак шездесет монаха служило 
је Богу и народу, али окупација Кра-
љевине Југославије је пресекла све. 
Штавише, у октобру 1941. године 
Жича је била бомбардована, а стра-
дала је и сама црква. Такође, стара-
дала је и библиотека, која је некада 
бројала 50.000 издања, као и монашки 
конаци. Братија се након тога рази-
шла.

После Другог светског рата, на Са-
бору архијереја СПЦ, 1948. године 
донета је одлука да Жича, први пут у 
својој историји, постане женски ма-
настир. Данас манастир броји 35 се-
стара (са искушеницама заједно), а 
обнова и развој светиње, односно 
монашког живота, траје и данас.

(Наставак у следећем броју)
П. М.

ПУТОПИС

Једна од дестинација групе верника из Мађарске била је и Краљево. Посетили су Храм Светог Саве и 
присуствовали вечерњем богослужењу, а протонамесник Александар Јевтић, парох краљевачки,  

своје госте је упознао са кратким историјатом цркве и верског живота у граду

Из Краљева, преко Жиче, до Дивостина
Поклоничко путовање Срба из Мађарске (2)

У ЗАДУЖБИНИ ДЕСПОТА СТЕФАНА
Из предивне Жиче, поклоници су тешка срца кренули ка манастиру Ди-

востин, који је био следећа дестинација за посету. Овде их је дочекала мати 
Анастасија, игуманија, која је своје госте информисала да је манастир уте-
мељио деспот Стефан почетком XV века, али о томе нису сачувани матери-
јални трагови. Обновљен је 1872. године у духу моравске архитектуре. Црква 
није могла да се статички санира, па је срушена 1969. и на истом месту је 
саграђена нова. Посвећена је Благовестима Пресвете Богородице. Данашњу 
Благовештенску цркву манастира Дивостина, више пута од подизања 1974. 
године сређивану и украшавану, живописали су 1978. и 1979. године јеромо-
нах Данило Марунић и Момир Кнежевић. Живопис је ктиторски прилог 
епископа шумадијског др Саве (1977–2001) за покој душе оцу Василију и 
мајци Милици. Престоне иконе на иконостасу рад су монахиње Јефимије. 
Резбарени иконостасни оквир урадио је Милић Урошевић. Изнад улазног 
портала 2001. године постављена је мозаичка икона Благовести, рад слика-
ра Мише Младеновића. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ХОДОЧАШЋА

З идине „хиландарског града”, тврђа-
ве која је штитила храмове и кона-
ке, готово у потпуности су измениле 

првобитни изглед после бројних дозиђи-
вања и презиђивања. Разлози за те про-
мене били су дотрајалост грађевина, 
страдање у неколико катастрофалних 
земљотреса и пожара, али и губљење 
смисла средњовековне одбране у време 
ватреног оружја и вековне османске 
окупације.

Ко жели да види како је српска цар-
ска лавра бар приближно изгледала на 
својим почецима, требало би да прође 
поред улаза у манастир и настави стазом 
која води испод источног зида из кога се 
диже дуговрати Савин пирг (кула) и ма-
слињака, пише у својој недавно објавље-
ној књизи новинар Борис Суботић.

Када путић стигне до кошница вели-
ког пчелињака крај Хиландарског пото-
ка, треба скренути удесно и проћи испод 
лукова аквадукта. Њиме је некада у ма-
настир стизала свежа вода из извора са 
околних брда која је сакупљана у цен-
трални резервоар Прото-вода (Прото не-
ро). Ту још увек стоји глатки неосвојиви 
тврђавски зид, без прозора и тераса ка-
луђерских ћелија, строг и висок. Над 
њим доминира Кула Светог Ђорђа, која 
је име добила по параклису, капели по-
свећеној Светом ратнику Георгију Побе-
доносцу, Немањином заштитнику.

Бедеми Хиландара
Над бедемима Хиландара у прошло-

сти је стражарило 12 високих кула 

„стрелница” са црквицама-параклисима, 
а највиша међу њима била је Савина, са 
параклисом Светог Јована Претече. Ова 
елегантна мотриља и кула последње од-
бране доминира над Хиландаром и јед-
на је од његових најпрепознатљивијих 
симбола. Велика саборна црква међу зи-
динама симбол је Христа, а 12 капелица 
у кулама представљало је апостоле.

Хиландар је једини светогорски мана-
стир који има игуманију, чудотворну ико-
ну Богородице Тројеручице. Она је сти-
гла на чудесан начин, стазом са мора ко-
ја је постала судбинска за Хиландар. Пут 
Тројеручице од манастира ка мору води 
калдрмом поред капелице над чијим 
улазом је насликана прича у сликама ко-
ја описује како се на том месту, чудом, из 
Србије на Атос вратила икона Тројеручи-
це коју је Свети Сава добио од јеруса-
лимског патријарха уз патерицу, архије-
рејски штап Светог Саве Освећеног. Ова 
икона је била славна и пре него што ју је 
Свети Сава донео из Јерусалима, јер је 
исцелила одсечену руку Светом Јовану 
Дамаскину.

Први српски архиепископ Тројеручи-
цу је послао брату, краљу Стефану Прво-
венчаном, да чудотворним моћима шти-
ти Србију. Летописи наводе да је икона 
ношена пред српском војском и да јој је 
доносила победе, све док грамзиви вели-
каши нису разорили Душаново царство. 
Тада су, казује легенда, монаси Немањи-
не Студенице, мајке српских манастира, 
ставили Тројеручицу на самар магарета 
које су пустили да иде куд га ноге носе.

Недуго потом, хиландарце је усред 
ноћи пробудио блесак недалеко од ма-
настира. Када су изашли да виде о чему 
је реч, затекли су магаренце са иконом. 
Монаси су је унели у олтар, а ујутро су је 
затекли на игуманском трону. Пошто се 
то уношење у олтар и чудесно враћање 
на игумански престо поновило неколико 
пута, Богородица се обратила калуђери-
ма: „Нисам дошла да ви мене чувате, већ 
да ја вас чувам”.

Богородица Тројеручица се од тада 
налази на игуманском престолу, а зе-
маљски игуман седи на трону с њене де-
сне стране, као заступник Мајке Божије. 
Зато православни верници из целог све-
та, због огромног броја захтева, чекају и 
по три месеца благослов за посету Хи-
ландару и целивање чудотворне Тројеру-
чице.

Кандило увек гори 
У вековима после пада Србије, у вре-

ме ропства и сеоба, Хиландар је остао је-
дина институција српске државе која је 
живела без дана прекида. У прозору ка-
пелице, на месту где се Троје-
ручица појавила, увек гори 
кандило, као путоказ ка Хи-
ландару и у најцрњој тмини.

Пут Тројеручице води и 
поред монашког гробља крај 
цркве Благовештења. Када се 
њене двери отворе, спољно 
светло открива дуге низове 
људских лобања поређаних 
на високим дрвеним полица-
ма уз зидове простране ода-
је. Међу лобањама, под ико-
ном Страшног суда, блиста 
црвено ускршње јаје, оста-
вљајући дубок утисак на хо-
дочасника који први пут овде 
крочи. Слично изгледају све 
манастирске костурнице на 
Светој Гори.

Посетиоци монашке репу-
блике који стижу из спољног 
света остају потресени и за-
страшени када уђу у њих и 
суоче се са овим сведочан-
ством људске пролазности. 
Калуђери на Атосу, пак, уче 
да манастирске костурнице 
нису места страха и туге. 
Они их сматрају чекаоница-
ма за велики дан после Ар-
магедона, када ће се одигра-
ти коначна битка добра и зла. 
После ње ће, по хришћанској 
догми, Сатанино царство би-
ти поражено и уследиће све-
опште васкрсење. Монаси 

Атоса живот су посветили припремама 
за тај час када ће се скелети из костурни-
ца претворити у жива бића и изаћи пред 
Божји суд који ће оцењивати да ли су 
праведници који заслужују вечни живот.

Монаси се сахрањују скромно на ма-
лим гробљима. На њима се може видети 
само по четири-пет свежих крстова, иа-
ко се монаси на њима сахрањују стоти-
нама година. На Светој Гори све земаљ-
ско се сматра пролазним, па и некропо-
ле, и зато на њима нема монументалних 
споменика који се сматрају симболом 
људске сујете.

Монаси одлазе скромно
На онај свет монаси одлазе скромно 

као што су и живели, без ковчега, умота-
ни само у црну калуђерску расу, покри-
веног лица. Само им се изнад главе по-
стављају керамичке или камене плоче, 
да слегање земље не оштети лобању. По-
сле најмање три године проведене у зе-
мљи, млађи калуђери ваде скелет, каде 
га тамјаном, одвајају од одеће и перу у 
белом вину. На чеоној кости лобање по-

1

Стазама Свете Горе

Место духовног уздигнућа и повратка себи (2)

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског се-
кретаријата за културу и односе са верским заједницама АП Вој-
водине, Управе за сарадњу са дија-
спором и Србима у региону Мини-
старства спољних послова Репу-
блике Србије и Фондације „Бетлен 
Габор”

Данашњи изглед Српске царске лавре веома је далеко од средњевековног. Комплекс који су Немања и Сава завршили 1198, 
срушен је током велике реконструкције коју је извео краљ Милутин крајем XIII века. Он је тада срушио првобитни мањи 

храм и саградио монументалну саборну цркву с великом припратом. Њен данашњи облик формиран је у XIV веку,  
када је кнез Лазар дозидао још једну велику припрату
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некад се оловком цртају крстић и духов-
но име покојника. Опране лобање ста-
вљају се на полице, а остатак скелета у 
велику заједничку крипту. Кости калуђе-
ра брижљиво се чувају у криптама јер 
влада уверење да без њих није могуће 
ускрснуће и излазак пред Божји суд.

У монашкој републици се сматра да 
по боји и мирису скелетних остатака мо-
же да се процени ко ће заслужити рајско 
насеље. Кости праведника, кажу калуђе-
ри, миришу на босиљак и имају тамнију 
жуту нијансу, као да су од воска. Мана-
стирска хијерархија нема никакву улогу 
после смрти, па се дешава да скелети 
најнезнатнијих калуђера буду цењенији 
од остатака великодостојника.

Краљева спомен-чесма
После капеле Тројеручице на путу ка 

Хрусији пролази се поред спомен-чесме 
краља Александра Обреновића, на ме-
сту где се 1896. срео са српским монаси-
ма и дао им новац којим су исплатили 
велике дугове. Тако је последњи Обрено-
вић спречио да Српска царска лавра 
пређе у грчко власништво. Спасилачку 
мисију покушала је да забрани Турска, 
под чијом се влашћу Света Гора још увек 
налазила. Краљ Александар Обреновић 
и официри у његовој пратњи, међу који-
ма и будући војвода Живојин Мишић, ни-
су се уплашили.

Изнајмили су барку, обукли свечане 
униформе, опасали сабље, напунили ре-
волвере и допловили у Хиландар као пр-
ва светогорска мисија обновљене држа-
ве Србије. Поред новца за исплату дуго-
ва, донели су и краљевски дар, огроман 
пурпурни, сребром и златом извезени 
барјак који и данас виси изнад улаза Ми-
лутинове припрате саборне Богородичи-
не цркве у Хиландару.

Од чесме краља Александра Обрено-
вића почиње алеја високих чемпреса ко-
ја се завршава крстом и маслином, обе-
лежјима места где се са светогорцима 
састао 1345. цар Душан. Света Гора Атон-
ска тада се налазила у његовом царству, 
а српски владар је, први у историји мона-
шке републике, увео годишње финанси-
рање манастира из државних прихода.

Царица путовала у носиљци
Највеће донације добили су Хиландар 

и строги зилотски Есфигмен, чији су мо-
наси понудили ктиторство Душану, што 
је он прихватио, а то право и обавезу 
пренео је и на сина Уроша. Туда су Душа-
нови витезови у носиљци носили царицу 
Јелену да не би стала ногом на тло Свете 
Горе. Она је дала велике дарове манасти-
рима, а нарочито Савиној келији у Каре-
ји, чија је заштитница постала.

Јутрење у Хиландару је мистично и ис-
пуњено мирисом тамјана у полутами 
храма, а радосно и потресно лепо када 

га, кроз зид, слушате у свитање наслоње-
ни са спољне стране, док се дубоки гла-
сови хора мешају са цвркутом птица ко-
је слећу на богато зеленило Немањине 
лозе које се раширило између храма и 
куполе цистерне.

Тако је, кажу предања, гледајући у љу-
бичасто небо над Атосом кроз прозор ке-
лије, појање из своје задужбине слушао у 
последњим земаљским данима Стефан 
Немања.

Његова келија налазила се иза олтар-
ског дела цркве, у конаку који више не 
постоји, негде између данашње звонаре 
и Савиног бунара. У њој се одиграо по-
следњи чин животне драме великог вла-
дара и ратника. Када је осетио да му се 
ближи задњи час, окупио је монахе да 
буду сведоци поруке коју је наменио сво-
јим настављачима.

Од сина Саве затражио је да му на 
под простре подметач од трске, а да му 
уместо јастука стави камен испод главе. 
Порука је била кристално јасна: владари 
су само људи који на крају одлазе у гроб 
где земаљска моћ и богатство не значе 
ништа. Вечна су само људска дела посве-
ћена непролазним вредностима.

Тврђава српске вере и језика
Такво дело био је Хиландар, тврђава 

српске вере и језика, изграђена на опа-
сној средњовековној граници Свете Горе, 
налик Србији на предзиђу православног 
света. Хиландар је био круна животног 
дела Стефана Немање, кога Свети Сава у 
житију назива Аврамом, описујући очев 
долазак на Свету Гору. У средњем веку, 
када је Библија била приручник за пои-

мање света, Савино поређење је било ја-
сно.

Немања је био пресликани утемељи-
вач народа Израиља, патријарх који је за-
једничком вером окупио 12 раштрканих 
племена, створио нацију и дао јој Обећа-
ну земљу.

- Да бисмо разумели значај Хиланда-
ра, морамо прво упознати Немању - ка-
же истакнути медијевиста, професор др 
Влада Станковић са Филозофског фа-
култета у Београду. - Немања је, као и 
Аврам - прародитељ. Он окупља српска 
племена и уједињује их око националне 
српске цркве. Свети Сава оперативно за-
вршава послове њеног стварања, али иза 
њега све време стоји Немањина тиха и 
запањујућа моћ. То се види и у чињеници 
да Сава не околиши, већ иде право у Све-
ту земљу, где у Јерусалиму и на Синају 
Немањиним златом купује велике мана-
стире, а другима даје прилоге. После то-
га се на зидовима ових храмова појављу-
ју живописи Немање, Симеона Мирото-
чивог, и жене му Ане, свете Анастасије, а 
манастири Свете земље поју у њихову 
част. То је тадашња "глобална телевизија", 
преко које свет упознаје Србију.

Свети Сава је промишљено стварао 
очев култ и градио ореол око „српског 
Аврама” творца националног и држав-
ног идентитета.

Сличност са библијским 
Аврамом

- Ниједан детаљ није био препуштен 
случају - наглашава др Станковић. - На 
пример, према подацима из Савиног жи-
тија Немања је добио најдражег сина, 

Растка, када је имао више од 60 година, 
што је фрапантна сличност са библиј-
ским Аврамом, кога Бог награђује по-
томком у веома позном добу. Историја 
користи Савин податак да је Немања ро-
ђен 1113, а умро 1199, и по тој рачуници 
владао је до 83. године, када се одрекао 
световног живота, отишао на Атос, сагра-
дио Хиландар и умро. И у доба данашње 
медицине, тешко је замислити Немању у 
позним годинама, када је већина њего-
вих вршњака одавно покојна, како уче-
ствује у биткама и води јавну и тајну по-
литику од Немачке до Константинопоља.

Историчари признају да о Немањи-
ним делима знамо много, а о њему са-
мом - готово ништа, што је још једна 
сличност с тајанственим библијским 
Аврамом. Није сигурно ни када је ро-
ђен, ни да ли му је Немања било право 
име, или га је добио тек на другом кр-
штењу.

Једнако је тајанствен и старозаветни 
Аврам. Тајна је и зашто је баш Немањи, 
најмлађем од четири сина српског жупа-
на, цар Манојло Комнин дао високу ари-
стократску титулу. Да буде још чудније, 
он му је дао у баштину, лично власни-
штво, војно-стратешки веома важне и 
богате рудоносне области.

- Исти тај Немања се затим осамоста-
љује и успешно парира најмоћнијој зе-
мљи тадашњег света државничком ве-
штином, војском, знањем и богатством, 
за које немамо појма где их је стекао - 
указује др Станковић.

Немања разбеснео  
цара Манојла

Немањине победе над ромејском вој-
ском толико су разбеснеле цара Манојла 
Комнина да је лично повео поход на Ср-
бију. Српски велики жупан му је и у тој 
безизлазној ситуацији приредио изнена-
ђење. Није желео да жртвује народ у са-
моубилачком рату. Византијског цара до-
чекао је сам, босоног, покиданих рукава, 
са ужетом које је везао око врата. Иза-
шао је пред императора пружајући му 
балчак мача чије је голо сечиво држао у 
шакама.

- Цар води пораженог српског жупана 
улицама Константинопоља у тријумфал-
ној поворци, док га светина грди и гађа 
свим и свачим, забележили су византиј-
ски хроничари. Њих фасцинира то што 
се кршни Немања не обазире на руљу, 
већ поносито хода, што збуњује и гомилу. 
Цар га не убија, нити баца у тамницу, већ 
га уводи у палату и месец дана му пока-
зује највећи град света, Константинопољ, 
центар блиставе културе. То је незапам-
ћен и необјашњив третман заробљеника. 
После тога је Немања, који је у Царигра-
ду политички доживљаван као западњак, 
створио српски цивилизацијски и држав-
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ни идентитет ослоњен на Византију - на-
води др Станковић.

Стварање српског  
државног култа

После Немање, наследници римских 
царева у Константинопољу више не сма-
трају Србе варварима, већ цивилизациј-
ски равноправнима.

- Његов син, Стефан Првовенчани, 
оженио се византијском принцезом и до-
био невероватну титулу севастократора, 
чиме је постао члан уже царске породи-
це. Када се вратио у Србију, Немања је 
подигао монументалне храмове у који-
ма је стварао српски државни култ. Врху-
нац његовог дела била је изградња Хи-
ландара на Светој Гори. То је био заокрет 
који је Србију са сеоских путића и козјих 
стаза довео на ауто-пут историје, где смо 
и данас - закључује др Станковић.

Јужни зид саборне цркве Хиландара 
краси самоникла прастара винова лоза 
која расте из гроба великог жупана Сте-
фана Немање. Током више од осам веко-
ва постојања Хиландара, она је наджи-
вела пожаре, катастрофалне земљотре-
се и болести које су сушиле светогорске 
винограде. Још од 15. века, постоје писа-

на сведочанства да зрна њеног грожђа 
помажу нероткињама. Изувијана и ста-
ра, а још увек бујна и зелена, Немањина 
лоза је у светогорском предању симбол 
неуништивости.

Хиландарска библиотека
Данашња хиландарска библиотека 

налази се у конаку крај Савиног пирга, 
заштићена је, уређена и климатизована. 
Њен највреднији део, рукописни, чува се 
у специјалним сефовима и ретко показу-
је због вековних лоших искустава с кра-
дљивцима.

Управо су пљачкаши културног блага 
смислили причу да су српски калуђери 
били прости људи који нису марили за 
књиге, већ су их немарно бацали у буџа-
ке одакле су их „спасиоци” носили у Беч, 
Лондон, Минхен, Москву...

Ствари су стајале потпуно другачије. 
Хиландарци су и те како познавали вред-
ност својих књига, не само духовну већ и 
практичну. Кад год су ишли у Русију да 
од цара траже дозволу за сакупљање 
прилога за манастир, они су му носили 
књиге које су примане као изузетан дар. 
Највише их је ценио Иван Грозни, који је 
био поносан на српско порекло по мај-

чиној линији и давао нај-
већу помоћ. Захваљујући 
изузетним рукописним 
књигама, Хиландар је до-
бијао наклоност царева 
и племића и доцније ка-
да су сви други приходи 
пресахли.

Српски верници расе-
јани од Далмације до Ки-
јева били су водећи да-
родавци светогорских 
манастира све до вели-
ког Бечког рата 1683, који 
је хришћанска Света ли-
га повела за ослобођење 
Европе од Османлија. 
Срби су се укључили ма-
совно у ратна дејства, 
што им Турци нису опро-
стили. Османске власти 
почеле су да стежу обруч 
око Хиландара, јер су 
српски калуђери са Ато-
са, чувари језика, писма и 
традиције, били и носио-
ци и подстрекачи слобо-
дарских идеја. Турци су 
зато отворено подстица-
ли амбиције Грка, а затим 
и Бугара да преузму срп-
ску царску лавру.

Манастир су преопте-
ретили наметима и нису 
дозвољавали српским хо-
дочасницима да га посе-
ћују, да би спречили да 

дотуре новчану помоћ. Нису дозвољава-
ли ни долазак нових калуђера. Циљ је 
био да Хиландар западне у дугове и да 
се број српских монаха смањи испод 
осам, чиме би, по светогорским закони-
ма, аутоматски прешао у грчке руке.

Хиландарци сами  
водили битке

Турци су у манастир довели велики 
број привилегованих грчких и бугарских 
монаха да би истерали сиромашне срп-
ске калуђере, али ни то није успевало. 
Хиландарци су своје битке били сами, 
јер ни они, ни српски народ нису интере-
совали велике хришћанске силе, којима 
је Балкан био ван фокуса политике. Си-
туација је почела да се мења од 1804, ка-
да је подигнут Први српски устанак. 
Европа је са запрепашћењем пратила 
ратне успехе једног малог заборављеног 
народа који се ниоткуда вратио на исто-
ријску позорницу. Успех Другог српског 
устанка и почетак формалне обнове др-
жавности Србије пробудио је огромно 
интересовање и амбиције великих сила 
за ширење утицаја на Балкан. Почела је 
потрага за информацијама о балканској 
историји и народима.

- Политички мотиви по-
четком XIX века покрећу 
ловце на старине свих сила 
заинтересованих за Балкан 
- каже историчар проф. др 
Вељко Ђурић Мишина. - 
Српске књиге су биле нај-
старији и непобитан доказ 
о цивилизованој држави, 
просвећености и писмено-
сти српске елите у сред-
њем веку. То нису само бо-
гослужбене књиге, већ и 
документи и хронике писа-
не за практичну државну 
употребу тадашње српске 
елите. Сличних рукописа 
на Балкану није било. Срп-
ске старине су коришћене 
у научне сврхе, али и у по-
литичке, уграђиване су у 
баштину других нација, че-
сто су скриване и уништа-
ване.

Крађа српских књига са 
Свете Горе понекад је има-
ла и добре стране, јер их је 
бар сачувала од нестанка. 
Наиме, много рукописа 
уништили су грчки фанари-
оти, а бугарски калуђери су 
их крали да би их предста-
вили као своју баштину. Јер-
неј Копитар, члан бечке 
дворске библиотеке и цен-
зор словенских књига, анга-
жовао је Отенфелда, ау-

стријског дипломату у Цариграду, да 
потплати турске власти и грчку цркву ка-
ко би му дозволиле да узме српске руко-
писе.

Беч присвајао словенске 
рукописе

- Аустрија је, из политичких разлога, 
била заинтересована да са Свете Горе, а 
нарочито из Хиландара, покупи све сло-
венске рукописе и пребаци их у Беч - на-
води проф. др Матеја Матејић.

Отенфелд из Хиландара и Зографа 
односи 12 драгоцених рукописа, а ау-
стријски конзул Михановић, Хрват, вара 
светогорске монахе и краде шест врећа 
књига. Русија, такође, шаље агенте на 
Атос, а први међу њима Виктор Глигоро-
вич оставио је сведочанство о братству 
чувара библиотеке Хиландара. После 
учесталих крађа они су драгоцене књиге 
и документе почели да скривају у најне-
угледнијим просторијама манастира.

Глигоровичу су опрезни хиландарци 
на једвите јаде једне вечери показали 
хрисовуље скривене међу савременим 
штампаним књигама. Затим су га одвели 
у врло мрачну собу, код трпезарије, где 
су скривали 150 старих рукописних књи-
га. У Савином пиргу су му показали ма-
нускрипте међу којима је било 20 руко-
писа, старијег порекла од свих које је ви-
део у Хиландару. Већ сутрадан није мо-
гао да пронађе ово књижно благо на ме-
сту где му је показано, јер су га током но-
ћи српски калуђери сакрили у друге про-
сторије.

Руски агенти трагали  
за књигама

- Руски агенти трагали су за српским 
књигама, јер су оне најстарији спомени-
ци словенске књижевности. Ни царска 
Русија, Трећи Рим, није имала тако старе 
рукописе, непроцењиве културне и поли-
тичке вредности. Жеља Русије да буде 
центар православног и словенског света 
захтевала је и поседовање највреднијих 
старина - објашњава историчар проф. др 
Вељко Ђурић Мишина.

Водећи руски „сакупљач” културног 
блага, архимандрит Порфирије Успен-
ски, после мисије на Атосу 1846, у Русију 
је однео и Маријинско јеванђеље, најста-
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рију познату српску књигу, писану кра-
јем X века. Успенски је „позајмио” и Ву-
каново јеванђеље из XII века из Кареј-
ске ћелије Светог Саве. Из Манастира 
Светог Павла, чији су ктитори Бранко-
вићи, украо је 12 листова богато илу-
строваног Радослављевог јеванђеља. 
Успенски је 1846. изневерио поверење 
хиландарских монаха и исцепио лист 
Мирослављевог јеванђеља. Калуђери 
су у летописима оставили занимљиву 
забелешку из 1896, када је краљ Алек-
сандар Обреновић посетио Хиландар. 
Тада је добио на поклон Мирослављево 
јеванђеље, у знак захвалности што је ис-
платио дугове Српске царске лавре, 
спасавајући је тако од опасности да 
падне у туђинске руке. Два дана касни-
је, у манастир је стигао неименовани 
посетилац из Санкт Петербурга траже-
ћи да откупи драгоцено јеванђеље, не 
питајући за цену.

Монументални  
манастир Ватопед

Град-манастир Ватопед, други по хије-
рархији на Светој Гори, удаљен је од Хи-
ландара 15 километара, односно нешто 
више од четири сата пешачења древном 
стазом. Њоме су ходали ватопедски мо-
наси Симеон и Сава док су градили Срп-
ску царску лавру.

Пут од хиландарске капије ка Ватопе-
ду је исти онај којим се долази у Есфиг-
мен, само што после зилотског манасти-
ра треба наставити навише до видиков-
ца са раскрсницом. Ту се скреће десно, 
стазом преко стена на којој се повреме-
но препознају излизане уклесане степе-
нице. Када се зађе под крошње дрвећа, 
тај једва видљиви путељак претвара се у 
прави пут поплочан вековима старим ви-
зантијским опекама. Монаси казују да су 
Немања и Сава направили овај пут изме-
ђу братских манастира Хиландара и Ва-
топеда у којима се одвијао последњи 
чин стварања самосталне српске државе 
и нације.

У Ватопеду је живела духовна елита 
Византије. Одабрани млади патрицији 
овде су се образовали за будуће архије-
реје, „рибаре људских душа”. По поврат-
ку у спољни свет, њихов задатак је био 
да усмеравају дух, морал и политику 
православне васељене. Ватопедски учи-
тељи нису били само учени калуђери. У 
лепим конацима живели су и припадни-
ци византијског племства, корисници 
аделфата.

Стециште аристократије
Ова институција била је нешто налик 

тајм-шерингу за бивше високопозицио-
ниране аристократе, које су овде налази-
ле уточиште када падну у владарску не-

милост и при сменама династија. Нема-
ња је учинио све да млади кнез Растко 
постане ватопедски монах и да се обра-
зује уз елиту Ромејског царства, хри-
шћанског Рима, највеће цивилизације 
планете у том часу.

Већини ће ово звучати као потпуна је-
рес у односу на популарно предање о 
Растку, по коме се он закалуђерио и по-
стао Сава у руском манастиру Светог 
Пантелејмона, званом Русик. Реч је о то-
ме да је та верзија приче смишљено на-
прављена за најширу јавност, али су већ 
средњовековни Савини ученици остави-
ли и права историјска сведочанства, за 
просвећенију и рационалнију публику, 
државну елиту.

Но, хајде прво да анализирамо попу-
ларно предање.

Растко је, по тој причи, у друштву ано-
нимног монаха, муњевито и без предаха 
прејахао 750 километара између Србије 
и Атоса. Ко год се возио бар десетак сати 
до овог дела Грчке, требало би да разми-
сли какав су надљудски подухват бегун-
ци извели. Они су преварили и све Нема-
њине страже и патроле. Штавише, про-
шли су и контроле византијских власти и 
монахе чуваре светогорске границе, од 
којих је Немања тражио помоћ. Тако не-
што би било могуће само ако су визан-
тијски цар и Прот, старешина Свете Горе, 
намерно скривали младог српског кнеза. 
Овакав сценарио је мало вероватан, јер 
би значио директан изазов Немањи да 
узврати најсуровијом одмаздом, на при-
мер по епископима у Србији, који су тад 
били Византинци.

Потера витезова за Растком
По предању, најбољи српски коњани-

ци стигли су Растка на Атосу пре него 
што се замонашио, али су их калуђери 
Русика преварили и поднапили те наив-
не Немањине витезове. Ови су задрема-
ли, иако им је над главом висила строга 
казна владара ако му не врате сина. Ру-
ски монаси су то искористили да на бр-
зину изведу постриг кнеза Растка у мо-
наха Саву.

То је прича у коју већина људи и данас 
верује, не размишљајући дубље о њој. 
Она је лепа, али у стварности неоствари-
ва, што је било јасно људима у средњем 
веку. Онима који су умели да читају, Са-
вин биограф Теодосије Хиландарац је у 
житију оца српске цркве недвосмислено 
представио историјску чињеницу да је 
Растко Немањић, бивши кнез Хума, замо-
нашен у Ватопеду, где је и добио име Са-
ва. Растко је у малом и сиромашном ма-
настиру Русику провео само искушенич-
ки период, и то краћи од обавезних годи-
ну дана, што указује на његов изузетан и 
повлашћен статус. Затим је прешао у Ва-

топед, по жељи свог оца, 
светогорског прота и ва-
топедског игумана, наво-
ди Теодосије.

Када се помери у 
страну завеса изаткана 
од догме и легенди, реал-
на позорница догађаја 
на Светој Гори крајем XII 
века постаје много разу-
мљивија и интригантнија. 
Оквир за ову слику је 
одлука цара Исака Анђе-
ла да уда синовицу Евдо-
кију за Стефана Немањи-
ћа, наследника трона Ср-
бије, државе у успону. Ви-
зантијски цар, уз невесту 
је на српски двор, као по-
литички мираз, послао и 
угледне духовнике-ди-
пломате. Њихов задатак 
је био да Немањиће и Ср-
бију духовним утицајем 
што чвршће вежу и по-
дреде Византији.

Сведочење 
хиландарца 
Доментијана

Грчки хроничари кажу 
да је Растко дошао на 
Атос под утицајем византијских калуђе-
ра. Немања је желео да његов син поста-
не српски духовни владар и почео је да 
ради на његовом премештању на елитни 
универзитет Ватопед, разервисан за ро-
мејске аристократе. Немања је знао ко-
лико је злато убедљив аргумент и почео 
је њиме да засипа мали Русик. Истог тре-
нутка почело је да расте интересовање 
великог Ватопеда за Растка. То сведочан-
ство оставио нам је Савин биограф и 
ученик, хиландарац Доментијан.

Други хиландарац, Теодосије, Домен-
тијанов ученик, открива да су светогор-
ски прот и ватопедски игуман муњевито 
одлучили да Растка „приме у свој дом да 
би угодили оцу његовом”. За Растков до-
лазак у Ватопед одабран је најсвечанији 
дан, празник манастирске славе Благове-
штења. Може се само замислити сцена 
кад на таквом слављу у присуству оку-
пљене византијске световне и духовне 
елите игуман изводи постриг српског 
кнеза Растка, дајући му монашко име 
Сава и црну расу. Путописци тога доба 
су Саву и даље титулисали као српског 
кнеза, а не као калуђера.

Немања доноси дарове
Када се у ватопедској арсани искрцао 

бивши моћни велики жупан Стефан Не-
мања као схи-монах Симеон, огромни 
немањићки дарови целој Светој Гори од 
тада су постали још већи. Убрзо је Сава 
отишао у Константинопољ и директно 
преговарао с царем Алексијем Трећим 
Анђелом, чија је кћи била удата за њего-
вог брата Стефана, наследника српског 
трона.

Од владара је добио дозволу за поди-
зање задужбине - самосталног српског 
манастира Хиландара, као „поклон веч-
ни”, независан и од власти цара и од све-
тогорског поглавара. Немања и Сава су 
за само две године изградили манастир, 
трећи национални и независни на Све-
тој Гори, а први словенски. Тим чином су 
Срби признати као самостална нација 
православне васељене. Данас се такав 
успех може поредити само с примањем 
у Уједињене нације.

Широк и прашњав новопробијени пут 
кроз планину води од Ивирона ка дваде-
сетак километара удаљеној Великој Ла-
ври, првом светогорском манастиру. 
Друм прати линију обале на којој се по-
времено указују напуштене и живе мо-
нашке келије. Неочекивано, изнад мора, 
указује се стара висока усамљена кула 

са зупчастим круништем, под којом је 
пристаниште, иако манастира нема на 
видику. То је арсана узорног Каракала, 
чувеног по строгом типику.

Пут за Каракал
Група с којом сам ишао у Каракал из-

губила је много времена због новопро-
бијеног пута који је пореметио старе мо-
нашке стазе. Сат је показивао да нећемо 
стићи до манастира пре него што му се 
капије затворе. На Светој Гори се после 
тог тренутка никоме, ни из ког разлога, 
не отварају манастирске двери. Овде још 
важе стара правила из времена гусар-
ских најезда.

Иако смо имали благослов за боравак 
у Каракалу, помирили смо се да ћемо 
камповати негде испред манастира. До-
брих пола сата прошло је од времена уо-
бичајеног за затварање манастирске ка-
пије, када смо, најзад, стигли надомак 
Каракала. Неочекивано, испред улазног 
пирга угледали смо високог, мршавог мо-
наха који је махао и викао: „Где сте, Ср-
би?”

Дочек на српском језику с неким не-
познатим, јаким акцентом било је по-
следње што су очекивали окаснели и 
преморени поклоници. Риђокоси, високи 
и жилави калуђер представио се као 
отац Јован, гостопримац утврђеног брд-
ског манастира. Због нас је, потпуно нео-
бјашњиво, задржао капију отвореном 
противно свим правилима. Када нас је 
увео у манастир, наредио је да скинемо 
ранчеве и кренемо у трпезарију. Очеки-
вали смо да ћемо кашњење окајати пра-
њем судова или неким сличним послу-
шањем, а онда је уследило ново изнена-
ђење. На дугом трпезаријском столу че-
кали су нас тањири пуни хране.

Осетили смо се почаствовано, а исто-
времено нас је било срамота, јер смо 
знали да ће монаси трпезарци морати 
поново да чисте трпезарију и да им кра-
демо ионако мало сна којег имају.

После јела кренули смо са посуђем ка 
кухињи у намери да бар оперемо тањи-
ре за собом, али појавила су се двојица 
калуђера и без речи показала да не ди-
рамо ништа.

Отац Јован нас је одвео у спаваоницу, 
пожелео нам лаку ноћ и обавестио да ју-
тарња служба за поклонике почиње у че-
тири. Калуђери у храм улазе већ око по-
ноћи по каракалским строгим правили-
ма.

(Наставак у следећем броју)
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

АНАЛИЗА

Н а почетку извештаја Напред-
ног клуба, аутори подсећају 
да се српски народ распадом 

комунистичке Југославије, стицајем не-
срећних околности, нашао изван зајед-
ничке државе у којој су живели од 1918. 
године. Напредни клуб прати политич-
ка права српског народа у новонаста-
лим државама, али и државама у окру-
жењу. Та права су, између осталог: пра-
во на школовање, језик, држављанство, 
равноправну заступљеност у државним 
установама, право на имовину и слобо-
ду кретања, очување идентитета, слобо-
ду вероисповести...

„Заинтересованост за политичка 
права сопственог народа је демократ-
ско право али и обавеза модерних др-
жава, па и Србије. Ми смо поносни на 

однос наше државе према сопственим 
мањинама и желимо да се са истом па-
жњом односи и према нашим сународ-
ницима у региону којих има готово 
2.000.000. Ово питање није само морал-
но, културолошко и цивилизацијско пи-
тање, већ и економско јер  суфицит у 
спољно-трговниској размени остварује-
мо управо у оним земљама где Срби чи-
не значајну популацију (нпр. Црна Горе 
или Босна и Херцеговина)”, каже се у 
уводу извештаја.

*
Према попису из 2011. године, у Ма-

ђарској живи више од 10. 000 Срба, што 
их сврстава на шесто место по бројно-
сти од званично тринаест правно при-
знатих националних и етничких мањи-
на које живе у Мађарској. Од тог броја, 

њих 7,210 изјаснили су се као Срби по 
критеријуму националности, док су се 
остали изјаснили као Срби на основу 
коришћења српског језика и других 
критеријума који утичу на нацинално 
оптирање. Срби у Мађарској су добро 
организовани. Према попису из 2011, по-
ред Будимпеште, Срби живе у деветна-
ест жупанија. Најзаступљенији су у ре-
гионима Велика јужна равница (адми-
нистративно средиште Сегедин) и Цен-
трални регион (адм. средиште Будимпе-
шта). 

У односу на попис становништва из 
2001. године, приликом којег се 3816 гра-
ђана Мађарске изјаснило да припада 
српском етничком корпусу, евидентно 
је да се број грађана који се изјашњава-
ју као Срби значајно увећао, као после-
дица побољшања положаја српске за-
једнице у Мађарској и друштвене кли-
ме у мађарском друштву која је пого-
довала афирмацији мањинских нацио-
налних идентитета. Српска заједница 
спада у ред најобразованијих мањина 
у Мађарској (26,6% су високообразова-
ни, а само 10,1% неквалификована рад-
на снага). Један од акутних проблема 
представља смањење броја Срба у ру-
ралним срединама. 

Пораст у популацији срп-
ске заједнице у Мађарској 
позитивно је утицао на раст 
броја деце која се школују 
на матерњем језику. Најве-
ћа српска школска устано-
ва у Мађарској је образов-
на установа „Никола Тесла“, 
која се налази у Будимпе-

шти, и обухвата српско забавиште, 
основну школу, гимназију и ђачки дом. 
Настава у овој образовној установи ор-
ганизована је на српском језику. Поред 
Будимпеште, постоји и Српска основна 
школа и забавиште у Батањи, градићу у 
жупанији Бекеш, у којој се настава од-
вија двојезично - српски и мађарски. 
Вртићи и нижи разреди основне школе 
постоје и у другим местима у Мађар-
ској, и то уследећим местима: Десци, 
Сегедину, Помазу, Ловри, Чипу и Бати. У 
Сегедину је 03. септембра 2018. године 
почела са радом Српска основна шко-
ла, коју похађа шесторо малишана. 
Отварање српске школе у Сегедину је 
реализовано у оквиру споразума изме-
ђу представника мађарских власти и 
представника Самоуправе Срба у Ма-
ђарској који поред оснивања школе 
обухвата и отварање Српског образов-
ног центра у Сегедину, а који би у пу-
ном капацитету требало да почне да 
функционише 2020. године. На Универ-
зитету Етвеш Лоранд (ЕЛТЕ) у Будимпе-
шти постоји Смер за српски језик и 
књижевност, као и катедра на Сегедин-
ском факултету. Смер српски језик и 
књижевност на ЕЛТЕ универзитету до-
живео је значајну афирмацију у светлу 
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Истраживање Напредног клуба

Извештај о политичким правима српског народа 
у Мађарској и Румунији за 2019. годину

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског се-
кретаријата за културу и односе са верским заједницама АП Вој-
водине, Управе за сарадњу са дија-
спором и Србима у региону Мини-
старства спољних послова Репу-
блике Србије и Фондације „Бетлен 
Габор”

Најважнији пројекат Напредног клуба је извештај о политичким правима српског народа, који ова организација редовно 
објављује од 2009. године. У склопу овог документа, налази се и детаљан опис актуелног положаја Срба у Мађарској и 

Румунији, за који се констатује да је знатно бољи од свакодневице која прати наше сународнике у другим земљама региона



СНН

пораста интересовања за упис на овај 
студијски програм, тако да је Мини-
старство просвете Мађарске одлучило 
да одобри повећање уписних квота на 
овом одсеку за наставну 2019/2020 годи-
ну. 

Мађарски Устав из 2001. године не 
признаје националне мањине, него на-
родности, у које се убраја и српска за-
једница. Сходно Уставу Мађарске, Ма-
ђарска је одређена као држава ма-
ђарског народа, док се осталим на-
родностима дозвољава могућност ор-
ганизованог деловања у складу са 
одредбама Закона о националним 
мањинама који познаје три нивоа са-
моуправе – државну, жупанијску и оп-
штинску. 

Најзначајнију организацију Срба у 
Мађарској представља Самоуправа Ср-
ба у Мађарској (ССМ) саседиштем у Бу-
димпешти, на чијем је челу до сада би-
ла Вера Пејић Сутор, бивша директорка 
Српске основне школе у Батањи, а која 
је на скупштини одржаној 04. новембра 
2014. године изабрана са петогоди-
шњим мандатом. Потпредседници 
ССМ-а изабрани на истој скупштини су 
Петар Крунић и Игор Рус. Самоуправа 
Срба у Мађарској задужена је за стара-
ње о питањима културе, образовања и 
информисања Срба у Мађарској. Срби 
у Мађарској заступљени су у Парла-
менту ове државе преко свог представ-
ника. Од 2014, народности имају своје 
представнике. Српски представник је 
Љубомир Алексов, који је до 2014. био 
председник Самоуправе, као и дугого-
дишњи председник општине Ловре, је-
диног насеља у Мађарској са српском 
већином. 

Верници Српске православне цркве 
окупљени су у Мађарској у оквиру 
Епархије будимске, чије седиште се на-
лази у Сентандреји, где се налази и Са-
борна црква (позната и као Успењска, 
Богородичина црква или Београдска 
катедрала). Епархија будимска поред 
српске заједнице у Мађарској обухвата 
Србе у расејању у Словачкој и Чешкој. 
На њеном челу налази се од 2002. годи-
не епископ Лукијан (световно Војислав 
Пантелић). Нови Музеј Српске право-
славне цркве Епархије будимске, који је 
отворен у Сентандреји 25. маја 2019. го-
дине, представља највећи српски музеј 
ван граница Србије. Отварању музеја 
присуствовао је, поред бројних српских 
и мађарских званичника, и патријарх 
СПЦ Иринеј. Музеј се налази у оквиру 
бивше учитељске школе – Препаранди-
је. Пројекат изградње и адаптације но-
вог Музеја Епархије будимске је реали-
зован средствима Владе Мађарске и уз 
помоћ Министарства културе и инфор-
мисања Владе Србије. 

Мађарска влада је крајем 2016. годи-
не определила је средства у износу ве-
ћем од пет милиона евра за приорири-
тетне пројекте Српске православне цр-
кве. Од тог износа, око 2,5 милиона евра 

било је намењено обнови комплекса 
Препарандије, у којој се налази музеј. 

Под патронатом Самоуправе Срба у 
Мађарској функционише више инсти-
туција значајних за културни живот Ср-
ба: Културни и документациони центар 
Срба, Педагошки и методолошки цен-
тар, Српски институт, Српско позори-
ште, Српске недељне новине. Срби у 
Мађарској имају разгранат културни 
живот и попут матице традиционално 
обележавају своје велике празнике. Ни-
зом културних програма, Срби у Ма-
ђарској обележили су 630-годишњицу 
Косовске битке манифестациом „Ви-
довдански дани“, која је одржана од 21. 
до 26. јуна. У Сантову, месту на југу Ма-
ђарске, уприличен је традиционални 
Ускршњи бал, у организацији Габора 
Варге, познатог угоститеља из овог на-
сеља. 

Срби у Будимпешти су у великом 
броју присуствовали литургији коју је 
поводом Ђурђевдана служио владика 
Лукијан. У будимпештанском Текелија-
нуму, задужбини Саве Поповића Теке-
лије, организована је 26. јануара тради-
ционална Светосавска академија. Кул-
турни и документациони центар Срба 
традиционално организује манифеста-
цију „Месец српске културе". У периоду 
од 07. септембра до 05. октобра 2018. го-
дине одржан је јубиларни десети фе-
стивал. Посредством ове културне ма-
нифестације приказано је богато насле-
ђе српске културе и њени савремени 
трендови, при чему велики број књи-
жевника, глумаца и других културних 
радника из Србије учествује у низу про-
грама који се одвијају током скоро ме-
сец дана трајања ове манифестације. 
Манифестацији поред учешћа уметни-
ка из Србије традиционално присуству-
ју политички функционери две државе, 
чланови дипломатског кора, представ-
ници Епархије будимске и институција 
српске заједнице у Мађарској.

 Јубиларна десета годишњица изда-
вања Српских недељних новина обеле-
жена је техничким унапређењем - пре-
ласком на колорну штампу. Српске не-
дељне новине као недељник излазе под 
овим називом од маја 2009. године и 
представљају настављача двовековне 
традиције српског новинског издава-
штва у Мађарској, чији почеци се одно-
се на Сербске народне новине, основане у 
Пешти 1838. године. Потешкоће у да-
љем раду новина огледају се у чињени-
ци да је надлежни државни орган (Ма-
ђарски државни трезор) обавестио 
Канцеларију Самоуправе Срба у Ма-
ђарској да она, као извршно тело, нема 
овлашћења да се бави новинско-изда-
вачком делатношћу. У наредном пери-
оду ССМ имаће задатак да одлучи у 
којој ће организационој форми новине 
наставити да излазе. 

Упркос великој традицији коју Срп-
ске недељне новине имају, чињеница је 
да оне представљају једини штампани 

медиј српске заједнице који излази у 
континуитету, уз онлајн вести које се 
редовно ажурирају. Проблеми постоје 
и у погледу дистрибуције овог недељни-
ка, обзиром да се због територијалне 
распршености Срба уочавају проблеми 
у овој сфери, услед неадекватних услу-
га мађарске поште. 

Српски институт представља буџет-
ску установу коју је у Будимпешти осно-
вала 2009. године Самоуправа Срба у 
Мађарској са циљем организовања, по-
магања и подржавања научних истра-
живања о прошлости и садашње дру-
штвене стварности Срба у Мађарској. 
Скупштина ССМ-а је на седници одр-
жаној 13. децембра 2018. године донела 
одлуку о трансформацији Српског ин-
ститута у друштво са ограниченом од-
говорношћу. Ова одлука образложена 
је чињеницом да би институт прела-
ском у ДОО могао ефикасније да по-
слује, при чему би избегао смањење 
плата запослених због најављеног уво-
ђења статуса јавних службеника. 

Отварање Српског културног центра 
„Коло“ у мађарском граду Морохало-
му, представља значајан чинилац у 
афирмацији српске националне мањи-
не и неговању њене културе и традици-
је у овој држави. Изградња СКЦ „Коло“ 
део је заједничког српско-мађарског 
пројекта „Разнобојна сарадња“ 
(Colourful cooperation) у оквиру 
INTERREG-IPA програма Европске уни-
је. Центар је званично отворен 08. јула 
2019. године и простире се на површини 
од 1.199 метара квадратних, а његова из-
градња и опремање коштали су 1,4 ми-
лиона евра. Реч је о модерном архитек-
тонском здању, који садржи мулти-
функционалну позоришну салу „Вук 
Караџић“ за 250 посетилаца, салон 
„Балкан“ са терасом, летњом баштом и 
видиковцем, као и капелу Српске пра-
вославне цркве „Живоносни источник“. 
Свечаном отварању центра присуство-
вали су бројни мађарски и српски зва-

ничници, при чему је мађарски шеф ди-
пломатије Петер Сијарто истакао да 
„српско-мађарски односи никада нису 
били бољи“. Након отварања СКЦ-а у 
Морохалому, очекује се у наредном пе-
риоду и отварање мађарског културног 
центра на Палићу, у оквиру истог про-
јекта, у циљу продубљивања сарадње 
између двеју држава и оснаживања по-
ложаја мањинских заједница у обе др-
жаве. 

На основу споразума између Радио-
-телевизије Србије и Мађарског јавног 
информативног сервиса (МТВА) потпи-
саног на Палићу 17. новембра 2017. годи-
не, телевизијска емисија „Српски 
екран”, која се реализују при МТВА, од 
12. октобра 2018. године постала је део 
програмске шеме Програма за дијаспо-
ру РТС-а. Емисија се емитује сваког пет-
ка са почетком у 14 часова, са две ноћне 
репризе. На овај начин емисија која се 
бави тематиком положаја Срба у Ма-
ђарској постала је део медијског про-
стора РТС-а, тако да ће наша јавност и 
остали Срби у расејању бити боље ин-
формисани о животу Срба у Мађар-
ској. На основу сличног споразума из-
међу Радио-телевизије Војводине и 
МТВА, „Српски екран” већ десетак го-
дина реемитује се на првом (четвртак) и 
на другом програму РТВ-а (понедељак). 

Једину емисију у електронским ме-
дијима на српском језику представља 
„Српски екран“, и то 30 минута недељно 
у лошем термину, при чему је на првом 
програму мађарске државне телевизи-
је српски језик заступљен недовољних 
26 минута недељно. Радио Печуј у Ма-
ђарској емитује емисије на српском је-
зику, при чему је српска редакција у 
склопу Печујског регионалног и мањин-
ског студија мађарског радија форми-
рана 1992. године. 

Побољшање положаја српске етнич-
ке заједнице у Мађарској последњих 
година прати и тренд побољшања зва-
ничних односа између двеју држава. 
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Будимпешта, 31. октобар 2019.

Као примери добре сарадње наводе се 
заједничке седнице двеју влада, при че-
му је 15. априла 2019. године одржана у 
суботичком хотелу „Галерија“ пета за-
једничка седница. Након седнице пот-
писано је 11 докумената. У последњих 
неколико година забележен је помак и 
у економској сарадњи, при чему је роб-
на размена између Србије и Мађарске 
током 2018. године износила 1.7 мили-
јарди евра, што је за 15 процената више 
него 2017. године. Оптимистичне пројек-
ције изнете на пословном форуму „Ср-
бија-Мађарска” указују да би размена у 
наредним годинама могла достићи из-
нос од 3 милијарди евра. 

Упркос узлазном тренду положаја 
Срба у Мађарској у последњих неколи-
ко година, постоје одређене мањкаво-
сти у погледу званичне политике Бео-
града према Србима у Мађарској, која 
представља део неадекватно формули-
сане опште државне политике према 
Србима у региону и дијаспори. Имајући 
у виду колика су улагања мађарске др-
жаве у мађарску националну мањину у 
Србији, при чему се посебно апостро-
фира трогодишњи програм који обу-
хвата двадесет милијарди форинти 
бесповратне помоћи и тридесет мили-
јарди у повољним кредитима за држа-
вљане Мађарске у Војводини (укупно 
нешто више од 165 милиона евра), при 
чему је тај износ касније увећан на 250 
милиона евра, уочава се озбиљна аси-
метрија у погледу знатно мањег износа 
који улаже наша држава у Србе у Ма-
ђарској и другим заграничним области-
ма, у којима су Срби понекад много 
бројнији и представљају већину станов-
ништва. 

На седници Конференције српских 
националних организација из државе 
региона, која је одржана у Београдуод 

03. до 04. априла 2019. године, представ-
ник српске заједнице у мађарском пар-
ламенту апеловао је на српску владу да 
формира Министарство за дијаспору 
или да постојећа Управа за сарадњу са 
дијаспором и Србима у региону буде 
агилнија у свом раду. Такође, за унапре-
ђење положаја Срба у Мађарској ва-
жну ставку представљало би уколико 
би Срби у Мађарској били представље-
ни преко пуноправних посланика, а не 
представника. Представници мађарске 
заједнице имају четири посланика у 
српском парламенту из редова странке 
Савез војвођанских Мађара. Куриози-
тет је да је једини грађанин Србије у 
Европском парламенту рођени Бечејац 
Андор Дели, обзиром да је владајући 
Фидес уступио посланичка места за 
представнике Мађара из Словачке, 
Украјине, Румуније и Србије. 

Један од озбиљнијих проблема пред-
ставља отежан поступак за добијање 
српског држављанства. Неопходно је 
да се поједноставе поступци за добија-
ње српског држављанства.

*
Срби у Румунији су махом насељени 

у четири жупаније у Банату. Према по-
дацима са последњег пописа највећи 
број Срба живи у жупанији Тимиш, њих 
10.102, или 55.88% од укупног броја ста-
новника. У жупанији Караш-Северин 
живи 5.036 Срба, односно 27.86%, у жупа-
нији Мехединц 996 или 5.56%, док је у 
жупанији Арад настањено још 849 Срба 
или 4.7% од укупног броја Срба у Руму-
нији. У осталих 29 жупанија живи 6% Ср-
ба, односно њих 1.097. 

По узору на европско законодавство, 
остварење колективних права Срба и 
других националних мањина у Румуни-
ји законски је регулисано Деклараци-
јом о националним мањинама. Декла-

рација гарантује заштиту мањина од 
било ког облика дискриминације, на-
силне асимилације или сегрегације и 
остваривање права попут права на 
образовање на матерњем језику, вер-
ског и моралног образовања деце при-
падника мањина. Међутим, Румунија 
још увек није усвојила посебан Закон о 
националним мањинама, који би треба-
ло прецизније да утврди мањинска пра-
ва. Пројекат овог закона прилично дуго 
чека у Парламенту. Према речима срп-
ског посланика у Парламенту Румуније, 
разлог што се толико дуго чека на доно-
шење закона лежи у вели¬ким захтеви-
ма мађарске националне мањине и ње-
них представника. 

Дом посланика Парламента Румуни-
је усвојио је у среду, 10. априла 2019. го-
дине, законски нацрт „Дан Светог Саве“, 
празник српске мањине у Румунији, на 
легислативну иницијативу посланика 
српске мањине у Парламенту Румуније 
Славољуба Аднађа. Усвајањем у Дому 
посланика, 27. јануар јe постао законски 
признат у Румунији као „Дан Светог Са-
ве“, празник српске мањине у Румунији. 
Закон предвиђа да Дан Светог Саве мо-
гу организовати централне и локалне 
власти, институције под њиховом по-
дређеношћу или координацијом, затим 
цивилна друштва и физичкa и правнa 
лица, организовањем и/или учешћем у 
програмима и културним, образовним, 
уметничким, друштвеним или научним 
манифестацијама посвећеним промо-
цији српске мањине у Румунији. Устано-
вљење Дана Светог Саве од посебне је 
важности јер се дешава у тренутку ка-
да се обележава 800 година од стицања 
аутокефалности Српске православне 
цркве. 

Из Епархије темишварске издато је 
саопштење владике Лукијана и оца ви-

кара Маринка Маркова који поручују 
да је „ово једна од најзначајнијих зако-
нодавних иницијатива последњих годи-
на, после закона о верским заједница-
ма из 2006. године, и представља још је-
дан доказ да су наша заједница и црква 
у целини поштоване у васцелом румун-
ском друштву.“ Речено је да је исто тако 
веома похвална иницијатива послани-
ка Аднађа који је схватио значај ове 
иницијативе и доношења закона јер се 
тиме добија законски оквир и потврда 
за постојање и значај у румунском дру-
штву. 

„Били смо изненађени подршком ка-
ко владајуће коалиције, тако и опозици-
је коју је наш посланик имао поводом 
изгласавања овога закона што доказује 
да смо ми Срби људи од вредности“, на-
води се у саопштењу. 

У оквиру система институционалне 
заштите мањина у Румунији успоста-
вљен је Савет за националне мањине, у 
чијем раду учествују три представника 
мањинских заједница представљених у 
Парламенту. Улога Савета је ојачавање 
веза између националних мањина и њи-
хових организација, али и анализа и по-
дршка активностима које се тичу обра-
зовања мањина на матерњем језику. 
Представници Срба у Румунији су прет-
ходних година наглашавали да су задо-
вољни радом Савета, посебно радом 
његове Правне комисије чија је улога 
да верификује и указује на битне ситуа-
ције које се односе на права и активно-
сти националних мањина. Као посебно 
значајан истицан је рад Департмана за 
међуетничке односе који је формиран 
при влади Румуније. Срби су у Румуни-
ји прилично добро интегрисани у др-
жавне институције. 

Учешће Срба у политичком и инсти-
туционалном животу на локалном ни-
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воу се одвија путем политичких страна-
ка чији су чланови наши сународници, 
и путем Савеза Срба у Румунији, кров-
не српске организације. Према члану 
62. Устава Румуније, којим се гарантује 
присутност представника националних 
мањина у Парламенту, Срби имају јед-
ног представника, према чијим речима 
чланови мањинске парламентарне гру-
пе редовно се састају са министрима 
(образовање, култура, администрација 
и сл), премијером и вицепреми¬јером 
Румуније, а приликом састанака разго-
вара се о специфичној мањинској про-
блематици: школство, инфраструктура, 
администрација и пројекти. Тако је 
остварен успех у очувању ретких шко-
ла, али и дат допринос улагањима у ло-
калну инфраструктуру. 

Представници мањина редовно уче-
ствују у доношењу нових закона, изме-
нама или допунама постојећих. У прет-
ходном периоду, Славомир Гвоздено-
вић је био у сталном контакту са Асоци-
јацијом бивших депортираца у Бараган, 
активно учествовао у доношењу конач-
не верзије и изгласавању Закона о пра-
вима те категорије наших суграђана 
где је и око 3-4000 Срба обухваћено ре-
хабилитацијом коју доноси овај закон, 
као и преко 1000 Срба бивших политич-
ких затвореника у Румунији. 

Срби у Румунији нису организовани 
у посебну политичку странку која би за-
ступала њихове интересе, па ту функ-
цију обавља Савез Срба у Румунији чи-
је је седиште у Темишвару. Основне ак-
тивности ССР-а су неговање национал-
не свести, образовања на матерњем је-
зику и културне баштине. Поред наве-
деног ССР је заслужан за одржавање 
веза Срба у Румунији са отаџбином. У 
Савезу истичу да су Срби, иако мало-
бројни, веома активна мањина, и свр-
ставају их у ред највреднијих и најорга-
низованијих националних заједница 
међу двадесет званично признатих у 
Румунији. 

У српском расејању и међу другим 
мањинским организацијама вероватно 
не постоји установа која толико пажљи-
во брине о генерацији ђака као што то 
чини Савез Срба у Румунији. На релаци-
ји Темишвар – Стара Молдава – Љупко-
ва – Белобрешка – Базјаш одржани су 
од 17. до 19. августа 2018. године јубилар-
ни 25. Дани Преображења Срба у Руму-
нији. Тим поводом Његовом преосве-
штенству владики Лукијану је додеље-
на Посебна Базјашка повеља, а на књи-
жевној манифестацији учествовали су 
досадашњи добитници Велике базја-
шке повеље: Матија Бећковић, Јован Зи-
влак, Душко Новаковић, Драган Јовано-
вић Данилов, Радомир Уљаревић, Гојко 
Ђого и многи други. Савез Срба у Руму-
нији заједно са Генералним конзулатом 
Републике Србије у Темишвару, органи-
зовао је у Темишвару у периоду од 1. до 
29. новембра 2018. тринаесто издање 

најзначајније манифестације „Дани 
српске културе у Темишвару“, уз финан-
сијску помоћ Министарства културе и 
националног идентитета Владе Руму-
није и уз подршку Департмана за међу-
етничке односе Владе Румуније, у парт-
нерству са Општином града Темишва-
ра и Банатске филхармоније. 

Срби у Румунији имају свој Дан срп-
ског језика установљен законом Парла-
мента Румуније. Једини такав празник у 
свету обележава се 21. новембра сваке 
године од 2016. године. Од културних 
манифестација ваља издвојити „Мара-
тон српске песме и игре”, као и „Олим-
пијаду из српског језика и књижевно-
сти”. 

Из године у годину ССР је организо-
вао бројне културно-уметничке мани-
фестације са циљем очувања нацио-
налног идентитета. Румунска држава 
финансијски подржава активности 
српске заједнице окупљене око ССР 
наменским субвенцијама за финанси-
рање културних и уметничких програ-
ма и покривања трошкова плата запо-
слених при релевантним институција-
ма. Субвенције Румуније су и даље нај-
већа финансијска помоћ Савезу Срба, 
а прошле године субвенције Савезу из-
носиле су чак око 700.000 евра. Као и 
претходних година, није било директ-
них улагања из отаџбине у подручја на-
сељена Србима. 

Темишварска епархија Српске пра-
вославне цркве јесте званично призна-
та вероисповест у Румунији и ужива 
сва законска права и слободе. Поред 
тога, румунска држава обезбеђује пла-
те и за свештенике Српске православне 
цркве у Румунији. Епархија темишвар-
ска има 55 парохија у румунском Бана-
ту. Иако су односи Српске и Румунске 
православне цркве традиционално се-
стрински, један од проблема је поте-
шкоћа повраћаја имовине Српске пра-
вославне цркве у темишварској епархи-
ји и Макиног дома у Темишвару. 

Иако спадају у образованији део по-
пулације, један од највећих проблема 

Срба у Румунији тиче се управо обра-
зовања. Услед смањења броја ђака гасе 
се српске школе те је све мање могућ-
ности за образовање на матерњем је-
зику. Срби имају право на своје школе 
на матерњем језику, чак и ако имају ма-
ње од прописаних петнаест ђака у оде-
љењу, што је стандард. Према румун-
ском закону о школству, за формирање 
одељења са наставом на матерњем је-
зику потребно је петнаесторо деце, ма-
да се у пракси толерише и мањи број 
(уз одобрење жупанијског школског ин-
спектората, односно Министарства 
образовања). Упркос томе у Тимишком, 
Арадском и округу Караш Северин 
остало је још само шест основних шко-
ла у којима се учи на српском језику. 
Од шездесетак српских школа и око 
9.000 српских ђака, колико их је било 
по завршетку Другог светског рата, тре-
нутно у Румунији ради 6 четворогоди-
шњих школа са по једним учитељем и 
Српска гимназија „Доситеј Обрадо-
вић“ у Темишвару, које укупно имају 
230 ђака. 

У школској 2013/2014. години радило 
је 7 српских четворогодишњих школа, 
док је 2012/2013. године „изгубљено” 10 
школских или предшколских установа 
које су радиле на српском језику и јед-
но учитељско место у Белобрешки. Од 
јесени 2010. Срби су изгубили четворо-
годишње школе у Великом Семиклушу, 
Ченеју и Српском Сематрону. У српској 
гимназији „Доситеј Обрадовић“ у Теми-
швару српску настава је организована 
за ученике од првог разреда основне 
до четвртог средње школе. Високо-
школско образовање на српском језику 
одвија се на универзитетима у Букуре-
шту и Темишвару у оквиру катедри за 
србистику.

 Поред тренутне бриге коју Савез Ср-
ба у Румунији има према српским ђа-
цима, у погледу бесплатног транспорта, 
стипендија, наградних екскурзија, ван-
наставних активности и неформалног 
образовања у виду радионица, сарад-
ња са матицом представља важну по-

дршку у борби за очување српског јези-
ка, културе и традиције. Mинистар обра-
зовања, науке и технолошког развоја 
Републике Србије Младен Шарчевић 
посетио је ове године Српску гимназију 
„Доситеј Обрадовић“, седиште Савеза 
Срба у Румунији и Студијски програм 
за српски и хрватски језик и књижев-
ност на Факултету филологије, историје 
и теологије Западног универзитета у Те-
мишвару. 

Од министра Младена Шарчевића 
чуло се да доношење трајног програма 
- између Министарства образовања, на-
уке и технолошког развоја, Савеза Срба 
у Румунији, представника образовања 
на српском језику у Румунији и Гене-
ралног конзулата Републике Србије у 
Темишвару - представља најважнијни 
приоритет, јер то имплицира сталну ли-
нију комуникације између људи који ће 
бити упознати са свим дешавањима и 
кретањима у сфери образовања у циљу 
олакшаног укључивања ђака и профе-
сора у разне процесе, манифестације и 
пројекте. 

Када је реч о информисању на ма-
терњем језику ситуација је оцењена 
као задовољавајућа, а у протеклих го-
дину дана није дошло до промена у по-
гледу рада медија. Нови темишварски 
весник излази сваког другог месеца, ак-
тиван је недељник на српском језику 
Наша реч, а сваких шест месеци излази 
Књижевни живот једино књижевно гла-
сило на српском језику у Румунији. 
Програм на радију Банат Линк, првом 
радију на српском језику, емитује се од 
2009. Два сата недељно емитује се и 
емисија на српском језику на Радио Те-
мишвару и емисија „Српски видици“ у 
регионалном студију темишварске ру-
мунске националне телевизије која тра-
је 25 минута, међутим, програм могу да 
прате само Срби на подручју Баната. 
Гласила финансира румунска држава, 
односно ССР захваљујући средствима 
која наменски добија од државе. Срби-
ја не учествује у финансирању рада 
српских медија у Румунији. 
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