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ПОЛИТИКА

Будимпешта појачава инсистирање на регионализму

Мађарска је за Европу регија, а не 
за „централизам националних држава”
Председник спољнополитичког одбора Мађарског 
парламента изјавио је да се Будимпешта залаже за 
Европу регија и да тај свој став заступа и у ЕУ и у 
Савету Европе. Тиме је отворена дилема: каква је, 

према виђењу Мађарске, будућност 
садашњих државних граница

Ж олт Немет, председник спољ-
нополитичког одбора Мађар-
ског парламента из редова 

владајућег Фидеса, сусрео се недав-
но са Балажем Ижаком, председни-
ком Националног савета Секеља 
(СНТ) и изјавио је да је то организа-
ција која је успела да ојача аутоно-

машки покрет у Ердељу. СНТ се бори 
за аутономију дела Трансилваније у 
којем је концентрисано мађарско 
(секељско) становништво.

Немет сматра да ће исход борбе 
СНТ-а говорити, не само о остваре-
њу интереса ердељских Мађара, 
већ ће се видети и то да ли ће Евро-

па бити Европа ре-
гија или ће је ка-
рактерисати „бри-
селска бирократија 
и централизам на-
ционализма нацио-
налних држава”. 
Такав став јасно 
указује на појачано 
настојање Будим-
пеште да оствари 
већи утицај међу 
мађарском популацијом у суседним 
државама. Треба напоменути да је 
Мађарска већ носилац и поборник 
неколико великих пројеката који 
имају регионални предзнак.

Немет, међутим, након избора но-
вог председника Румуније види шан-
су за развој мађарско-румунских од-
носа, „који су стагнирали три године”.

СНН

Подгорицa и званично против Москве

Црна Гора на наговор ЕУ гласала против 
руске резолуције УН-а о нацизму и расизму

Црна Гора није подржала Резолуцију против 
глорификације нацизма и расизма коју је УН-у 

поднела Русија, јер су против ње гласале земље 
чланице Европске уније – саопштило је црногорско 

Министарство спољних послова и 
европских интеграција

Г енерална скупштина УН је 21. 
новембра усвојила Резолуци-
ју која позива на борбу про-

тив нацизма, неонацизма и других 
пракси, које доприносе потпаљи-
вању савремених форми расизма, 
расне дискриминације, ксенофо-
бије и повезаних облика нетоле-
ранције.

„Црна Гора се као земља кандидат 

за чланство у ЕУ ускладила са пози-
цијом ЕУ,” објашњено је из црногор-
ског министарства.

Документ Русије је од земаља из 
региона подржала само Србија, док 
су остале државе биле уздржане. У 
ресору црногорског министра Игора 
Лукшића објашњено је да Црна Гора 
као кандидат за чланство у ЕУ има 
обавезу усклађивања ставова са по-

литиком њених земаља, што је било и 
у овом случају.

Пропагандна радио станица зва-
ничног Вашингтона „Глас Америке” 
објавила је да је „Русија Резолуцију 
користила за домаћу пропаганду”. У 
њој је, наводно, приказала две укра-
јинске групе „Десни сектор” и „Укра-
јинску националну скупштину – 
Украјинску националну самоодбра-
ну”(УНА-УНСО) као неонацистичке, 
пренео је тај медиј.

Европска унија је саопштила да су 
„њене чланице противнице нацизма и 
расизма, али да је Резолуција Русије 
ограничавајућа за слободу говора и 
окупљања, као и да игнорише остале 
расистичке и тоталитарне идеологије”.

СНН

Стратегија руског 
председника Владимира 

Путина на Балкану, 
алармирала је владу у 
Берлину, пише немачки 

политички недељник 
„Шпигл”. Политичка 

борба Запада и Истока 
око Србије се заоштрава, 

оцењује Агенција 
„Ројтерс”

Н емачки медиј наводи да је вла-
да канцеларке Ангеле Меркел 
алармирана због руске агре-

сивне, антизападне политике на Бал-
кану. „Влада у Москви покушава да 
Србију тешње веже кроз војну сарад-
њу и испоруку гаса”, каже се у јед-
ном поверљивом документу о утица-
ју Русије у Србији, преноси „Шпигл”.

„Гас за Србију, притисак на Босну и 

Херцеговину – влада у 
Берлину је забринута 
због руске политичке 
моћи на Балкану. Пред-
седник Путин покушава 
очито да земље удаљи 
од Европске уније”, пи-
ше овај политички мага-
зин, позивајући се доку-
мент немачког Мини-
старства иностраних 
послова.

„Путинов циљ је да 
на балканске државе 
може тако да врши при-
тисак да се оне, или ди-
станцирају од чланства у ЕУ или да 
као чланови проруски утичу на ЕУ-
одлуке”, рекао је политичар за европ-
ска питања у Хришћанско-демократ-
ској унији (ЦДУ) Елмар Брок, преноси 

магазин и додаје да влада у Берлину 
сматра да Русија и у Босни слично 
делује.

„Стиче се утисак да Русија покуша-
ва преко Републике Српске, да оства-

ри утицај на целу Босну 
и Херцеговину”, рекао је 
министар пољопривре-
де Kристијан Шмит, који 
је недавно био у посети 
Београду. То, према ње-
говим речима, отежава 
и пут Србије ка ЕУ, пише 
магазин и преноси да је 
државни министар у 
Министарству иностра-
них послова у Берлину 
Михаел Рот рекао да 
Берлин увек изнова мо-
ра државама Балкана 
да објашњава како је 

приступ ЕУ у интересу тих држава.
Политичка борба Запада и Истока 

око Србије се заоштрава, а српско-ру-
ски хуманитарни центар у Нишу и по-
кретање руског медијског сервиса у 
Србији део су „меке дипломатије” Ру-
сије с циљем да поправи имиџ и осна-
жи свој утицај у свету, оценила је у 
опширној анализи агенција „Ројтерс”.

„Србија изгледа као плодно тло, јер 
балансира између владине посвеће-
ности ЕУ интеграцијама и претежно 
конзервативног друштва у коме неки 
Срби осећају већу наклоност према 
Русији”, оцењује та агенција.

„Јавно наљутити Русију, политички 
је неприхватљиво у Србији. Србија је 
одбила да уведе санкције Русији због 
кризе у Украјини, упркос притиску да 
усклади своју спољну политику са 
ЕУ”, додаје „Ројтерс”.

Агенција наводи да је немачка кан-
целарка Ангела Меркел недавно упо-
зорила и друге државе на западном 
Балкану на руски утицај у Србији.

У међувремену, Кремљ је недавно 
обелоданио нову доктрину „меке мо-
ћи”, названу „Интегрисана стратегија 
за ширење руског хуманитарног ути-
цаја у свету” чија је намера, по речи-
ма руског шефа дипломатије Сергеја 
Лаврова, да се „бори против мера без 
преседана које имају за циљ да дис-
кредитују званичну руску политику и 
униште имиџ Русије”. СНН

Шпигл и Ројтерс о позицији наше матице

Србија у средишту борбе Русије и Запада 
за сфере утицаја на континенту
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ПРЕТЕШКА МИСИЈА

Н овинари су свакако најнепо-
среднији сведоци различитих 
видова прерушавања, па и поли-

тичке мимикрије. Сваки контакт или 
сарадња са колегама из редакција у 
тзв. већинским срединама, за многе од 
нас из мањинских медија увек су зна-
чили доток свежијег ваздуха. Захваљу-
јући тим контактима, сазнавали смо 
или се подсећали многих професио-
налних начела од којих су неки од нас, 
због бројних специфичности средина у 
којима раде, били принуђени да се 
удаље. Поготово пријају сусрети са љу-
дима из оних медија који се још увек 
придржавају начела струке и новинар-
ске етике, упркос ризику да због тога 
буду проглашени новинарима које је 
„прегазило време”.

То време које „гази”, подразумева 
неке сасвим другачије видове нови-
нарства. У доба свеколике таблоиди-
зације медија и друштва, ти „старин-
ски новинари” су ретке птице, али сва-
ко ширење њихових крила ипак улива 
наду да све није готово: да корект-
ност још није положила оружје пред 
манипулацијом; да информација не 
одступа лако пред сензацијом; да не-
што што смо увек називали „општим 
интересом” није у потпуности повило 
кичму пред клановско-личним; да је 
истина успела да задржи примат над 
трачем, упркос његовој заводљивој 
појавности.

Искуство говори да су новинари у 
редакцијама које информишу мањин-
ске популације, далеко чешће изложе-
ни дилеми: да ли се чврсто придржава-
ти новинарских стандарда и тиме не 
изневерити ни професију, ни читаоце 
или, зарад „мира у тој малој кући”, гу-
рати под тепих нека од тих начела и ти-
ме удовољити апетитима појединаца и 
интересних група?

Оно што ову дилему понекад пре-
твара у ноћну мору новинара и уредни-
ка, јесте чињеница да је полуга која по-
креће гиљотину за одрубљивање њихо-
вих глава (а та опасност је у новинар-
ству далеко присутнија него у профе-
сијама које нису јавне), управо на до-
хват руке вечитих „претендената” на 
нешто. Како су амбиције у политици 
често праћене неумереностима, тако 
се и од новинара очекује да неку већ 
похабану реторичку кабаницу предста-
вљају као нову, а продозрења као при-
мерну сарадњу.

Можда је, ипак, најтеже од свега 
остварити очекивања по којег позадин-
ског, али веома уочљивог креатора та-
квог поретка, да у нашим очима буде 
невидљив док „ради”. Од новинара се 
тражи да и сам поверује у немогуће: 
да је мимикрија којој се прибегава то-
лико савршена, да су све манипулације 
просто природна појава.

Удовољити оваквим очекивањима, а 
при том не повредити сопствену и ин-
телигенцију својих читалаца, претешка 
је мисија.

Драган Јаковљевић

Ништа ново у односима Београда и дијаспоре

Деградиран систем комуникације 
и институционалне сарадње Србије и расејања
Најугроженија етничка група у Европи јесу Срби у 

Албанији, оценио је члан Одбора Скупштине Србије 
за дијаспору и Србе у региону Александар Чотрић, 
који сматра да би требало „појачати” члан српског 

Устава о бризи за сународнике ван Србије. 
У емисији Радио Београда Љубомир Алексов је 

указао на непостојање одговарајуће комуникације и 
институционалне сарадње између Србије и расејања

А лександар Чотрић је потврдио 
да ће делегација Одбора за ди-
јаспору и Србе у региону, која у 

Албанији борави током ове недеље, 
разговарати са представницима срп-
ских удружења, али и албанског Пар-
ламента и Владе, у намери да се нађу 
начини за побољшање положаја срп-
ске заједнице.

„Морамо отворено да разговарамо 
о проблемима, да видимо у чему се 
слажемо, где су разлике и да их сма-
њујемо”, рекао је Чотрић, истичући 
да мањине могу много да допринесу 
бољем разумевању и сарадњи.

Међутим, Срби у Албанији су дис-
криминисани и крајње је време да се 
много више него до сада посветимо 
„овим нашим сународницима, који то-
лико воле Србију и свој народ, а ми, 
плашим се, за сада не узвраћамо на 
прави начин”, указао је Чотрић, наво-
дећи да су српска имена у време то-
талитарног комунистичког режима 
насилно албанизована и да већина Ср-
ба у Албанији није успела да поврати 
изворна имена, с обзиром на врло 
компликовану и дугу процедуру.

„Тамошње власти на то не гледају 

благонаклоно, па многи одустају од 
покушаја”, додао је Чотрић и напоме-
нуо да је за тако нешто потребно из-
двојити најмање хиљаду евра.

„То је много када се зна да је про-
сечна плата у Албанији 300 евра, а да 

је највећа стопа незапослености ме-
ђу мањинама”, рекао је Чотрић.

Наглашавајући да Срби имају ве-
лике проблеме да се на пописима из-
јасне о националној и верској при-
падности, он је проценио да их је из-
међу 30.000 и 40.000, углавном у ре-
гиону Скадра, где чине аутохтоно 
становништво.

„Право је чудо како су успели да 
се одрже кроз прохујале векове, јер 

су били изложени снажним процеси-
ма денационализације, асимилације и 
покушајима да нестану са тих про-
стора”, указао је Чотрић.

Он је подсетио да је краљ Зогу 
тридесетих година прошлог века уки-
нуо последњих пет школа на српском 
језику и истакао да сада постоје кур-
севи српског језика у Скадру и граду 
Фијеру. „Ти курсеви су реализовани уз 
помоћ српског министарства, Канце-
ларије за сарадњу с дијаспором и Ср-
бима у региону, као и Завода за уџбе-
нике”, рекао је Чотрић и апеловао на 
помоћ да се ова настава не угаси.

Према његовој оцени, Србима у 
Албанији много би значила могућ-
ност да добију српско држављан-
ство, мада „они, пре свега из емотив-
них разлога, желе и на тај начин да се 
вежу за Србију”.

Српски закон, међутим, претпоста-
вља обавезу за сународнике да су 
они, или њихови преци некада живели 
на простору бивше Југославије, што је 
препрека, с обзиром на то да су Срби 
у Албанији вековима насељени на по-
дручју те земље, рекао је Чотрић.

Требало би им олакшати и појед-
ноставити ту процедуру, по узору на 
друге земље из нашег окружења које 
су припадницима своје мањине омо-
гућиле држављанство, нагласио је 
Чотрић, помињући као примере Хр-
ватску и Мађарску.

Говорећи о бризи за сународнике 
ван Србије, Чотрић је оценио да би 
требало „појачати” члан Устава у ко-
јем се наводи да Србија штити права 
и интересе својих држављана у ино-
странству, као и да развија и унапре-
ђује односе Срба који живе у ино-
странству са матичном државом.

Д. Ј.

Љубомир Алексов у емисији Радио Београда:

ОСЕЋАМО НЕДОВОЉНУ БРИГУ МАТИЦЕ
У емисији Првог програма Радио Београда „Вечерас заједно”, која је 

била посвећена положају Срба у региону и везама са матицом, српски по-
сланик у Мађарском парламенту Љубомир Алексов, указао је на присут-
ну деградацију раније успостављеног система комуникације и сарадње 
између државних органа Србије и представника Срба у региону и дија-
спори. Он је подсетио да већ дуже време у пракси не постоји правни на-
следник раније Канцеларије за дијаспору, упркос одлуци Владе Србије о 
формирању и почетку рада посебне управе за ову област, при Министар-
ству спољних послова. Сама ова чињеница довољно говори да наша мати-
ца недовољно брине о свом расејању, упозорио је Алексов, и као позити-
ван пример навео континуирану пажњу коју Мађарска поклања припад-
ницима своје мањине у региону, на свим пољима и не само декларативно.
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Друштво Још једна изборна седница највишег представничког тела

Изабрани потпредседници, саветници 
и чланови одбора Самоуправе Срба у Мађарској

Од петнаестак тема које су разматране на 
другој по реду седници актуелног сазива 

Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској, 
пажњу и посматрача и учесника највише је 

заокупила тачка дневног реда која се 
односила на нова персонална решења. 

Потпуно разумљиво, ако се има у виду да 
скупштину чине представници више цивилних 
удружења, од којих нека у овом телу делују 
самостално, а нека у оквиру формалних или 

неформалних коалиција

И змеђу оснивачке седнице и 
заседања одржаног прошле 
суботе, новоизабрана пред-

седница Самоуправе Срба у Мађар-
ској (ССМ) Вера Пејић-Сутор и чла-
нови скупштине нису имали лак за-
датак. Седницу на којој су бирани 
потпредседници, саветници и чла-
нови ресорних одбора, требало је 

темељно припремити, како би пре-
длози кадровских решења и крајњи 
избор били усклађени са очекива-
њима представника свих цивилних 
организација које чине скупштину, 
као и са законом и финансијским 
могућностима земаљске српске са-
моуправе. Колико су припреме сед-
нице биле темељне, говори чињени-
ца да током изборног поступка није 
било већих дилема, расправе или 
несугласица (резултате избора мо-
жете видети у уоквиреном делу 
текста).

Пошто је Вера Пејић-Сутор, која 
је водила седницу, саопштила да од 
30. новембра ове године даје остав-
ку на место директора Двојезичне 
српске основне школе у Батањи, 
због неспојивости те и функције ко-
ју сада обавља, делегати су, према 
дневном реду, одлучивали о њеним 
будућим примањима на месту пред-
седника ССМ-а. Борислав Рус је 
предложио да та примања не буду 

нижа од оних које је госпо-
ђа Сутор-Пејић имала на 
претходном радном месту, 
што су делегати подржали, 
јавним гласањем.

Потом је, на предлог де-
легата, модификован Ста-
тут ССМ-а, у делу који се 
односи на број саветника и 

учесталост њихове обавезе 
да скупштини упућују изве-
штаје о раду. Предлог Петра 
Крунића био је да то буде 
четири пута годишње, а не 
једном, како је стајало у 
Статуту. На крају је заузет 
став да ово тело убудуће 
има два саветника (за се-
верни и јужни регион), који 
ће скупштини подносити из-
вештаје најмање једном го-
дишње, а по потреби и че-
шће.

Петар Крунић је такође 
предложио да максимална 
сума, коју ће моћи само-
стално да усмерава Одбор 
за културу, не буде 300.000, 
како је било предвиђено 
Статутом, већ 100.000 фо-
ринти. Поучен досадашњим 
искуством, претходни пред-
седник ССМ-а и садашњи 
српски представник у Ма-
ђарском парламенту Љубо-
мир Алексов, који је такође 

присуствовао седници, изнео је ми-
шљење да је 100.000 сувише мали из-
нос и да треба имати у виду да је 
углавном реч о молбама које захтева-
ју хитна решавања, када не постоји 
могућност да се сазове скупштина, 
већ само њен Одбор за културу. Сто-
га је усвојен компромисни предлог 
да се износ за ове намене повећа на 
200.000 форинти.

На седници су донете и одлуке о 
висини плата, хонорара и субвенција 
за председницу, потпредседнике и 
саветнике земаљске самоуправе, а 
расписана су и два конкурса: реч је о 
руководиоцима Батањске двојезичне 
српске основне школе и забавишта, 
односно Педагошког и методоло-
шког центра који функционише при 
Самоуправи Срба у Мађарској.

Учесници седнице су усвојили и 
предлог модификације уговора о 
подизању кредита у ОТП банци, ко-
јим је авансно финансиран издавач-
ки пројекат ТАМОП. У оквиру ове 

тачке дневног реда, директорка 
Српске основне школе и гимназије 
„Никола Тесла” др Јованка Ластић, 
истакла је да је објављено свих пла-
нираних 55 уџбеника, чиме је успе-
шно завршена ова фаза ЕУ конкурса 
за снабдевање уџбеницима на ма-
терњем језику. Она се захвалила 
свима који су учествовали у овом 
подухвату и најавила одржавање 
јавне презентације објављених на-
слова. Према њеним речима, ови уџ-
беници су креирани тако да буду 
употребљиви у дужем временском 
периоду. Реч је о скупини од преко 
80 уџбеника, који су објављени у по-
следњих неколико година, а најно-
вији српски пројекат је, у поређењу 
са осталим мањинским заједница-
ма, реализован убедљиво најбрже.

РУКОВОДСТВО САМОУПРАВЕ 
СРБА У МАЂАРСКОЈ

Председник:
Вера Пејић-Сутор

Потпредседници:
Петар Крунић и Игор Рус

Саветници:
Боривој Рус и Петар Богдан

САСТАВ РЕСОРНИХ ОДБОРА

Финансијско-контролни одбор:
Димитрије Ластић (председник)
Ласло Шандоровић
Нада Ђурић-Бунчић

Одбор за школство:
 Јелена Вукајловић-Краус 
(председник)
др Јованка Ластић
Борислав Рус

Одбор за културу:
Душан Вуковић (председник)
Мирко Кркељић
Радован Горјанац
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Драган Јаковљевић на Међународном научном скупу у Београду

Представљен научни рад о обнављању књижних фондова 
Срба у Мађарској

У вези са овим пројектом 
је било и усвајање одлуке о 
прихватању ефеката који 
ће кредит, подигнут на име 
завршетка пројекта, имати 
на буџет Самоуправе Срба 
у Мађарској до 2017. годи-
не. Делегати су подржали и 
предлог да досадашњи 
контролор пословања (ре-
визор) земаљске самоупра-
ве и убудуће обавља те по-
слове.

Учесници седнице су при-
хватили молбу Српске само-
управе у Будимпешти за 
одобравање 200.000 форин-
ти, на име финансијске по-
моћи којом ће бити надокна-
ђени трошкови гостовања 
хора из Србије у Будимпе-
шти, поводом обележавања 
150. годишњице од пресеље-
ња Матице српске из Пеште 
у Нови Сад.

Одлучено је и да нови 

српски члан Кураторијума при Ми-
нистарству за људске ресурсе, који 
одлучује о финансирању конкур-
сних пројеката народносних зајед-
ница и цивилних организација, буде 
Петар Богдан. Српску заједницу је 
до сада у том телу представљала 
Вера Пејић-Сутор, која због неспо-
јивости те и функције на коју је 
изабрана на прошлој седници скуп-
штине, то више неће бити у могућ-
ности.

Пошто је минутом ћутања одата 
пошта недавно преминулом Стевану 
Вуковићу из Сентандреје, делегати 
су тајним гласањем одлучили ко ће 
бити овогодишњи добитници Свето-
савске повеље и Награде „Сава Те-
келија”, али је тај део седнице био 
затворен за новинаре. Тако ћемо 
имена лауреата имати прилике да 
чујемо тек приликом уручења при-
знања, на Светосавској академији 
коју сваког јануара традиционално 
организује ССМ.

Д. Ј.

„С авремена уметничка пракса, 
медијска писменост, култур-
ни идентитет и друштвени ра-

звој” – била је тема друге међуна-
родне научне конференције која је 
одржана 20. новембра, на Факултету 
за културу и медије Мегатренд уни-
верзитета у Београду.

Отварајући конференцију, ректор 
универзитета проф. др Слободан Па-
јовић нагласио је да је то само једна 
у низу научних манифестација који-
ма тај Универзитет обележава четврт 
века успешног рада. Такође је поже-
лео добродошлицу учесницима кон-
ференције, међу којима је било више 
од 60 универзитетских наставника и 
научних истраживача са универзите-
та, института и из бројних установа 
културе у Београду, затим из Будим-
пеште, Загреба, Вараждина, Подгори-
це, Љубљане, Новог Сада, Kосовске 
Митровице и Kрагујевца.

Декан Факултета за културу и ме-
дије проф. др Драган Никодијевић 
оценио је да овај факултет предста-
вља један од најреспектабилнијих у 
области новинарства, односа с јавно-
шћу и менаџмента у култури, не само 
у Србији него и у југоисточној Евро-
пи. Продекан за науку проф. др Мир-
ко Милетић посебно истиче чињени-
цу да је на овом научном скупу уче-
ствовао значајан број докторанада 
Факултета за културу и медије и дру-

гих факултета, чиме се битно допри-
носи развоју научног подмлатка.

После званичног отварања конфе-
ренције, учесници су наставили рад у 
три секције. Оне су се бавиле пробле-
мима савремене уметничке праксе у 
светлу медијских, тржишних и поли-
тичких изазова, међуусловљености 
медијске писмености, образовања и 
друштвеног развоја, као и зависности 
културног идентитета од глобалних 
друштвених промена.

На позив организатора, у раду на-
учне конференције учествовао је и 
Драган Јаковљевић, главни и одговор-
ни уредник нашег листа. Он је овом 
приликом представио део своје док-
торске дисертације, у којем су истра-
жени и научно обрађени напори да 
српски књижни фондови у Мађар-
ској буду обнављани и обогаћивани, 
од Велике сеобе Срба из 1690. године, 
до наших дана.

Радови припремљени за овај науч-
ни скуп биће публиковани у посеб-
ном тематском зборнику који ће, ка-
ко се очекује, представљати значајан 
научни извор за истраживаче у пољу 
културе, уметничког стваралаштва и 
медијске праксе, али и део литера-
туре коју ће користити студенти 
друштвено-хуманистичких наука на 
основним, мастер и докторским сту-
дијама.

Д. Б.

На београдском Факултету за културу и медије 
одржана је међународна научна конференција о 

уметничкој пракси, медијској писмености и 
културном идентитету, на којој је представљен и 

научни рад Драгана Јаковљевића о процесима 
обнове и богаћења књижних фондова Срба у 
Мађарској, од Велике сеобе до наших дана

МАЊИНЕ ОД ДРЖАВЕ ТРАЖЕ 
АДЕКВАТНИЈЕ ФИНАНСИРАЊЕ

Пошто је исцрпљен дневни ред седнице Скупштине ССМ-а, 
српски представник у Мађарском парламенту Љубомир Алек-
сов је упознао присутне са могућностима да се у следећој го-
дини из државног буџета издвоји више новца за потребе мањин-
ских представничких тела и организација. Он је рекао да се та 
тема и званично нашла на дневном реду Мађарског парламента 
и да је расправа о финансирању у следећој години управо у то-
ку. Господин Алексов је искористио могућност која је пружена 
мањинским представницима, и за говорницом највишег законо-
давног тела земље образложио захтев да се за потребе мањина 
издвоји знатно већи део буџета, него што је до сада био случај.

Почетком ове недеље, парламентарним посланицима је на 
усвајање упућен модификовани предлог буџета, који предвиђа 
да се за финансирање потреба националних мањина у 2015. го-
дини издвоји две милијарде форинти више него у овој. Највећи 
део тог колача биће подељен локалним и територијалним само-
управама (двоструко више него до сада). Повећања буџета 
предвиђена су и за земаљске самоуправе и институције у њихо-
вом саставу, изузев за образовне установе, чији буџети су недав-
но повећани. Према речима Љубомира Алексова, парламентар-
не групе су обећале да ће подржати овакав предлог мањинских 
представника.

Друштво
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ
Стеван Вуковић (1931–2014)

Одлазак још једног чувара српског идентитета у Мађарској
С теван Вуковић се никада, па ни 

кроз дружење и дуги разговор 
који смо за Српске недељне но-

вине водили пре десетак година, ни-
је слагао са онима који су тврдили 
да пензионери имају много слобод-
ног времена. За њега је рад био не-
што попут воде и ваздуха. На тај на-
чин је настојао да задовољи своју 
урођену потребу да овај свет учини 
барем мало бољим, лепшим и хума-
нијим.

Суштина је, како нам је том при-
ликом рекао, у томе да онај ко је на-
викао да ради, ни у пензији неће 
имати времена за одмор. Стеван је 
управо био један од таквих људи. 
После званичног пензионисања, рад-
ни век је наставио као кустос у Бла-
говештењској цркви у Сентандреји, 
на тргу који је свакако једно од нај-
фреквентнијих туристичких места у 
Мађарској.

– Некада сам принуђен да без-
број пута одговарам на исто питање, 
али је посао такав. Све се мора обја-
снити, како би људи знали где су до-
шли и како би задовољили своје ин-
тересовање – говорио је Стеван, ко-
ји је на том радном месту био и не-
ка врста амбасадора српске култу-
ре, традиције, обичаја и српског ду-
ха.

И не само да је туристима обја-
шњавао ко су Срби, када су дошли 

на ове просторе, када су и како гра-
дили цркве у Сентандреји, већ је 
исправљао и водиче, када год би од 
њих чуо неки погрешан податак. 
Ипак, као веома увиђаван човек, 
увек је водио рачуна о томе када и 
на који начин треба исправити оне 
који погрешно интерпретирају исто-
рију Срба и Сентандреје. Настојао је 
да то увек буде „у четири ока”, јер је 
био свестан да његова интервенција 
пред туристима може да створи 
осећај нелагодности код вође групе, 
па би постојала и могућност да та-
кви водичи више не доводе туристе 
у Благовештењску цркву.

Када бисмо говорили о бројности 
сентандрејске српске заједнице, на 
Стевановом лицу очитавала се сета, 
па и туга.

– Преклане сам говорио да нас је 
120, лане да овде живи 100 српских 
душа. Али сви знамо да нас сада не-
ма више од шездесет. Ипак, ја обич-
но кажем да нас је око стотину, а 
онда искористим прилику да додам 
да нисмо тако малобројни као што 
се на први поглед чини, јер су у бли-
зини Помаз, Kалаз и Чобанац, па нас 
је у том окружењу око седам стоти-
на душа.

Међутим, време чини своје, па се 
и статистички подаци мењају. Током 
протеклих десетак година, колико 
је прошло од нашег последњег раз-
говора са Стеваном на ову тему, 
многи Сентандрејци који су сматра-
ни стубовима српске заједнице у 
том градићу, преселили су се у неку 
другу, небеску Сентандреју. Неки су 
се, у потрази за послом, одселили у 
Будимпешту, док асимилација на-
ставља да узима свој данак.

Људи одлазе, али обичаји остају. 
Срби из овог краја и данас се, иако у 
смањеном броју, окупљају на тра-
диционалним светковинама и ме-
стима за која их везују сећања на 
претке, као и материјални и духовни 
трагови које су им оставили у ама-
нет. О томе нам је Стеван овако го-
ворио:

– Сви из ове околине се добро 
знамо, идемо једни другима на сла-

ве и дружимо се. Има нас тридесе-
так који редовно одлазимо у цркву, 
а када нам је слава, 19. августа, буде 
нас два пута толико. А има и оних 
Срба који не долазе у цркву. На Ве-
лику Госпојину одлазимо на Стару 
воду, а свако има и своју крсну сла-
ву, па се и тада састајемо. Док је био 
жив, бивши председник наше цркве-
не општине, Рада Станковић, живот 
наше невелике српске заједнице је 
био много активнији. Сада њега не-
ма и то се осећа.

Стеван Вуковић био је познат и 
као дугогодишњи активни члан сен-
тандрејског Хора „Јавор”. Причао 
нам је како је годинама одлагао 
учлањење у то певачко друштво, 
због обавеза које је имао на послу. 
Пријатељи Рада Станковић, Стеван 
Петровић и Миленко Милошевић су 
га дуго наговарали да им се придру-
жи, што је и учинио.

Нажалост, састанци чланова ле-
гендарног „Јавора” више неће из-
гледати као раније. Отишао је 
Стеван Вуковић, један из плејаде 
оних Сентандрејаца који су оста-
вили дубоке трагове у животу 
српске заједнице у том граду, вер-
но чувајући своју традицију, је-
зик, веру и културу. И Стеван је, 
као и његови „саборци”, добро 
знао да без тих обележја, не може 
бити речи ни о Српству. Губитак 
који је настао његовим одласком, 
ненадокнадив је.

Нека му је вечна слава и хвала.
Драган Јаковљевић

Српска заједница у Мађарској остала је без члана 
Хора „Јавор” и дугогодишњег кустоса 

Благовештењске цркве у Сентандреји, Стевана 
Вуковића. Био је један од оних Сентандрејаца 
који су оставили дубок траг у животу српске 

заједнице, верно чувајући своју традицију, 
језик, веру и културу

ДУГОГОДИШЊИ ХОРИСТА „ЈАВОРА”
Док смо разговарали, Стеван Вуковић се присећао почетака зајед-

ничког рада у хор „Јавор”:
„На почетку је било прилично тешко. Није то шала. Они су били већ 

увежбани, а ја сам тек почињао и никако нисам имао довољно ваздуха. 
Ја сам раније, док је господин Терзин био жив, певао у певници са Ра-
дом Станковићем, али ово је нешто друго. Певати у друштву је сасвим 
друга ствар. Нажалост, Рада је умро већ после годину дана, тако да 
смо имали прилике свега три пута да наступимо заједно. Радујем се 
што сам у том хору, јер тамо и радимо и дружимо се. Састајемо се сва-
ког уторка…”

ГРЦИ ЈЕСУ ДОЛАЗИЛИ, АЛИ ЈЕ 
ЦРКВА СРПСКА

Иако је сматрао да израз „гркокатоличка црква”, како често назива-
ју српски храм у коме је радио, није прикладан и не одговара истини, 
Стеван Вуковић нам је објашњавао да су у Благовештењску црвку до-
лазили и Грци, који су некада живели заједно са Србима у Сентандре-
ји. Показивао нам је место, на улазу у цркву, где је сахрањен управо 
један Грк. Недалеко од његове надгробне плоче, налазе се још три 
сличне, али на њима није било натписа.

– У трећој гробници су сахрањена два брата, трговца, који су дали 
цело своје имање да се сагради ова црква. Грци су веома побожан на-
род и често су долазили у Благовештењску цркву, па ја никада не ка-
жем да је то само српска, него српско-грчка црква. Ту су живели тр-
говци Цинцари, који су се женили са Српкињама и мешали се са нашим 
народом. Тако да нису ишли у католичку веру, јер је осим Благове-
штењске цркве, овде било још шест православних храмова – говорио 
нам је мирно, тихим гласом, препун стрпљења за нашу радозналост.
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Српски фолклор на манифестацији Глас Балкана

„Банат” и „Балкан” гостовали 
у Бекешчаби

Ф естивал „Глас Балкана” одржан 
је и у Бекешчаби, центру Беке-
шке жупаније, у којој одавно 

није било ове популарне манифеста-
ције. Љубитељи фолклора балканских 
народа веома су се обрадовали новом 
сусрету са различитим ансамблима.

Међу учесницима на овој манифе-
стацији нашли су се и чланови Кул-
турно-уметничког друштва „Банат” 
из Деске. Они су и овом приликом 

одушевили поклонике српске музике 
и фолклора и поново доказали зашто 
их сматрамо чуварима фолклорне 
баштине српског народа.

Богат и шаролик програм, у оквиру 
којег су наступили и чланови Ансам-
бла „Балкан”, достојно је промовисао 
фолклорне вредности балканских 
народа, а приредба је окончана 
игранком и дружењем.

П. М.

Изложба у Српском културном центру

Медитеран виђен очима Пољакиње
Изложба слика пољске сликарке Ане Косаковске 
под називом „Медитеран”, отворена је у галерији 

Српског културног центра у будимпештанској 
Нађмезе улици. Ауторка је чланица Уметничке 

групе „Арте”, а организатори сматрају да је ово 
добар почетак сарадње Пољског 

и Српског културног центра

П ре Будимпеште Ана Косаков-
ска је излагала у Београду и 
учествовала на сликарским ко-

лонијама у Србији. Отварајући изло-
жбу у Српском културном центру, 
директор КДЦСМ-а Милан Ђурић 
подсетио је да је сликарство универ-
зална уметност, јер комуницира са 
својим поклоницима без обзира на то 
којим језиком говоре.

– Анине слике су животне, просто 
вибрирају, баш као и она сама, боје су 
веома важне и оне исказују сликар-
кина осећања. Инспирацију за ова де-

ла Ана је проналазила на својим пу-
товањима по Грчкој, Италији, Хрват-
ско. Она су њена реакција на свет. 
Ани желим срдачну добродошлицу, а 
Мићи Јакшићу из групе „Арте” захва-
љујем на сарадњи и помоћи око орга-
низације ове изложбе – рекао је Ђу-
рић.

Ауторка је за наш лист изјавила да 
ју је Србија одушевила. Током борав-
ка у Београду посебно јој је пријало 
то што је као Пољакиња помало разу-
мела наш језик.

– Надам се новим заједничким 

пројектима са групом „Арте”, на чији 
предлог сам доспела и овде – рекла 
нам је Ана Косаковска.

Дипломирала је на Академији ли-
ковних уметности у Варшави, на одсе-
ку за ентеријер. Бави се сликарством, 
пројектовањем изложби и сценогра-
фијом, као и компјутерском графи-
ком. Стваралачко надахнуће за многе 
слике и цртеже  налази у  пејзажима, 
ситуацијама, људима. Интригантне 
слике обично су сакривене у неупа-
дљивим и скромним стварима. Сунце, 
киша, ветар, формирају свет ствара-
јући непрекидан спектар боја, светла, 
звука које треба хтети запазити.

Отварању изложбе су, као гости, 
присуствовали и представници срп-
ске општине Стара Пазова и Култур-
ног центра овог града, са којим је 
КДЦСМ потписао протокол о сарад-
њи на пољу културе. Он ће омогући-
ти свеобухватнију будућу сарадњу и 
размену културних пројеката.

Д. Б.

Представа Суботичке гимназије

Дух ренесансе на српској сцени у Будимпешти
Чланови историјске секције суботичке 

Гимназије „Светозар Марковић” били су гости 
Будимпеште и на позив Српског позоришта, на 

сцени у Нађмезе улици, представили се 
познатим комадом „Похвала лудости” 

Еразма Ротердамског

С авременост ове ренесансне 
представе може се сажети кроз 
Еразмове речи: „Шта је друго 

цео људски живот, него нека врста 
комедије у којој људи играју сваки 
под својом маском и сваки своју уло-
гу, док их редитељ не одведе са по-
зорнице? Све је у свету привидно, па 
се ни комедија живота не изводи 
другачије.”

Четрнаест чланова историјске сек-
ције под вођством професорке Мире 
Штетић и професора Мирка Кисе-
личког, дочарали су посетиоцима 
праву ренесансну атмосферу, кроз 
духовит текст и одговарајућу музи-
ку, изузетним костимима, али и до-
бром сценографијом.

Професорка Штетић сма-
трала је да историја може 
бити „сувопарна” уколико се 
само предаје на класичан на-
чин, па је са колегом Кисе-
личким урадила адаптацију 
текста и режирала комад.

– Имали смо доста успеха 
и са претходном представом 
„Персијанци” која третира 
тему пораза и победе, а сада 
смо се определили за хуманизам и 
ренесансу. „Похвалу лудости” је наша 
позната глумица Рада Ђуричин дваде-
сет година играла на сцени као моно-
драму, а ја сам као студенткиња пала 
на испиту, јер нисам прочитала „По-
хвалу” – каже професорка историје.

Професор Мирко Киселички пре-
даје физику, али има афинитете пре-
ма позоришту и воли уметност. За 
ову представу урадио је музику и 
сонгове, и стална је подршка глумци-
ма иза сцене.

Младе и талентоване глумице Ла-

на Капор, Карла Рудић и 
Бранка Крагуљац појављују 
се у улози „Лудости”, а у 
представи учествују и гим-
назијалци: Даниел Сударе-
вић, Јелена Ивошевић, Дани-
јела Човић, Маја Милуновић, 
Рада Хусаг, Милица Чуљко-
вић, Немања Косановић и 
Данило Шарчевић. Као музи-
чари наступају: Алекса Зубе-
лић, Ивана Петрић и Мате 
Абрахам.

Суботички гимназијалци 
учествовали су са предста-
вом „Похвала лудости” на 
Републичком такмичењу у 
Крагујевцу и Покрајинској 
смотри у Новом Саду и осво-
јили бројне значајне награде 

за главне улоге и сценски говор, музи-
ку, сценографију и костим.

Једнодневни излет ученици су ис-
користили и за кратак обилазак гра-
да и посету Српској школи на Тргу 
ружа.

Д. Б.
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И дејни творац ове врсте оку-
пљања био је, данас нажалост 
покојни професор Михаљ Тот, 

који је тада био члан Оркестра „Ба-
нат”, а у Мађарску се доселио из Ка-
њиже. Његов предлог усвојило је он-
дашње руководство оркестра, па је 
13. маја 1994. године приређен први 
Сабор. Уз учешће по два оркестра из 
Деске и Барање и једног музичког са-
става из Тукуље, на манифестацији 
су се тада појавили и тамбураши из 
Кањиже у Србији. Тако су ударени 
темељи будуће велике културне ма-
нифестације, која је 15. новембра ове 
године прославила две деценије по-
стојања.

Много је времена протекло од 
првог сабора, а сама приредба је 
добила нове оквире и нека додатна 
обележја. Поред музичког дела, ова 
манифестација је добила и духовни 
карактер. У богатство културног са-
држаја могли су да се увере бројни 
посетиоци Деске. Манифестацију 
су организовали Самоуправа Срба у 
Мађарској, њен Културни и доку-
ментациони центар, КУД „Банат” из 
Деске и Српска редакција Мађар-
ског радија.

Овогодишња, јубиларна смотра 
музичке баштине српског народа, 
окупила је рекордан број пријавље-
них учесника. Најпре су се у српском 
православном храму у Десци, након 
вечерњег богослужења, представила 
два састава: чланице Вокалне етно-
групе ОШ „Свети Сава” из Београда, 
предвођене хоровођом Милом Ђа-
чић, а потом је лепоте православног 
литургијског појања представио срп-
ски Хор „Св. Серафим Саровски” из 
Зрењанина, на челу са диригентом 
Божидаром Црњанским.

По окончању духовног дела сабо-

ра, у Сеоској кући је уследио светов-
ни део. Бројне посетиоце поздравио 
је Кристифор Брцан, заменик начел-
ника села и председник КУД-а „Ба-
нат”, као један од главних организа-

тора. Он је изразио за-
довољство што је ма-
нифестација доживела 
два десетлећа, а овом 
приликом и привукла 
рекордан број учесни-
ка.

Након поздравних 
речи, уз пратњу Там-
бурашког оркестра 
„Банат” под управом 
Јосипа Будимчевића, 
„Банатски сабор” 
отворила је солистки-
ња Естер Фрањо-Вуј-
чин, која се определи-
ла за три песме са Ко-
сова. Први пут на овом 
сабору, засвирали су и 
чланови Омладинског 
оркестра из Мохача, 
који су представили 
лепоте шокачког на-
родног мелоса и изве-
ли познату песму 
„Растао сам поред Дунава”. Међу 
учесницима били су и Батањци, чла-
нови КУД-а „Суферини”, предвођени 

хоровођом Мелиндом Кереми, који 
су представили неке од српских на-
родних песама. Своје певачко умеће 
публици је представила и Мина Ве-
селинов из Новог Сентивана, која је 

пре четири године почела 
да се бави српском народ-
ном песмом. Као и млади 
Мохачани, и чланице Жен-
ске певачке групе „Сунчеви 
зраци” из Рацког Аљмаша 
први пут су наступале у Де-
сци. Припадници мађарске 
националности, предвођени 
хоровођом Зитом Игманди, 
уз музичку пратњу Мелин-
де Месарош, извели су 
сплет српских песама.

Вероватно најдирљивији 
моменат фестивала био је 
када се на бини појавио Мар-
ко Челинац, младић који је 
слеп од рођења, али је дока-
зао шта је права љубав пре-
ма музици, хармоници и шта 
значи истрајност. Он је, уз 
пратњу Стипана Павковића, 
виртуозним свирањем иза-
звао овације публике.

Уследила је кратка пауза, да би 
други део троипочасовног програма 
отвориле чланице Вокалне етно-гру-
пе ОШ „Свети Сава” из Београда. 
Стални учесници ове традиционалне 
смотре су и чланови Оркестра „Лале 
из Баната”, на челу са хармоникашем 
Максом Русом. Након што су извели 
свој програм, музичку пратњу обез-
бедили су и члановима Певачког дру-
штва „Дукати” из Деске, на челу са 
уметничким руководиоцем Миливо-
јем Ђорђевом.

Запажен је био и наступ квартета 
из Деске, који су чиниле: Гордана Бр-
цан, Софија Каплан, Ана Крум и 
Естер Фрањо-Вујчин. Њихов избор 
биле су песме из западне Херцего-

вине. Одушевљење публике изазвао 
је и Породични оркестар „Четири Бо-
шњака” из Удвара. Наступили су 
отац и кћерка, а затим отац и син, и 
извели познате севдалинке и народ-
на кола.

Рацки мушки хор из Тукуље, осно-
ван 1967. године, на челу са позна-
тим музичарем Ладиславом Хала-
сом, такође је дао свој певачки до-
принос традиционалној фестивал-
ској манифестацији. Након дужег 
времена, дешчанској публици се 
представио и Оркестар „Село” из 
Ловре, а вероватно највеће аплаузе 
„покупио” је Српски хор „Св. Сера-

фим Саровски”, који је поред ру-
ских мелодија извео и познату пе-
сму „Девојко мала”, која се сматра 
симболом грађанског Београда. За-
вршницу фестивала обележио је на-
ступ гостију из румунског Великог 
Семиклуша. Најпре је наступио со-
листа Зоран Радић, а потом је му-
зички део „Сабора српске културе у 
Мађарској”, заокружио Оркестар 
„Батини бећари” предвођен Марком 
Бугарином.

Уследила је додела пригодних по-
клона овогодишњим учесницима са-
борске манифестације, а прослава је 
настављена до раних јутарњих сати у 
месној гостионици.

Предраг Мандић

Пре две деценије у Десци се родила идеја да се 
окупе музичари, певачи и сви уметници који негују 
српски мелос, са циљем међусобног упознавања, 

усавршавања и дружења. Идеја која је тада 
заживела, резултирала је јубиларним двадесетим 
„Банатским сабором”, одржаним овог новембра

У Десци одржан двадесети „Банатски сабор”

Постигнута масовност – одржан квалитет

Вера Пејић-Сутор:

ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА И 
ОРГАНИЗАТОРИМА

На крају манифестације у Десци, свим учесницима и публици речи за-
хвалности упутила је Вера Пејић-Сутор, председница Самоуправе Срба 
у Мађарској. Она је, између осталог, рекла да јој је част и задовољство 
што је присуствовала „Банатском сабору”, а веома похвално се изразила 
и о програму који је приказан. Госпођа Пејић-Сутор се захвалила свим 
учесницима и организаторима који су допринели успеху фестивала, као 
и публици која је својим присуством увеличала јубиларну прославу.

Кристифор Брцан:

ПЕСМА И МУЗИКА 
НАС ПОВЕЗУЈУ

„Презадовољан сам што је овај 
маратонски сабор био достојан 
годишњице. Имали смо много но-
вина и мислим да је фестивал са-
држајно био веома квалитетан. 
Радујем се што су се на овој тра-
диционалној манифестацији поја-
вили и нови извођачи, али и они 
„старији” који су поново дошли. 
Морамо наставити оваква музич-
ка окупљања, која су повод за 
дружење и наставак рада током 
целе године. Песма и музика нас 
повезују.”
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животни стил

празника служио батски парох отац 
Далибор Миленковић, уз саслужење 
ловранског пароха оца Радована Са-
вића.

Прослави је, како сазнајемо, при-
суствовао већи број Срба из Чипа, као 
и њихови пријатељи из других срп-
ских средина у Мађарској, а било је 
гостију и из Србије.

Свети мученик Стефан Дечански, 
био је српски краљ, син краља Милу-
тина и отац цара Душана. По наређе-
њу необавештеног оца био је осле-
пљен, а по наређењу лакомисленог 
сина, у старости је удављен. Рођен је 
из брака краља Милутина и Ане, ћер-
ке бугарског цара. Задужбина краља 
Стефана Дечанског је манастир Де-
чани у коме почивају његове свете 
мошти.

П. М. – Д. Ј.

У врежено је мишљење да су они 
који брзо напредују вероватно 
паметнији и талентованији од 

осталих, али и да уживају већу подр-
шку утицајних моћника. Истина је, 
међутим, нешто другачија.

Амерички психолог Мартин Селиг-
мен тврди да они поседују још једну 
особину која је апсолутни предуслов 
за успех у животу: оптимизам. Он ис-
тиче да су особе са позитивним ста-
вом према животу здравије, да успо-
стављају боље односе са другима, да 
више зарађују и лакше и брже напре-
дују у каријери. Стога, уколико жели-
те и ви да напредујете, а по природи 
нисте претерани оптимиста, потруди-
те се да што пре научите и прихвати-
те неке од ових здравих, позитивних 
и оптимистичких ставова.

 Сам одлучујем
Ако цео свој радни век будете про-

вели у ишчекивању да вам нека изу-
зетна понуда за посао падне с неба, 
начекаћете се. Успешни не чекају, не-
го преузимају ствари у своје руке. 
Размислите добро шта желите да по-
стигнете у животу и урадите све што 
је потребно да то сами остварите.
 Све је могуће
Ако мислите да је немогуће да ика-

да постанете потпредседник компани-

је, сви су изгледи да то и нећете поста-
ти. Запамтите: уколико верујете да не-
што не можете постићи, онда то најве-
роватније никада и нећете постићи.
 Дајем све од себе
Никада се не зна када ће вас шеф 

запазити. Стога је најбоље да сваки 
задатак који добијете урадите најбо-
ље што можете.
 Никога не потцењујем
Сетите се старе народне „Лепа реч 

и гвоздена врата отвара”. Са колегама 

увек будите љубазни и никога не пот-
цењујте, јер никада се не зна када 
вам нечија помоћ може затребати.
 Важни знање и контакти
Успешни људи знају колико је ва-

жно да имају широку мрежу познан-
става, како у компанији у којој раде, 
тако и изван ње. Мислите на своју бу-
дућност, дружите се са колегама и не 
пропуштајте пословне скупове и про-
славе на које вас позивају.
 Верујем у себе
Не чекајте да други похвале ваш 

труд и рад. Понекад је добро и самог 
себе рекламирати и отворено рећи 
шта сте све до сада радили и пости-
гли. Наравно, у свему треба имати 
меру, јер нико не воли хвалисавце.
 Користим сваку прилику
Нека вам очи и уши увек буду ши-

ром отворене. Никада се не зна када 
ће наићи нека нова прилика која вам 
може променити живот из корена. 

Дa ли се понекад питате зашто неки људи тако лако 
граде каријеру, док други годинама таворе на 

истом послу, иако би радо много тога променили? 
Можда је, код оних који напредују, тајна у 

позитивном ставу према животу

Од става према животу зависи много тога

Животни оптимизам је стуб успеха

У манастиру Грабовац је 
21. новембра тамошња 
српска црква, саграђе-

на у XVIII веку, прославила 
своју храмовну славу – Све-
тог архангела Михаила. По-
знато је да је петровданско 
саборовање значајан догађај 
у животу манастира и срп-
ске заједнице у Мађарској, 
док се као слава манастир-
ске цркве прославља Сабор 
Светог архангела Михаила, 
који је установљен у првим 
вековима хришћанства.

Игуман манастира, отац 
Пантелејмон, примио је тога дана 
бројне госте, а храмовну славу је сво-
јим присуством увеличао и епископ 
будимски Лукијан, који је уз саслу-
жење свештенства, служио свету ар-
хијерејску литургију и одржао свеча-
ну славску проповед.

По традицији, био је уприличен 
свечани чин резања славског колача и 
благосиљање кољива. Кумовао је Ми-
ша Влајиновић из Српског Милетића 
у Србији. Овогодишњој прослави за-
штитника манастира присуствовало 

је четрдесетак верника из Мађарске 
и Србије.

Према хришћанском учењу, Свети 
архангел Михаило био је предводник 
војске анђела, бестелесних сила до-
бра које су учествовале у стварању 
света и у којем су присутни као бра-
нитељи човечанства од зла и палих 
анђела. Ово је једна од најчешћих 
крсних слава православних Срба. 
Према предању, архистратиг Михаи-
ло, који је сабрао војску анђела да би 
се супроставила силама зла палог ан-

ђела Луцифера, уврштен је 
у календар Христове цркве 
у четвртом веку, а СПЦ га 
обележава сваке године 21. 
новембра.



М олитвена реч, свечани 
чин резања славског 
колача и благосиљање 

кољива и ове године су били 
део свечане прославе и Све-
тог Стефана Дечанског, у Чи-
пу. Свету литургију је на дан 

Са храмовних слава у Грабовцу и Чипу

Прослављени Свети архангел Михаило 
и Свети Стефан Дечански

баштина

Чип

Грабовац

Грабовац

Чип
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невен

Савети младима пред зимску сезону путовања

Добра информисаност и опрез – најбоља заштита 
од непријатности

„П уцали су и погодили су Еда у 
главу, а мене у руку. Трећи 
метак који су испалили пого-

дио је плинске боце које су биле у на-
шој близини, због којих ми је лице би-
ло уништено. Успео сам да уђем у во-
ду и да се сакријем тако да ме поли-
ција не нађе. Они су угасили ватру и 
отишли. Када се све смирило изашао 
сам из воде, отишао до беживотног 
тела мог друга и опипао пулс, у нади 
да још може да се извуче. Али одав-
но је искрварио.

Сада ми је било јасно шта се деша-
ва. Узео сам паре и отишао код вођа 
клана. На улици су људи бежали од 
мене, згражавали се када би ме по-
гледали. Међутим, када сам стигао 
до врата чуо сам грохотан смех. Спо-
мињали су Едово и моје име мислећи 
да су нас се решили. Испоставило се 
да су људи којима смо продали робу 
били плаћеници који су требали да 
нас убију. Једини начин да осветим 
Еда био је да поубијам све чланове 
који су били умешани.”


Већ је седам и десет; чекао сам 

нервозно бацајући поглед ка врати-
ма. Можда се предомислила и не же-

ли да ме види. Нервоза и напетост су 
расли из минута у минут. Испио сам и 
трећу чашу вискија. Седим већ сат 
времена, у џепу ме жуља кутијица, 
руке ми се тресу и не знам шта да 
мислим. Полако почињем да губим 
наду.

Одједном, на вратима се појави не-
ка девојка са веома бледом кожом, 
лабавом пунђом и два пуштена, благо 
увијена прамена, која су јој нежно па-
дала преко лица. Имала је мало 
шминке на очима и црвени кармин на 
уснама, који је савршено пристајао уз 
дугачку, црвену коктел хаљину са ду-
боким изрезом на леђима. Била је 
прелепа. Оставила је капут и тражила 
ме погледом. Када ме је видела благо 
се осмехнула и оставила ме без даха.

Ено га, баш се средио, има ново 
одело. Седи за столом, тачно поред 
клавира. Тај сто се најтеже добија, а 
ја баш ту волим да седим и посма-
трам пијанисту док свира и ужива у 
звуку клавира. Осмехнуо се и мах-
нуо ми је. Лаганим кораком сам 
пришла столу и села. Владала је ти-

шина. Почели бисмо да причамо у 
исто време, па онда застали. Напо-
кон је проговорио: „Дивно изгле-
даш.”

„Хвала,” брзо сам узвратила, „ниси 
ни ти лош,” осмехнуо ми се и наста-
вио да ме гледа.

Поглед са мене скренуо је ка коно-
бару, који је дошао да узме поруџби-
ну. Како је отишао тако сам погледа-
ла у пијанисту.

„Знаш, наш живот је књига која се 
сама пише. Ми смо ликови из романа 
који не разумеју увек најбоље шта је 
аутор хтео да каже. Зато те и разу-
мем, али зашто си ћутао све ове го-
дине, то ми није јасно? Читав дан раз-
мишљам шта да радим. „

(Наставиће се…)
Теодора Гулић,

ученица 12-б разреда
Српске гимназије у Будимпешти

Гимназијска прича

Открићу ти једну тајну (3)

Б ројне су непријатности које 
могу да снађу младе људе ако 
на пут крећу без претходних 

припрема и неопходних мера опре-
за. Kако бисте избегли могуће не-
пријатности, прочитајте најважније 
савете.

  Добро се распитајте о земљи 
коју желите да посетите

На првом месту је битно да се до-
бро распитате о земљи, односно гра-
ду који намеравате да посетите. Ин-
формације до којих дођете свакако 
ће вам помоћи да избегнете разне 
непријатности које могу да вас заде-
се у некој земљи. То, поред осталог 
подразумева да треба да се распита-
те и о правилима понашања на јавним 

местима, што се посебно односи на, 
рецимо арапске земље, у којима ва-
же строга правила понашања у поје-
диним ситуацијама.

  Водите рачуна о 
конзумацији алкохола

Наиме, сви смо свесни да млади 
људи, посебно у добром друштву во-
ле да попију већу количину алкохола 
од оне коју могу да поднесу. Зато је 

битно да будете умерени у пићу, ко-
лико год вам то звучало неизводљи-
во. Прво због ваше безбедности, а за-
тим и због разних непријатних ситуа-
ција у које можете да западнете када 
не владате собом, односно када вас 
алкохол узме под своје. Уз то, лако се 
може десити да после бурне ноћи па-
тите ујутру од мамурлука, што ће 
вам можда и упропастити један дан 
одмора. То се посебно односи на слу-

чајеве када имате одређен, 
краћи боравак у некој зе-
мљи, па нема потребе да гу-
бите дане узалуд.
  Држите се заједно са 

пријатељима са који-
ма сте кренули на пут

Следеће о чему посебно 
треба да водите рачуна, иа-
ко можда не звучи тако, је-
сте: не одвајајте се од прија-
теља са којима сте кренули 
на путовање. Важно је да 
увек будете у контакту, ма-
кар и телефонском. Ово упо-
зорење се нарочито односи 
на девојке. Уколико се ипак 
одлучите да одете сами да 
посетите неку знаменитост 
града, обавезно их обавести-
те где намеравате да идете.

  Направите план 
места која желите 
да посетите

Пре него што уопште кренете на 
пут, битно је да сами или са сапутни-
цима разрадите макар и оквирни 
план путовања и места која ћете по-
сетити. Прво, зато што ћете тако 
уштедети новац за превоз, а друго, 
имајте на уму да би било добро да 
својим најближима код куће остави-
те тај план како би у сваком тренутку 
могли да знају где се налазите. Уз то, 
обавезно ископирајте пасош и копију 
оставите код куће, за случај да вам 
затреба. Познато је да је једна од нај-
чешћих невоља, поред крађа у стра-
ним земљама и губитак или, пак кра-
ђа путних исправа.

  Превентивне мере за 
заштиту од крађе

Што се крађа тиче, ту важи стан-
дардно „правило”: не носите велике 
количине новца са собом кад излази-
те ван, као ни велики број кредитних 
картица. Kако не бисте били на мети 
лопова, којих нажалост има свугде, 
пожељно је да се не облачите посеб-
но упадљиво, као и да не носите ве-
лике комаде накита или сатове који 
„упадају у очи”.

  Поведите рачуна о начину 
комуникације са локалним 
становништвом

Посебну пажњу треба обратити 
приликом контакта са локалним ста-
новништвом. Иако су у већини слу-
чајева то врло љубазни и гостољуби-
ви домаћини, догађа се и да на нај-
гори могући начин искористе вашу 
љубазност и присност. Зато поведи-
те рачуна о овим ситницама и заиста 
уживајте у свом одмору или аванту-
ри.

СНН

Све више младих одлучује се за неки вид 
авантуристичких путовања, у жељи да што боље 
упозна одређену земљу. Ево неколико савета који 

ће вам помоћи да путовање које сте одабрали 
буде лепше и пријатније
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РЕКЛИ СУ О БРАКУ
– У сваком случају, ожените се. Ако нађете добру жену, би-

ћете срећни. Ако нађете лошу, постаћете филозоф. Сократ
*
– Брак није ни рај ни пакао, већ једноставно чистилиште.
 Абрахам Линколн
*
– Савршен брак би подразумевао слепу жену и глувог му-

шкарца. Мишел де Монтана
*
– Пре брака држите очи широм отворене, у браку их затво-

рите на пола. Бенџамин Френклин
*
– Брак је дивна институција, али ко жели да живи у инсти-

туцији? Гручо Маркс
*
– Ако мушкарац отвори врата аутомобила својој супрузи, 

или је нов ауто или је нова супруга. Принц Филип
*
– Постоји само један начин да имате срећан брак. Чим са-

знам који је то начин, опет ћу се оженити. Клинт Иствуд
*
– Када вам мушкарац украде супругу, нема боље освете не-

го да га пустите да је задржи. Саша Гатри
*
– Мој муж и ја не можемо да се одлучимо да ли да купимо 

пса или да добијемо дете. Дилема је заправо да ли да уништи-
мо тепих или своје животе. Рита Раднер

*
– Брак је узимање и давање. Боље му дајте, јер ће он то све-

једно узети. Џои Адамс
*
– Пропали брак је онај у коме жена проводи у кухињи исто 

онолико времена колико је пре удаје проводила пред огледа-
лом. Тухолски

ЗЕЛЕНА ГРАНА
Међународна еко-дизајн приредба и изложба 

примењене уметности, занатских производа и иновација, 
траје до 14. децембра 2014.

Представљају се уметници из Канаде, Новог Зеланда, 
Финске, Аустрије, Норвешке, Румуније и 

Србије (Рита Шарњаи)
Стручни дан:

29. новембар, од 15.00 до 19.00 ч.
Породични дан:

14. децембар, од 15.00 до 19.00 ч.
Улаз је бесплатан!

Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2-10.

Телефон: 06 1 392 0860 • www.kulturkuria.hu

ИНФО СЕРВИС

мало смеха

ВЕЧЕ СА ПЕСНИКИЊОМ 
ЈЕЛЕНОМ М. ЋИРИЋ

Субота, 6. децембар 2014. у 18.00 ч.
Српски културни центар

Будимпешта, Нађмезе ул. 49
Улаз је слободан

Срдачно вас позивамо на дечји новогодишњи програм

„ШАРЕНА БАРКА”
13. децембра 2014 (субота) од 14.00 до 17.00 ч.

Брод „Примус”, на доку број 9 код Маргитиног моста,
са пештанске стране

Од 16.00 до 17.00 часова – бродска вожња Дунавом
Програм:

– Представа за децу
– Долазак Деда Мраза

– Играоница за децу-Танџа и Жељко
– Ликовна радионица

Улаз је слободан, али због пакетића за децу потребно је 
потврдити долазак до 9. децембра на имејл:

kd.centar@gmail.com
Организатори: Културни и документациони центар Срба 
у Мађарској, Српска самоуправа V кварта, Удружење 

уметника Круг, Српска самоуправа XIII кварта

Српска самоуправа XIII кварта Будимпеште срдачно 
вас позива на програм и дружење са српским 

књижевницима

„ПИСЦИ – ЧИТАОЦИ”
10. децембра у 17.00 ч.

Дом мањина у XIII кварту
1131 Будимпешта,  Övezet u. 5.

Улаз је слободан

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на 
гостујућу представу Градског театра из Новог Сада, 

остварену у сарадњи са Градским позориштем 
из Бечеја

ЈАЗАВАЦ ПРЕД СУДОМ
Петра Кочића

19. децембра 2014. од 17.00 ч.
Српски културни центар – Камерна сцена позоришта

(Budapest, VI. Nagymező u. 49)
Режија и драматизација:

Жанко Томић
Играју:

Милован Филиповић, Александар Гајин, Ервин 
Хаџмуртезић, Урош Младеновић

Сценографија:
Марија Малбаша

Писац, као пркосни одговор српског сељака на окупа-
цију Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске мо-
нархије, у прошлом веку је доживљаван као комад који 
симболизује борбу против туђе чизме. Данас међутим, 
„Јазавац пред судом” представља вапај малог човека за 
хлебом, борбу против неефикасне администрације, па би-
ла она страна или домаћа. Главни лик у овој представи ни-
је сеоски лакрдијаш, већ човек кога је мука натерала да 
се обрачуна са халапљивим, незаситим бирократама (по-
литичарима), који угрожавају опстанак његове породице.

Цена улазнице: 500 фт
Детаљније информације код Евице Шишковић, 

уметничког секретара позоришта, на тел. 06 30 273 3399

Дан националних мањина у Мађарској

ГАЛА ПРОГРАМ 2014.
5. децембра 2014. од 17.00 ч.
Предаја друштвеног признања

„PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE”
за 2014. годину

У пригодном програму наступају представници
свих народности у Мађарској

Nemzeti Művelődési Intézet
Budapest, I. Corvin tér 8.

Организатор:
Национални институт за просвету
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СА ЛИЦА МЕСТА Обележен Дан сеобе

Вишеструка симболика бродарења до Сентандреје
И ове године, неки од 

будимпештанских Срба 
су се, пловидбом 

Дунавом до Сентандреје 
и натраг, подсетили 

наших сународника који 
су, под вођством 

патријарха Арсенија III 
Чарнојевића, 1690. године 

кренули пут севера са 
југа Србије и настанили 

се у овим крајевима

П утници брода „Свети Ласло” су 
током пловидбе од Будимпе-
ште до Сентандреје и натраг, а 

и у Музеју Епархије будимске као 
свом одредишту, имали прилике да 
послушају и погледају разнолик про-
грам. Стихове су за време пловидбе 
казивали гимназијалка Дуња Жива-
нов и студент Митар Кркељић, а го-
сте је забављао КУД „Табан”, уз прат-
њу оркестра „Село”. Поздрав присут-
нима је у својству главног организа-
тора, упутио Борислав Рус, председ-
ник Српске самоуправе у Будимпе-
шти. Међу гостима су се, поред оста-
лих, налазили и амбасадор Републике 
Србије Раде Дробац и председница 
Самоуправе Срба у Мађарској Вера 
Пејић-Сутор.

Програм у сентандрејском Музеју 
Епархије будимске, отворио је дирек-
тор Српског института при Самоу-
прави Срба у Мађарској, Пера Ла-
стић. Он се при том захвалио суорга-
низаторима „Дана сеобе” – Српској 
самоуправи и Српском културном 
клубу у Будимпешти, Српској самоу-
прави и Српском културном удруже-
њу у Сентандреји, као и Српском ин-
ституту.

– Ово је права прилика да прика-
жемо наше вредности, да се присети-
мо патријарха Арсенија III Чарнојеви-
ћа, Велике сеобе, као и да се сетимо 
привилегија које је српски народ до-
био на овим просторима.

У том духу представљена је и књи-
га „Архитектура српских православ-
них цркава у Мађарској”, аутора др 
Зорана Вукосављева, родом из Новог 

Сентивана. Др Вукосављев дипломи-
рао је на Техничком универзитету у 
Будимпешти, где и данас предаје на 
Катедри за историју архитектуре и 
заштиту споменика. Његов рад је у 
оригиналном облику настао раније, 
јер је архитектуром српских цркава 
у Мађарској почео да се бави још као 
студент, 1993. године.

– Иако је Српски институт 2003. 
године, када је већ постојао коначан 
рукопис са фотографијама, желео да 
изда књигу, у недостатку финанси ј-
ских средстава до тога није дошло. 
Угледна издавачка кућа „Терц”, која 
нема мањински карактер и која годи-
нама сарађује са аутором на струч-
ној основи, позвана је да буде суи-
здавач, док је Министарство људских 
ресурса, помогло издавање књиге 
ванредном новчаном помоћи – иста-
као је Ластић.

Према његовим речима, ова књига 
је репрезентативна и није само науч-
ног карактера. Штампана је у колору, 
луксузно опремљена, а намењена је и 
широј публици.

– Њени примерци могу да се нађу 
у мађарским књижарама, а такође 
могу да се добију у Српском инсти-
туту и Музеју Будимске епархије у 
Сентандреји. Надамо се да ћемо 
успети да организујемо промоцију у 
Београду и Новом Саду. Очекујемо 
да ово издање репрезентује српску 

заједницу у Мађарској и да повећа 
њен углед, како пред већинским на-
родом у Мађарској, тако и у пред на-
шим народом у матици – каже Пера 
Ластић.

Кустос Музеја Епархије будимске 
Коста Вуковић, истакао је да је ово 
можда најзахтевније српско издање 
које је штампано у Мађарској. Напо-
менуо је да за мањинске публикације 
у Мађарској никада нису била издво-
јена оволика средства.

Садржај књиге представила је 
др Дубравка Ђукановић, архитекта-
конзерватор и директорка новосад-
ског Архитектонског бироа „Studio 
D’Art”. Она је детаљно описала ка-
рактер књиге и указала на њен значај. 
На српском и мађарском језику пред-
стављена је историја архитектуре и 
типологија српских православних 
храмова: четрдесет једне цркве и пет 
капела, које су у власништву Будим-
ске епархије СПЦ. Поред тога, књига 
садржи податке о шеснаест цркава, 
које су у власништву других верских 
заједница, односно локалних самоу-
права. Такође се у књизи налазе и по-
даци о седамнаест цркава које више 
не постоје, јер су порушене, углавном 
после 1945. године.

– Аутор је успоставио архитектон-
ску типологију српских православних 

храмова у Мађарској, базирану на 
нацрту основе тих сакралних грађе-
вина. Ово је у сваком погледу иско-
рак у односу на остале студије у овој 
области – рекла је госпођа Ђукано-

вић.
Истог поподнева, пред-

стављен је рестаурирани ек-
спонат Музеја Епархије бу-
димске, о којем је говорио 
Коста Вуковић.

Реч је о портрету Петра 
Поповића Текелије, који је 
насликао непознати аутор 
око 1760. године. Генерал-ма-
јор Петар Поповић Текелија, 
био је најпре у служби Ма-
рије Терезије, а касније по-
даник руске царице Катари-
не II. На слици је предста-
вљен у војничком оделу, са 
орденом који му је доделила 
сама царица.

Коста Вуковић је, након 
описа портрета, рекао:

– Слика је потамнела и по-
јавиле су се пукотине на 
платну. Када смо одлучили 

да је рестаурирамо, помислили смо 
да би овај портрет могао да буде ек-
спонат године. У раду нам је помогао 
Национални фонд за културу у Ма-
ђарској и овим путем им се захваљу-
јем. Ради се о репрезантативној, ба-
рокној слици. Ја се надам да ће и овај 
портрет бити познат, као што је и пор-
трет Саве Текелије.

Приликом повратка за Будимпе-
шту, на броду је такође било весело. 
Играло се и певало све до пристани-
шта.

– Дан сеобе чува сећање на наше 
претке. Желимо да се повежемо са 
њима и да докажемо да и данас по-
стоје Срби у овим крајевима. Ми смо 
јако захвални нашим прецима, који су 
много тога створили на овом простору 
– рекао нам је Борислав Рус и додао:

– Овај моменат, када из Будимпе-
ште пловимо до Сентандреје, има ду-
боку симболику. Ти градови су зна-
чајни за нас, јер су много дали у по-
гледу културе, српске књижевности и 
очувања српског идентитета – иста-
као је наш саговорник.

Јована Вечић

Учесници програма у Музеју Епархије будимске



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Добрила Боројевић

МОЈА ПЕШТА
У овом тематском додатку објављујемо неке од 

мемоарских записа есејисткиње и сталне сараднице 
Српских недељних новина Добриле Боројевић, 

насталих у мађарској престоници

I 
Април 1999.

Када сам тог прохладног априлског 
јутра напуштала Београд, имала сам ис-
ти овај осећај у грудима, осећај да ћу се 
напросто угушити, да сам ухваћена у 
клопку, да ћу се заувек само копрцати 
тамо-амо и напослетку угушити. Нисам 
желела да ме угуши осећај тескобе, а 
све ми је било тесно. Била сам у грозни-
ци, прозебла од ноћи проведене у скло-
ништу, тресла ме је језа, руке нисам мо-
гла да згрејем, камен у грудима је при-
тискао.

Мора да сам стравично изгледала 
бледа са тим подочњацима, који ме увек 
одају и јасно свима, и мени самој, ставе 
до знања да се нисам наспавала. На себи 
сам имала нешто попут тренерке, више 
налик на еластичне панталоне и џемпер 
са рол крагном тамно плаве боје, одећа 
у којој се могло спавати, путовати, или 
генерално провести неколико дана, а да 
се то на први поглед не види. Обула сам 

патике, обукла спортску јакну, која је 
била довољно топла и мислила да могу 
„да прођем”. Па ипак, сви који су ме по-
знавали, приметили би одмах, или сам ја 
бар тако мислила, да нешто није у реду. 
Никада нисам волела веома скупу или 
претенциозну одећу, али сам обожавала 
да везујем разнолике ешарпе око врата и 
имала, и данас имам, читаву колекцију 
марама. Ујутро бих обавезно прснула 
свој омиљени парфем, мало кармина и 
руменила, без којег се није могло, или 
сам ја бар мислила да се не може.

Стајала сам дакле, тог сивог, тешког 
јутра испред „Путниковог” аутобуса, 
пред Ташмајданом и чекала полазак за 
Будимпешту. Било је веома рано, сирене 
тек што су објавиле престанак опасно-
сти и још се није сасвим разданило. Ми-
слим да тога дана свануло није ни касни-
је. Путници без осмеха, људи са мало пр-
тљага, жене и деца чији су мужеви и 
очеви радили негде у иностранству, не-
колико мушкараца који су тврдили да 
имају боравишне дозволе у Немачкој 

или Француској, један момак необичног 
презимена, којег су касније на граници 
терали да вади сав свој пртљаг, јер је из 
неког разлога изазвао позорност гранич-
не полиције и неколико нас, очигледних 
авантуриста, или „побегуља”, како је мо-
ја мајка говорила, без идеје куда тачно 
идемо.

Тих неколико тренутака нисам запра-
во знала шта да радим, кофер сам већ 
убацила у аутобус, још једном захвали-
ла пријатељу, једном једином за којег 

сам тога јутра мислила да има довољно 
бензина да ме од Бановог брда довезе 
до центра града и смелости да ме баш 
сада испрати у свет. Боле је спадао у оне 
момке за које смо говорили да се увек 
сналазио. Он је, и када нико други није, 
имао пун резервоар, довољно новца за 
палачинке у граду, дивне пуловере са 
ромбоидима који су ми се одувек свиђа-
ли и неку другарицу са парфимеријом 
код Храма, која нам је давала бочице на 
отплату. И заиста, дошао је по мене тога 
јутра не питајући много. Видело се све, 
верујем, на мом лицу; ја сам само желе-
ла да одем, било куда, што даље, само 
да одем.

– Надам се да ћеш бити добро и да 
ћеш се снаћи – рекао ми је, а видела сам 
да ни сам не верује у оно што је изгова-
рао.

Желео је да ме охрабри. Тутнуо ми је 
у руку сто марака кад смо се поздрави-
ли, а ја ускочила у аутобус са једном је-
дином мишљу: само да се не угушим до 
границе, само да не нестане кисеоника. 
Дисала сам као риба на сувом, удисала, 
али никад довољно, као да се пењемо на 
неку планину где је разређен ваздух, а 
ми смо се у ствари возили равницом, 
празним путем, гледали ватре које су 
још гореле на војвођанским пољима, иа-
ко је почела да ромиња киша. Молила 
сам се у себи да некако издржим тих 
три или четири сата, да нас не погоди ни-
једна бомба, да наш аутобус стигне до 
мађарске границе и да се ја до тада не 
угушим. Другу жељу тада нисам имала. 
Још и сад јасно видим те ватре које ти-
њају, ни налик оним ратарским када гори 
коров или стрњике. Упаљене током ноћи, 
изазване експлозијама, гореле су на за-
сејаним њивама, у кукурузу, тамо где не 
треба да горе. Очи су ме пекле и даље 
ми је било хладно, али да се некако

ЛИТЕРАТУРА

Овај додатак објављујемо уз финансијску 
помоћ Покрајинског секретаријата 

за културу и информисање Војводине1



наместим и заспим на седишту, нисам 
успевала. Да ли сад сањам или је оно но-
ћас био сан?

– Дајте ми даљински, молим вас, нека 
ми неко дода даљински управљач, хоћу 
да искључим овај хорор, је ли ово филм, 
или шта? – одзвањале су ми речи младе 
комшинице Драгане која је са мном си-
шла у хладно склониште за које до тада 
нисмо ни знале да постоји. Тада смо, као 
и многи које смо тамо затекли, откриле 
да се на простору испод наших зграда 
скривао хладан бетонски простор у ко-
јем су се одједном нашли кревети. У 
склоништу је било много света и свима 
је поглед био унезверен. Сада, када знам 
где се оно налази, и када је улаз на сре-
ћу зарастао у коров, више не пролазим 
туда и заобилазим га у широком луку.

Када смо у цик зоре изашле „на зе-
мљу” прво смо обе погледале ка нашој 
згради, стајала је на месту. Ја сам још те 
ноћи осетила да ми се у стомаку нешто 
кува. И уопште, када год треба да доне-
сем неку одлуку, јасно ми то покаже мој 
стомак; када се све у њему стегне и 
склупча, нема ми друге. Обично следим 
свој инстикт и када год сам из рационал-
них разлога покушала да учиним друга-
чије, то никада није било добро. Мој пра-
зни стомак се узбунио и те ноћи, нисам 
ништа могла да једем данима, горела 
сам у грозници. А онда се клупко из сто-
мака пењало у груди и ја сам већ тешко 
дисала док сам звала диспечера „Путни-
ка”, вадила кофер и у њега стављала пет-
шест својих драгоцених речника које ву-
чем свуда са собом, неколико породич-
них слика, две визиткарте са јединим 
могућим контактима у Будимпешти, 
адресу једног Канађанина, који је тре-

бало да буде моја гаранција за канадску 
визу и на своје запрепашћење тек неко-
лико кошуља, изношене фармерке, не-
што летњих ствари у нади да ће лето 
ипак доћи и ове године. Своју колекцију 
марама ипак сам некако угурала у џепо-
ве кофера.

И мада нисам имала времена за раз-
мишљање, постало ми је јасно колико 
мало човеку треба кад заиста жели да 
оде. Све те ствари које годинама гоми-
ламо и дивимо им се, имају неку своју 
невероватну вредност у нашим собама, 
у нашим кућама, на нашим полицама. 
Када ти зидови престану да буду наши и 
кад је све што ти треба само ваздух, са-
мо пуна плућа ваздуха, те сјајне ситни-
це, миришљаве бочице, вунени џемпери, 
мајице без рукава, чарапе са ликром, ку-
тије пуне бижутерије, остану у роди-
тељском стану и одједном више не значе 
ништа, осим терета који желиш да оста-
виш за собом.

Спаковала сам се брзо, спремна да са-
мо ако пређем мађарску границу, већ за 
који дан потражим канадску визу и од-
летим са то исто мало свог пртљага, јед-
ним ранцем на леђима, својих триста 
марака у џепу (од којих је сто било Бо-
летових), у нови свет где су плочници 
беспрекорно чисти, где се метроом за 
час превезеш с краја на крај града, где 
сви говоре енглески и где већ имам неко-
лико пријатеља. Плашила ме је једино 
сурова канадска зима, али о њој тада ни-
сам могла да мислим.

У аутобусу се углавном причало о то-
ме ко ће куда даље из Будимпеште, а 
ретко ко је слутио да се тих дана и месе-
ци даље и није могло. Све стране амбаса-
де имале су инструкције да не издају ви-
зе, бар не нама, и Будимпешта је веома 
брзо постала „чекаоница” за све оне који 
су на пут кренули без идеје куда заправо 
иду. Касније сам упознавала разне „на-
ше” који су покушавали да успоставе 
контакте са породицама на западу и 
многе оне коју су се као ја, једноставно 
нашли у Пешти и покушавали да прежи-
ве. Упознала сам многе, углавном жене и 
децу, која су чекала и била „на сигурном”, 
како се то код нас говорило, а заправо су 
били преплашени и збуњени. Гледала сам 
људе, неке Американце и Немце, или Ау-
стријанце коју су радили у интернацио-
налним компанијама у Будимпешти; 
схвативши наш положај и политички став 
својих земаља, настојали су, више него 
други, да помогну онима које су сретали 
и којима су могли помоћи. Мађаре са ко-
јима сам ја успевала тада да разговарам 
углавном је било срамота, али су људи 
потпуно разумљиво, били окренути сво-
јим свакодневним пословима, својим по-
родицама и свом животу.

Од дуга часа у аутобусу, почех да ћа-
скам са женом која је седела напред, на 
седишту до возача. Како сам сазнала, 
била је вођа пута и представница „Пут-
ника” на овом не баш туристичком путо-
вању. Реч по реч, и она прихвати да вра-
ти мојим родитељима нешто динара ко-
је сам имала у новчанику, новац за који 
сам проценила да ће њима ипак бити по-
требнији него мени у иностранству. Ка-
сније сам чула да је мој отац, на њен по-
зив, упркос лошем превозу тих дана, не-
како отишао на Нови Београд и преузео 
паре. Људи су заиста ипак најчешће до-
бри, а тих су се дана сви трудили да по-
могну једни другима. Три претходне не-
деље под бомбама у Београду, никада 
љубазнији нису били ти исти моји сугра-
ђани и сапутници на линији Зелени ве-
нац–Баново брдо. Гужве велике, аутобу-
са мало, а људи питају: јесте ли ушли, 
имате ли места? Сви спремни да га и на-
праве. Нешто се чудно дешавало, ваљда 
је страх, велики страх, нагнао људе да 
схвате бесмисао људских сујета, нетр-
пељивости, грабежи.

Ја сам ипак, решила да одем. Нисам 
решила, заправо сам морала, ја сам се 
гушила. Када смо прешли мађарску гра-
ницу први пут сам продисала. Ни сада не 
мислим, а ни тада то сигурно није био 
случај, да је мађарски равничарски ва-
здух био чист озон, наравно да не. Само 
сам ја дубоко удахнула и после дужег 
времена се осмехнула нешто касније ка-
да нас је аутобус искрцао на Ферихеђи-
ју. Даље од аеродрома није ишао, до 
града сам морала сама. Одмах сам про-
нашла пулт са минибусевима који разво-
зе путнике до адресе. Људи су слетали 
из Лондона, Рима, силазили низ покретне 
степенице са својим ручним пртљагом, а 
неколико пилота у тегет оделима ушло 
је у аутобус за посаду. Мој љубазни во-
зач позвао ме је да уђем и седнем у ми-
нибус, који је био испуњен топлином и 
тихом музиком. Људи су путовали, ра-
досни дочекивали своје најближе и сме-
јали се. Само четиристо километара ју-
жније и неколико сати клацкања аутобу-
сом по празном друму, људи су били 
очајни, збуњени, гледали светлуцави 
трептај неких супер модерних летелица 
на ноћном небу, слушали звук сирена и 
говорили сами себи да се никада више 
нису нагледали позоришних пред-
става и дружили с комшијама. Неки 
су упорно тражили даљински да све 2
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то искључе, али није га било. 
Морали су да преживе и они 
четиристо километара јужније, 
и они неколико стотина још ви-
ше на југ…Људи су само пре-
живљавали!

Ја сам се осећала као „пе-
ћински човек”, а нисам била пр-
ви пут у иностранству, па ни у 
Будимпешти. Невероватно би-
зарно ми је тада изгледао но-
вински киоск на аеродрому са 
безброј шарених магазина из 
света, које бих у неким другим 
приликама раније, покуповала 
све, макар да освежим свој ен-
глески или немачки, загребем 
тестер на страници са парфе-
мом, или погледам италијанску 
моду. Мађарски, тада, ни слу-
тила нисам да ћу говорити! У 
неком прошлом животу „Ко-
смополитану” или „Грацији” 
свакако не бих могла да одо-
лим. Као да ме је нека времен-
ска машина пребацила случај-
но у будућност, била сам страшно умор-
на и гладна, моја одећа је мирисала на 
хладну непроспавану ноћ, гламур ме од-
једном није интересовао.

– „Новотел” – рекох име хотела на Бу-
диму и следеће чега се сећам био је фи-
ни мирис постељине у чистој, топлој хо-
телској соби. Спавала сам до јутра први 
пут после три недеље. Нисам сањала ни-
шта, само се сећам мириса.

II 
Јутро у Будиму

Звонио је телефон. Тада још није било 
мобилних, или га ја још увек нисам имала. 
Звонио је телефон у хотелској соби, која 
је исто онако као и синоћ мирисала на чи-
стоћу и спокој, само сам ја била одморна. 
Жан Пол је већ био у лобију хотела.

– Hey, hey, did you have a safe 
journey?(1) – заиста се обрадовао када 
ме је видео. Радовала сам се и ја. Оста-
ћу још дан два у овом хотелу, тек коли-
ко треба да ми Канадска амбасада изда 
визу и онда правац Торонто. Одмах смо 
развили план града, позвали такси и вр-
ло брзо стали пред ограду лепе куће на 
суседном будимском брежуљку на којој 
је писало Canadian Consulate in Hunga
ry(2). Жан Пол је одмах извадио своју 
картицу члана Парламента; МП је зна-
чајна титула, схватила сам, и љубазни 
конзул је прешао преко дворишта и сам 
отворио капију. Ипак, ништа се није мо-
гло у Будимпешти, визе издаје Конзулат 
у Бечу, где је пресељена и Канадска ам-
басада из Београда. Била сам страшно 
разочарана, Жан Пол је хтео да се од-
мах укрцамо на воз за Беч на станици 
Келети, а ја сам знала да тамо не могу 
без визе.

– Мора да постоји неки начин, поку-
шавао је да ме увери. Потегнући ћу сво-
је везе у Парламенту ако је потребно – 
био ми је и драг и смешан у том тренут-
ку. Схватила сам да све неће ићи тако 
глатко. Тек неколико недеља касније, 
када се Жан Пол већ вратио у Праг да 
одржи своја предавања на факултету 
због којих је и дошао у Европу, ја сам 
успела да скупим сва документа, оба-
вим лекарски преглед и све пошаљем 
ДХЛ-ом у Беч. Требало је само да че-
кам, уверавали су ме да нема разлога 
да визу не добијем.

Сећам се да сам тог јутра из хотелске 
собе телефонирала родитељима у Бео-
град и другу, чији рођендан не забора-
вљам. Био је 17. април, нисам га забора-
вила ни тада. Ни трага од пролећа у Ма-
ђарској, воћке још нису биле процвета-
ле, зелени листови слабо су се помаља-

ли, баш као и у Београду тог априла. 
Неких претходних пролећа Београд 
би већ забехарао и замирисао, мада 

је Будимпешти, видела сам то касније, 
увек била потребна још која недеља. 
Можда и нисам била толико северније, 
али је пролеће увек помало каснило. Чи-
нило ми се такође, а не знам је ли то био 
само мој осећај, да су мађарска јутра 
касније свитала. И када сам већ почела 
да радим и хитала у канцеларију нешто 
пре девет сати, јутра у карпатском басе-
ну, како су га називали, још би крмељала 
ниско спуштених капака. Истина, и во-
жња метроом, за којим и данас у Бео-
граду чезнем, тада ми је крала те тако 
драгоцене тренутке светлости. Облаци 
би једва пропустили који јесењи зрак на 
мојој паузи за ручак у подне, тако је бар 
било новембарских дана. Децембарски 
мрак већ би одагнала претпразнична 
светла, лампиони и свећице на градским 
трговима и све је добијало чаробни сјај.

Град је мирисао на кувано вино и 
kürtős kalács који су Мађарице са без-
број плисираних сукања пекле намотане 
на нешто налик на дрвене оклагије. Када 
би тесто било печено, одмотавале су га и 
посипале орасима и ванил шећером. То-
пао колач у хартији грејао је промрзле 
прсте, ванила је мирисала на благоста-
ње, а фанфаре на Верешмартијевом тр-
гу најављивале су божићни вашар који је 
трајао готово читавог децембра. Ја сам 
се тада, после тек нешто више од пола 

године у новом граду, који сам одмах 
заволела, осећала добро. Имала сам ре-
ку, река је имала Београдско шетали-
ште, вредно сам учила мађарски, што на 
часовима, што на старој и импресивној 
градској пијаци у петом кварту, и писала 
за „Српске новине”.

(1) Хеј, хеј, јеси ли добро допутовала?
(2) Канадски конзулат у Мађарској

III 
Прва пештанска зима
Та прва мађарска зима пролетела је у 

покушају да се снађем, уклопим, пресе-
лим, преживим. Ближила се свечана ноћ, 
прелазак у нови миленијум, сви су чека-
ли ту 2000-ту као да ће она одједном 
променити свет. Спремао се велики ва-
тромет изнад Дунава, са мостова, покрај 
Парламента. Мађари су луди за ватро-
метима, схватила сам то касније. Те ми-
ленијумске ноћи све је било у мађар-
ским бојама, зелено, бело, црвено, пио се 
шампањац и певала мађарска химна. Ја 
нисам очекивала много, ја сам већ про-
менила све, посао, људе, град, а сад је 
требало и да нађем нови стан. Баш пред 
Нову годину, Лиза, Холанђанка са којом 
сам делила први стан у Улици Реги По-
шта, саопштила ми је да су њени одлу-
чили да стан продају, па да ја потражим 

други смештај. Била сам очајна, тек што 
сам сложила своје књиге на полице, ис-
пеглала сву своју згужвану одећу која је 
стајала у коферу, неколицини познаника 
дала број телефона и научила да палим 
пећ на гас, а већ сам морала да тражим 
нови стан. Огласи у новинама ми нису 
били од помоћи, телефон је и даље био 
прави изазов, мој мађарски је био дово-
љан за једноставну куповину на пијаци, 
али за нешто сложеније ипак није. Нисам 
имала времена за миленијумско славље, 
распитивала сам се код колега на послу, 
код малобројних пријатеља, сви су обе-
ћавали, али су понуде биле или преску-
пе, или ме ужасавала и сама помисао на 
„рупе” које сам видела. А онда је једног 
јутра дошла Марика, наша настојница, 
прала је степениште и високе прозоре и 
обратила се мени:

– Van egy kis lakás a XIII. kerületben, 
itt a telefonszám!

Нисам веровала да Марика зна за не-
ки слободан стан, нити да ли сам је ја 
баш добро разумела. Ипак, преселила 
сам се у јануару у старински намештен 
станчић у Пожоњи улици, коју сам први 
пут видела по мраку, а на други поглед 
заволела. Била сам близу Дунава и Мар-
гитиног острва, које је за Мађаре пред-
стављало викенд оазу са ружичњаком и 
базенима, а мене подсећало на Аду Ци-
ганлију на којој сам одрасла. И мада је 
Сава била моја прва љубав, сада је Ду-
нав био та плава трака, тако потребна 
мом оку и веза са кућом. Дунавска про-
менада, моје дуге недељне шетње уре-
ђеном обалом и самоћа, моја верна пра-
тиља, добро су се слагале.

Мислим да сам тек са првим дашком 
пролећа и сунцем које је улазило кроз 
моја врата и велики прозор заправо 
схватила да имам балкон и једно дрво. 
Велика крошња је, кад озелени, правила 
пријатну хладовину. Тај мој балкон са 
оградом од кованог гвожђа и две столи-
це на расклапање, чинили су заправо 
значајан додатак једнособном стану. Ка-
сније сам додала и неколико саксија са 
цвећем, што је обавеза и лепа навика 
свих мађарских домаћица. Са прозора и 
балкона углавном су висиле црвене му-
шкатле које одолевају сунцу и цветају 
током целог лета.

Од оног првог априлског дана када 
сам стигла у Пешту, па до усељења на 
нову адресу у Пожоњи улици, у лепу 
стару зграду са стакленим лифтом, коју 



моји пријатељи и сада још зову „мојом”, 
селила сам се шест или седам пута. Ми-
ришљаву постељину „Новотела”, одмах 
сам заменила нешто скромнијим ентери-
јером „Рожа пансиона”, схвативши да је 
Канада далеко, а виза неизвесна.

Право гостопримство и помоћ у нево-
љи пружили су ми Американци, који као 
да су хтели, или бар покушавали да се 
искупе за све што се тада у Србији дога-
ђало и стално понављали да они не по-
државају агресију и Клинтонову полити-
ку. Били су само срећна породица миси-
онара из Минесоте са троје деце, мач-
ком, и великом кућом на ободу града. 
Код њих сам остала три месеца, а прија-
вљена на њихову адресу живела сам у 
Будимпешти четири години. Они се једи-
ни нису плашили да та адреса стоји у 
мојим званичним документима и ја им 
то никада нећу заборавити. Верујем, 
ипак, да сам ја њих страшно разочарала, 
јер мене једину нису успели да одведу 
на недељну службу у протестантску цр-
кву, иако су веровали и начули да су де-
ца југословенских официра „лак плен”. 
Ја сам одувек била „тврд орах’ и неверо-
ватно своја, а мој отац, инжењер геоде-
зије и заљубљеник у природу и астроно-
мију, био је сушти пример оне народне 
„усе и у своје кљусе”. Били су то ипак 
дивни људи. Поштени и једноставни, зау-
зели су своје место у шареном спектру 
мојих разноликих пријатеља расутих по 
свету, које сам касније поново окупила 
на фејсбуку.

Елем, одселила сам се и од њих, не-
што ближе граду, и опет код једне Аме-
риканке са веселим шеширићем. Упозна-
ла сам је на промоцији њене књиге о Ма-
ђарској и одмах смо се спријатељиле. 
Имала је дивне плаве очи, невероватно 
налик на очи моје мајке. Њена слика и 
сад још стоји до слике мојих родитеља, 
на комоди са фотографијама и лампом. 
Она је мене волела као ћерку. Звала се 
Вирџинија, била је писац и светски пут-
ник, заљубљена у Њујорк и живот уоп-
ште. Одмах ме је позвала да је посетим 
и ја се добро сећам да је та капија у Ули-
ци Вереш Палне, одмах преко пута Срп-
ске цркве, била прва капија у Пешти на 
коју сам зазвонила. Да ли је баш случај-
ност, или смо се ми морале упознати, ка-

ко смо касније волеле да кажемо, тек 
Вирџинија је неколико година с прозора 
свога стана гледала ђурђевданску лити-
ју цркве у Српској улици, а да о њој, ни о 
мени није ништа знала.

Сад мислим да смо се ипак, морале 
упознати. Покушавала сам да пишем и 
желела да поново одем на Менхетн. И 
она је, баш као и ја, делила људе на до-
бре и оне који то нису, а онда је једно-
ставно ставила у моје руке кључеве свог 
стана пошто ускоро путује у Америку. 
Нисам веровала!

– Помози свакоме, када то можеш и 
колико год можеш – рекла је тада, и то 
је постала и моја идеја водиља.

Бићу одсутна више од месец дана. 
Припремам промоцију своје књиге и же-
лим да се видим са пријатељима, биће 

ми драго да неко припази на мој стан – 
рекла је и отишла спокојна, верујући да 
стан оставља у сигурним рукама. Када 
се најесен вратила, ја сам се преселила у 
заједнички стан са Лизом у самом цен-
тру града, запослила и већ почела да 
трошим своју плату у форинтама по пе-
штанским радњама.

Селидба у Пожоњи улицу била је 
прави подухват. Од једног кофера са ко-
јим сам дошла, моја имовина се увећала 
за још неколико путних торби, углавном 
поклоњених, да некако спакујем ствари, 
неколико црних кеса, оних за смеће, ко-
је су биле најбоље за паковање свега и 
свачега, као и за једну повећу картон-
ску кутију, коју сам звала „моја кухи-
ња”. Била сам већ оформила кухињску 
апаратуру за преживљавање, један до-

бар тигањ, шерпицу са плавим шљивама, 
теглице са зачинима, кутије чаја, моју 
кафу, паковање шпагета и неколико ин-
стант супа, које се само прелију врелом 
водом. Била су ту још и моја омиљена 
каро ћебад и јастук, који су за мном 
стигли из Београда, да се осећам као 
код куће.

Цела та хрпа без облика и смисла, ста-
јала је на улици и чекала заједно са 
мном Чарлија и његов црни службени 
ауто, да нас некако покупи и пресели. 
Плашила сам се да не страдају кожна 
седишта у аутомобилу, да Чарли не изгу-
би стрпљење и не каже да некуда жури, 
али све смо завршили брзо, убацили 
ствари у нови стан и изашли у локалну 
кафану на вечеру. Ближила се ноћ, била 
сам гладна и уморна, знам да ми је лице 
сасвим букнуло од мало шампањца ко-
јим смо наздравили и ја сам га, кроз 
смех, позвала на вечеру код мене, чим се 
мало средим и распакујем. Имао је ве-
сео дечачки осмех, светло смеђу косу са 
покојим плавим праменом и у својој до-
број кожној јакни налик на пилотску ни-
је личио на типичног Мађара, или мени 
бар није. Волео је да слуша Криса Рију и 
Сантану, научио ме је да из витких чаша 
пијем pezsgő и то félszáraz, доносио гу-
шчије паштете и тост, и једном ми у кан-
целарији рецитовао стихове „Татјаниног 
писма Оњегину” на руском. Ја нисам би-
ла Рускиња, нити сам руски икада учила 
у школи, али је он у поређењу с мађар-
ским језиком звучао невероватно бли-
ско.

Касније, много касније, Чарли ми је 
донео и помогао да разумем неке стихо-
ве на мађарском, који су ми се необично 
допали. Читати и разумети поезију ника-
да није лако ни на матерњем језику, а 
покушати докучити значење на за мене 
још увек сасвим егзотичном језику, било 
је могуће, мислим, само ако си заљу-
бљен. Још увек чувам папирић са исече-
ним стиховима песника, чије сам име за-
боравила, одлепила сам га са свог ком-
пјутера када сам одлазила и залепила у 
нотес са адресама које чувам.

Кад год случајно отворим баш ту 
страницу, мене обузме сета и сећање на 
тиху равницу под снегом те миленијум-
ске 2000-те.

– És ott a park, a régi szerelemnek 
láb nyoma, / A csókok íze számban hol 
méz, hol áfonya.  4
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Милунка Савић – српска хероина
М илунка Савић-Глигоревић, српска 

хероина Балканских ратова и Пр-
вог светског рата рођена је 1890. 

у Копривници код Јошаничке Бање у Ра-
шкој, од мајке Данице и оца Раденка, као 
најстарије дете. Имала је две млађе се-
стре Миону и Славку и брата Милана. Она 
је била наредник у Другом пуку српске 
војске „Књаз Михаило”, жена са највише 
одликовања у историји ратовања. Рања-
вана је у борбама девет пута. Због неи-
змерне храбрости Французи су је прозва-
ли „српска Јованка Орлеанка„.  Када је по 
објављивању Указа о мобилизацији 3. ок-
тобра 1912. године дошло до масовног од-
зива, Милунка је одлучила да се пријави 
на једном од мобилизационих зборишта 
у Београду. Регистровала се под именом 
Милун Савић.

У Балканским ратовима 1912. и 1913. го-
дине борила се тако, преобучена у му-
шкарца. Њен анатомски пол открило је 
болничко особље, после рањавања у Бре-
галничкој бици, скоро годину дана после 
приступања српској војсци.

У Првом светском рату, такође се при-
јавила као добровољац. Била је део „Гво-
зденог пука”, најелитнијег Другог пука 
српске војске „Књаз Михаило”. У овом пу-
ку, осим ње, борила се и Шкоткиња Фло-
ра Сандс. Милунка се истакла као бом-
баш у Колубарској бици. Ту је, за више-

струко херојство, добила Карађорђеву 
звезду са мачевима.[6] У јесен 1915. годи-
не у Македонији је тешко рањена у гла-
ву и тако повређена се повлачила преко 
Албаније. После неколико месеци опорав-
ка вратила се на Солунски фронт, где је 
учествовала у биткама, на лето и јесен 
1916. године. Ту се истакла у бици на Кај-
макчалану, у окуци Црне реке, када је 
„гвоздени пук” био прикључен 122. фран-
цуској колонијалној дивизији, која је за-
робила 23 бугарска војника.

Добила је многа, и највиша одликова-
ња, међу којима и два француска орде-
на Легије части и медаљу „Милош Оби-
лић”. Једина је жена на свету која је од-
ликована француским орденом Ратни 
крст са златном палмом.

Без школе и самоука, после рата је нај-
пре радила у Босни и Херцеговини, као 
куварица, болничарка, контролор у фа-
брици војних униформи. Удала се 1922. 
године, за осам година млађег Вељка Гли-
горовића из Мостара, где су се и упозна-
ли, а 1924. добили су ћерку Милену. Усво-
јила је још три ћерке: Милку, коју је про-
нашла заборављену на железничкој ста-
ници у Сталаћу, Вишњу, своју сестру од 
ујака, рођену у позним годинама и Зор-
ку, узету из сиротишта на далматинској 
обали, која је имала хендикеп, пошто је 
прележала менингитис. Вељко је имао по-

сао у пошти. Касније је преме-
штен у Бањалуку. Убрзо је запо-
ставио породицу, а брак је био 
угашен.

Почетком 1920-их година за 
заслуге у рату, од државе је до-
била имање у Степановићеву, се-
лу крај Новог Сада, где је поди-
гла кућу и са сестром Славком 
обрађивала имање, док је брак 
са Вељком, западао у кризу, та-
ко да је сама подизала четворо 
деце. Касније, у потрази за бо-
љим животом, заједно са ћерка-
ма је отишла за Београд, где је 
месецима покушавала да нађе 
посао.

На иницијативу њених сабо-
раца, од 1929. запослили су је 
као чистачицу канцеларије ди-
ректора, у Хипотекарној банци 
у Београду, где је провела најве-
ћи део свог радног века. Зане-
марена и од свих напуштена, 
пензију је стекла радећи. Одби-
ла је понуду да се пресели у 
Француску и да добија францу-
ску војну пензију. Уместо тога, 
изабрала је да живи у Београду, 
где су људи брзо заборавили ње-
не заслуге. Преминула је у Бео-
граду 5. октобра 1973. године. 

Милутин Миланковић, творац 
најпрецизнијег календара

Н ајпрецизнији календар на свету дело је 
Милутина Миланковића (1879–1958), вели-
ког српског научника. По њему је назван и 

један кратер на тамној страни Месеца. Ово је 
званично усвојено на конгресу Међународне 
астрономске уније 1970. године у Брајтону (Ен-
глеска). Иста та организација је у Сиднеју (Ау-
стралија), 1973. године, донела одлуку да се и 
на Марсу једном кратеру да име Миланковић. 
НАСА га је сврстала међу 15 научника најзаслу-
жнијих за развој науке о Земљи. Његово име је 
познато по „теорији леденог доба”. Признање за 
свој научни рад добио је тек након смрти.

Kалендар генијалног Милутина Миланковића 
је усвојен од свих православних цркава 30. ма-
ја 1923. године на Свеправославном сабору у Ца-
риграду с тим да је свакој цркви препуштено да 
сама одлучи кад ће га почети употребљавати.  
До 2012. године ниједна црква није донела одлу-
ку о његовој примени. Његов календар се бази-
ра на анулирању тадашње разлике између јули-
јанског и грегоријанског календара од 13 дана, 
решавањем проблема преступних и секуларних 
година и апсолутно је прецизан до 2800. годи-
не.

Најзначајнији српски научник који је своју ка-
ријеру провео у Србији, академик и професор 
Универзитета у Београду, Милутин Миланковић, 
снагом свог талента, али надасве, упорним и си-

стематским радом, исказао се у низу научних 
дисциплина: математици, климатологији, мете-
орологији, астрономији, геологији, геофизици, 
географији и грађевинарству. Творац је време-
на, али је у свету најпознатији као аутор астро-
номске теорије климатских промена, којом је 
објаснио мистерију ледених доба.

Европско геофизичко друштво установило је 
медаљу „Милутин Миланковић” 1993. године. 
Она се додељује научницима за изузетне заслу-
ге у дугопериодичном проучавању и моделира-
њу климе. Од 2003. године, ову медаљу доде-
љује Европска унија за геонауке.

Милутин Миланковић је рођен 28. маја 1879. 
годинe у српској породици у Даљу, месту на Ду-
наву, у околини Осијека, у тадашњој Аустроу-
гарској, где је завршио основно образовање. По-
себно је био везан за Дунав. „Цео мој живот про-
шао је крај велике реке. У младости, јутром сам 
гледао Дунав како откида комаде очеве земље. 
Студентске дане у Бечу провео сам крај њега. 
Са Капетан Мишиног здања Београдског уни-
верзитета често сам гледао на Дунав у пролеће 
и у јесен. У изгнанству, у Пешти, њиме сам се те-
шио. Ево ме под старост опет крај Дунава. „ – 
написао је о себи Милутин Миланковић. Преми-
нуо је у Београду 12. децембра 1958. у Београ-
ду, а сахрањен по својој жељи на српско-право-
славном гробљу у родном Даљу. 

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата 
за културу и информисање Војводине



2

Књижевник Лаза Лазаревић лечио краља Милана
Л аза Лазаревић (1851–1891) је најви-

ше познат по својим приповеткама 
„Први пут с оцем на јутрење”, „Све 

ће то народ позлатити” или „Швабица”, 
но мањи је број оних који знају нешто ви-
ше о лекарској каријери приповедача срп-
ског реализма. За свог кратког живота на-
писао је свега девет приповедака, али из 
области медицине оставио је иза себе се-
дамдесетак научних радова.

Иако је Лаза Лазаревић свега једана-
ест година био лекар, уживао је велики 
углед међу Београђанима и имао веома 
развијену приватну праксу. Припадао је, 
и по учености, и по блиставој каријери, и 
по положају крему београдског друштва. 
Супруга Полексија била је кћи Николе 
Христића, председника Владе Кнежеви-

не Србије, њен брат Коста, такође углед-
ни дипломата и књижевник, био му је 
друг из младости, а др Владан Ђорђевић, 
вероватно најпознатије име међу лекари-
ма тог доба, био му је кум. Живео је у 
лепој вили у Хиландарској улици у Бео-
граду. Имао је коње, опремао дом наме-
штајем из иностранства. У последњим го-
динама постао је и дописни члан одеље-
ња за књижевност Српске академије на-
ука. Слава и углед нису га занели. Упркос 
бројним обавезама, Лазаревић стиже да 
бесплатно прегледа и београдске учени-
ке и питомце, чланове Београдске трго-
вачке дружине, Женског друштва. Прича 
каже и да је забрањивао новинама да об-
јављују похвале које су састављали ње-
гови пацијенти.

Лаза Лазаревић је радио и тешке хи-
руршке захвате на дебелом цреву и пред-
њем трбушном зиду. На заседањима Срп-
ског лекарског друштва изнео је 13 радо-
ва из неурологије, 15 из интерне медици-
не, 18 из заразних болести, пет из хирур-
гије и урологије, четири из фармакологи-
је, пет из токсикологије, два из бактери-
ологије, десет из епидемиологије, јавног 
здравства и судске медицине.

Борио се за спровођење вакцинације 
против заразних болести, радио је на су-
збијању пегавог тифуса, а залагао се и за 
дезинфекцију школа у Србији.

Лаза Лазаревић је два пута био у рату. 
Први пут у српско-турском рату 1876–
1878, а други пут 1885–1886, у српско-бу-

гарском рату. Као санитетски мајор био 
је управник резервне војне болнице у Ни-
шу. Руководио је болницом са 753 креве-
та, која је збринула више од 1800 рање-
ника и болесника. Три године по завршет-
ку овог другог рата, Лазаревић добија чин 
санитетског пуковника и постаје до кра-
ја свога живота лични лекар краља Ми-
лана Обреновића.

Доктор који је спасао сигурне смрти 
многе пацијенте, није могао да извуче 
своје синове, једногодишњег Дамјана и 
двогодишњег Владана, који су умрли од 
туберкулозе. Пре своје навршене четрде-
сете године живота и сам Лаза Лазаре-
вић ће од исте болести преминути у ја-
нуару 1891. године. 

Срби у служби Калвиновог учења

М ноги ће се изненадити када буду 
читали овај напис о томе да су по-
једини Срби током XV и XVI века 

били заговорници новог протестантског 
учења које се тада увелико ширило у 
Европи. Иако су то били само поједини и 
ретки случајеви, ипак, међу њима ће се 
наћи познате личности чија се имена и да-
нас памте. Један од њих био је Петар Пе-
тровић, мађарски племић из Баната, по-
томак српских досељеника. Сматра се да 
је рођен око 1486. године. Остало је за-

бележено да је био један од нај-
богатијих земљопоседника та-
дашње Угарске, а понео је и ти-
тулу бана Трансилваније (Ерде-
ља). Поред тога био је рођак и 
присталица угарског краља Јо-
вана I Запоље, а поседовао је и 
велики број имања у источном 
делу Угарске, а такође и у Бана-
ту надомак Темишвара. Био је 
велики противник Хабзбургова-
ца и поборник Отоманске импе-
рије. Истовремено постао је са-
ветник и заштитник краља Јова-
на II Жигмунда Запоље и тиме 
имао одлучујућу улогу на дога-
ђаје средњовековне Мађарске.

Петровић је, занимљиво, био 
велики поборник Калвиновог 
учења. Користио је своју моћ и 
значајно утицао на ширење ре-
формације у Мађарској. Гајио је 
одличне везе и сарађивао са Пе-
тером Мелијусом Јухасом, ре-
форматским бискупом и орга-

низатором калвинистичке заједнице у Де-
брецину.

Новембра месеца 1554. године позвао 
је чувеног италијанског лутеранског тео-
лога Франческа Станкара да му служи 
као лични лекар. Станкаро је имао вели-
ки утицај на Тамаша Арања, заговарача 
унитаријанског учења, који се умешао у 
оштру дебату са Петровићевим калвини-
стичким сарадником Петером Мелијусом 
Јухасом око учења о непризнавању Све-
те Тројице. Међутим, то није утицало на 

односе Петра Петровића и Станкара, по-
што је остао у Петровићевој служби све 
до његове смрти 1557. године.

Други поборник протестантизма срп-
ског порекла био је Гаспар Радичић, који је 
у мађарској историји познат под именом 
Гашпар Кароли. Његово мађарско презиме 
указује на родно место аутора првог изда-

ња Библије на мађарском језику. Кароли је 
рођен око 1530. године у Нађкарољу (да-
нас Кареј у Румунији). Он је у својој девет-
наестој години учио у школи Јохана Хон-
тера у Брашову. Овде је почео да усваја но-
во лутеранско учење које је касније допу-
нио у Витембергу у Немачкој, где је 31. ок-
тобра 1517. године Мартин Лутер започео 

своју делатност на реформиса-
њу Римокатоличке цркве. Овде је 
поред бројних земљака студирао 
и већ поменути Петер Мелијус Ју-
хас. Радичић, односно Кароли је 
извесно време боравио и у Швај-
царској, а такође и Штрасбургу. 
Вративши се у Угарску, 1563. по-
стаје протестантски свештеник у 
Генцу, а потом је почео да се ба-
ви превођењем псалама и писа-
њем историјских студија. Поред 
тога учествовао је и у верским 
расправама у којима се супрот-
стављао унитаријанским начели-
ма Ференца Давида, зачетника 
унитаријанског учења о непосто-
јању Свете Тројице, чија је деви-
за била „Бог је један”.

Ипак Каролијево најзначајни-
је дело је превод Светог писма 
на мађарски језик које је штам-
пано у Вижољу, у околини Ми-
школца, 20. јула 1590. године. 
Каролијев превод који је познат 
под називом „Vizsolyi Biblia”, 
представља првo целокуп-
но издање Библије на ма-
ђарском језику. 

Гаспар Радичић Кароли

Краљ Милан Обреновић

Лаза Лазаревић



кави или голи. Цваст клас састоји се од 
јајасто-ланцеластих класића који су ра-
споређени у два реда и окренути пљосна-
том страном ка оси цвасти. Плод је ду-
жине 6-7 милиметара и покривен длака-
ма.


Бели слез (лат. Althaea officinalis) је ви-

шегодишња зељаста биљка из фамилије 
слезова. Мисли се да је бели слез поре-
клом из земаља око Каспијског, Црног и 
источних обала Средоземског мора. Ода-
тле се раширио чак у Аустралију и Аме-
рику. У многим земљама западне и сред-
ње Европе гаји се због корена, листа и цве-
та, који се употребљавају у медицини. У 
Србији га највише има по речним острви-
ма и ритовима поред Тисе, Дунава, Саве 
и других река. Воли лаку, дубоку, влажну 
земљу, а највише речни нанос, који је по-
времено поплављен. Бели слез је висок 1-2 
метра. Цела биљка је обрасла густим сви-
ластим длакама, тако да су листови сре-
брнобеличасти и меки попут кадифе. Ста-
бло је усправно, једноставно или разгра-
нато, при дну одрвењено. Листови су спи-
рално поређани, а из њихових пазуха при 
врху стабљике и огранака избијају цвасти 
бело-ружичастих, 1-2 центиметра вели-
ких цветова. Цвета преко целог лета. Ли-
стови са горњег дела стабљике су јајасти 

и на основи клинасти, са средњег дела су 
нешто мало крупнији и трокраки, на осно-
ви заобљени или срцасти, а листови са до-
њег дела стабљике су највећи (до 10 cm), 
петокраки, и имају најдужу дршку, ду-
гачку скоро као лисна плоча. Руб листа је 
неједнако зупчаст, зацепљен на 3-5 места; 
има исто толико прстастих нерава, истак-
нутих на наличју. Лист је беличасто-зеле-
не боје, без мириса и слузастог укуса. 
Српска фармакопеја прописује употребу 
корена и листа белог слеза. Народ упо-
требљава и цвет (Flos Althaeae). Бере се 
лети по врло сувом времену, кад спадне 
роса, и брзо осуши на промаји или у су-
шници.

Због велике количине изврсне слузи да-
је се против упала органа за дисање и 
ждрела, интерно или за испирање гуше и 
носа у облику мацерата: исецкан корен 
држи се око два сата у хладној води (ни-
како у кључалој) и за то време чешће про-
меша. На тај начин се екстрахује само 
слуз. Кување корена (декокт) није добро, 
јер се тиме извлачи и скроб, течност је 
гушћа, али је мутнија и брзо се поквари, 
ускисне. Скроб је баласт, није лек. Као вр-
ло благо слузно средство даје се и про-
тив пролива, за запирање мокраћно-пол-
них органа, за клизме, за облоге на упа-
љена места. 

Лековите биљке које расту поред нас

Х ајдучка трава (хајдучица, спориш, 
столисник, јалови месечњак, куни-
ца), лат. Achillea millefolium, је више-

годишња зељаста биљка из породице гла-
вочика. Биљка се зове хајдучка трава, јер 
су хајдуци њоме зацеливали ране. Стабло 
достиже висину до једног метра и грана 
се само у горњем делу. Листови су трој-
но перасто дељени на велики број сићу-
шних режњева, по чему је сама врста до-
била назив како један од народних, сто-
лисник. Стабло и листови су покривени 
длакама, али само код младих биљака, 
док касније већина длака отпада. Цвасти-
главице су распоређене у облику штита 
на врховима грана и изграђене су од две 
врсте цветова. Распрострањена је од ни-
зије до планинских предела и може се на-
ћи на ливадама, поред путева, запуште-
ним стаништима и шумским чистинама.

Хајдучка трава се од давнина користи-
ла у народној, а омиљено је лековито 
средство и у званичној медицини. Најче-
шће се употребљава код желудачно-
цревних обољења, грозничавих стања, по-
вишеног крвног притиска. У народној ме-
дицини је познато њено лековито дејство 
у смиривању упала коже и слузокоже, ле-

чењу рана и гнојних процеса, зауставља-
њу крварења по чему је добила назив хај-
дучка трава.


Пиревина (пировина, пирика, обична 

пирика), лат. Agropyrum repens, је више-
годишња биљка из породице трава.

Пиревина појачава излучивање мокра-
ће па се користи у лечењу упале мо-
краћних путева, избацивања ситних ка-
менчића из бубрега и олакшава рад ср-
ца. У народној медици је позната као 
лек за гихт и реуму. Од екстракта пире-
вине праве се дијететски производи ко-
ји помажу код неких лакших облика ди-
јабетеса.

Стабљике достижу висину до 150 цен-
тиметара и полазе са танких, чланкови-
тих хоризонталних ризома који се пружа-
ју у више спратова и веома су отпорни на 
смрзавање и сушу. Дужина ризома може 
да достигне и до 5000 километара по јед-
ном хектару. На 1m² земљишта може се 
наћи око 25.000 пупољака и ризома чија 
тежина износи око 3 килограма. На ус-
правним стабљикама налазе се листови и 
класови. Листови су голи и на лицу хра-
пави, а лисни рукавци могу да буду дла-

Да ли знате?
Највероватније не бисте ни помишљали да су муве промениле ток исто-

рије. Као преносиоци разних заразних болести муве су криве за смрт тре-
ћине популације Европе у XIV веку.


Жаба је била стари египатски верски симбол. Тачније, жаболика боги-

ња Хект била је заштитница рађања, плодности, а касније и васкрсења у 
древном Египту.


Највиша птица на свету је ној који достиже висину и до 2.74 метра. Око 

ноја је веће од његовог мозга.


Сабљарка по широким пространствима океана плива брзином преко 
80 километара на сат.


Џиновска корњача са Галапагоса има животни век од око 200 година. 3

Хајдучка трава

Пиревина

Бели слез
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Кафана која 
је постала 

легенда
„C afe Gerbua” у Паризу беше позна-

то стециште француских импре-
сиониста. Овде су редовно свра-

ћали Едуард Мане, Дега, Моне, понекад 
и Роден, па и легендарни писац Емил Зо-
ла. Сваки је посебно водио рачуна да у ка-
фани буде пристојно обучен, једино је Пол 
Сезан долазио сав уфлекан од боја у по-
хабаним, узицом повезаним панталонама. 
Док су други уметници измењивали зани-
мљиве и духовите монологе, ћутљив и на-
мрштен, од свих одвојен, Сезан је био те-
жак и мрк као планина у ноћи. Увек је се-
део засебно и туробно испијао своје на-
сушно пиће. Посве неочекивано, устао би 
и свом снагом лупио криглом о сто, урла-
јући из петних жила: „Идите дођавола са 
свим тим вашим паметовањем!” Потом би 
напросто изветрио из кафане оставивши 
за собом забезекнуто друштво.

Омиљена кафана „Cafe Gerbua” поне-
кад би се претворила у поприште жу-
стрих препирки и личних обрачуна. Једне 
прохладне фебруарске вечери 1870. го-
дине, свађа између сликара и критичара 
кобно се завршила. Потекла је крв. Овом 
несрећном догађају увелико је допринео 
чланак Луја Дурантија о неком делу сли-
кара Едуарда Манеа, који је био објављен 
у тадашњој париској штампи. Дубоко не-
задовољство Манеа због написа и стила 
Дурантија кулминирао је двобојом. Том 
приликом Дуранти је био лакше рањен. 
Срећом, избегнут је фаталан исход, да 
би касније дошло и до помирења завађе-
них страна. Неколико година доцније 
уметници су заувек напустили попу-
ларну кафану, која је ускоро претво-
рена у пивницу „Милер”.

Љубав му 
дошла главе
Овидије, тачније Публије Овидије На-

зон, поред Хорација и Вергилија један од 
тројице златног века римске књижевно-
сти, чија се песничка слава и данас поми-
ње, био је богати римски аристократа. Три 
пута се женио и имао је ћерку Перилу. О 
њему је поред значајног и обимног лите-
рарног рада остало забележено да је био 
страсно заљубљен у младу љубавницу 
Корину коју је прославио у својим елеги-
јама. У својој заслепљености песник се 
распусно понашао и у томе је изгубио 
сваку меру, што му је ускоро дошло и гла-
ве. Наиме, цар Август је замерио Овиди-
ју због раскалашног живота, али и због 
тога што у својим делима римског цеза-
ра није довољно прослављао. Последице 
су биле погубне. Август га је 8. године по-
сле Христовог рођења, протерао у уда-
љени провинцијски град Томи на обала-
ма Црног мора (данашња Констанца у Ру-
мунији). Ојађени песник је десет година 
узалудно писао молбе римском цару. Ње-
гове молбе нису биле услишене. Овидије 
је преминуо у изгнанству 18. године нове 
ере. 

Публије Овидије Назон

Луткарско позориште
Пронађите ко се то скрива 

на сцени
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