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ПОЛИТИКА

Андор Дели, посланик у ЕП:

Прихват миграната – нови услов за Србију

У питан да прокоментарише не-
званичне најаве да ће прихвата-
ње већег броја миграната са 

Блиског истока бити један од захтева 
Србији за наставак европских инте-
грација, посланик Мађарске у Европ-
ском парламенту и функционер Са-
веза војвођанских Мађара Андор Де-
ли, рекао је да још не може да гово-

ри о конкретним стварима, јер још 
није објављен извештај Европске Kо-
мисије. Ипак, он је у наставку јасно 
дао до знања да ће то питање имати 
утицаја на даље преговоре о прикљу-
чењу Србије ЕУ:

„Европски комесар за проширење 
и суседску политику је већ сигурно 
формулисао да ће у извештају пита-

ње миграције имати значајнију улогу. 
То је новина у односу на досадашње 
извештаје”, рекао је Дели.

Како је оценио, политичка ситуација 
у којој се налазе државе-кандидати је 
тежа него она у којој се налазе члани-
це Уније, које учествују у процесу до-
ношења одлука поводом питања ми-
грације, а кандидати евентуално могу 
да прихвате одлуке које донесу други.

„Из ове перспективе ситуација у 
којој се Србија налази је тешка, јер је 
постављен нови критеријум коме 
треба удовољити”, оценио је Дели. 

Ситуација у којој се Србија налази је тешка, јер је 
постављен нови критеријум коме треба удовољити, 

каже посланик Фидеса у Европском парламенту

Прогнозе Уједињених нација

Европа пред новим 
таласом миграната – из Африке?

Званичник УН Тоби Лензер упозорио је да би суша, 
сиромаштво и оружани сукоб у басену језера Чад 

у Африци могли да изазову нову избегличку 
кризу у Европи

K ако наводи Тоби Лензер, нова 
мигрантска криза ће погоди-
ти Европу уколико не буду 

донесене одлуке светских лидера 
на два кључна самита о миграцији 
и климатским променама. Самит 
ЕУ-Африка почео је у среду, у пре-
стоници Малте, Валети, а конфе-

ренција УН о климатским промена-
ма, заказана је за крај месеца у Па-
ризу.

Лензер је истакао да би на оба са-
мита могла бити решена кључна пи-
тања за земље у басену Чада, које су 
погођене сушом и где је расељено 
око 2,5 милиона људи.

Он је подсетио да су неки од расе-
љених већ прешли међународне гра-
нице, у настојању да побегну од на-
сиља исламиста из Боко харама.

Лензер је нагласио да свет мора 
помоћи земљама из басена језера 
Чад, попут Чада, Нигера, Нигерије и 
Kамеруна, и то не само у окончању 
оружаних сукоба, већ и ефеката кли-
матских промена.

Он је додао да је велики део језе-
ра пресушио, због чега околно ста-
новништво не може да иде у рибо-
лов, узгаја стоку и тргује. 

Оштра полемика Орбана и Kавазовића

Варнице између Будимпеште и Сарајева због изјава о исламу
Н акон што је реису-л-улема 

Исламске заједнице у Босни и 
Херцеговини Хусеин еф. Kава-

зовић, реаговао на изјаве мађарског 
премијера Виктора Орбана у немач-
ким медијима, којима је рекао да 
„ислам никада није припадао Европи, 
него је ту дошао” уследио је и Орба-
нов одговор.

„Желео бих да искористим ову 
прилику да Вас уверим да Мађарска 
има најдубље поштовање према Ва-
ма, Вашим следбеницима, народу и 
Вашој држави, независно од тога што 
имамо различите интерпретације 

европске историје. Желео бих да Вас 
подсетим да су моја домовина и мој 
народ помагали и пружали помоћ 
свима онима којима је то било по-

требно за време рата на подручју 
бивше Југославије, наравно подразу-
мевајући и муслиманске породице из 
Босне и Херцеговине. Потврђујем да 
је Мађарској и даље у интересу при-
јатељство и сарадња наших народа, 
те ћемо и надаље обављати свој по-
сао у том духу”, написао је Орбан у 
писму које је еф. Kавазовићу уручио 
мађарски амбасадор у Босни и Хер-
цеговини.

Он констатује и како односи с еф. 
Kавазовићем „нису започети на нај-
срећнији начин”, па се „искрено нада 
да то неће стајати на путу обостра-
ног поштовања у будућности”.

„Уверен сам у то да ће се на крају 
испоставити да нас спаја много више 
ствари, него што нас раздваја”, пору-
чио је Орбан и позвао еф. Kавазовића 
у посету Мађарској.

Орбан је у претходном интервјуу 
који је критикован у Сарајеву, рекао 
како ислам „духовно не припада 

Између врховног муслиманског поглавара БиХ и 
мађарског премијера, прошле недеље се повела 
оштра полемика око тога да ли ислам припада 

Европи, или је у њу дошао. Док се из Будимпеште 
поручује да је ислам неевропска цивилизација, из 

Сарајева стиже одговор да су све три велике 
религије у неком периоду дошле у Европу

Европи” и утврђује правила „неког 
другог света”.

Реису-л-улема Kавазовић је, у ре-
акцији поводом Орбановог иступа, 
казао како је „свако незнање штетно, 
а посебно оно које јавно заступају 
високи политички функционери који 
имају друштвену моћ и улогу да јав-
но утичу на мишљење других”.

„То што поседују нешто већа зна-
ња о нечему, не даје им право да на-
ступају као познаваоци свега оста-
лог, а поготово не онога што већина 
људи боље зна”, истакао је Kавазо-
вић.

„Премијер Мађарске каже да 
’ислам никада није припадао Евро-
пи, он је дошао’ и објашњава то тако 
да су преко турских ’гастарбајтера’ 
муслимани део Немачке и Европе, 
али да у ’духовном смислу ислам не 
припада Европи. Он је скуп правила 
другог света’. Било би тешко претпо-
ставити да има грађана Мађарске, 
за које је Европа јединство геогра-
фије и историје, који не знају да је 
ислам заиста ’дошао’ у Европу, а по-
готово оних који не знају да су у 
Европу такође ’дошли’ и хришћан-
ство и јудаизам”, поручио је Kавазо-
вић.

Изражавајући своје оштро проти-
вљење „произвољним и штетним 
тврдњама Виктора Орбана”, еф. Kа-
вазовић је изразио жаљење што су 
оне изнете и изразио наду да се 
„сличне тврдње о исламу, Европи и 
демократији у будућности неће наћи 
у обраћањима високих европских по-
литичких функционера”. 

Виктор Орбан:

ПРАВИЛА НЕКОГ 
ДРУГОГ СВЕТА

Према Виктору Орбану, турски 
радници који су дошли у Немачку 
између 1960. и 1970. године, иако 
већином муслимани, „припадају 
историји Немачке, па дакле и Евро-
пе”.

„Али духовно, ислам не припада 
Европи. То је корпус правила неког 
другог света”, закључио је мађар-
ски премијер и тиме изазвао неза-
довољство верског вође муслима-
на у Босни и Херцеговини.
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СВЕДОЧАНСТВАДокументарна изложба у СКЦ-у

Подсећање на невине жртве усташке идеологије
П оставка „Економија јасеновач-

ког логора” посебно обрађује 
такозване „економије”, на који-

ма су логораши производили храну 
за нацисте, под строгом претњом да 
је сами не окусе. Изложбу је прире-
дила виши кустос у Јасеновачкој 
установи (ЈУ) „Спомен подручје Доња 
Градина” Тања Тулековић.

Отварање ове значајне изложбе 
уприличено је у Српском културном 
центру 4. новембрa, када су пред-
ставници Српске православне цркве, 
у присуству највиших представника 
Јеврејске заједнице и других високих 
гостију, одржали помен невиним жр-
твама овог злогласног логора из Дру-
гог светског рата. Помен је служио 
епископ Будимске епархије господин 
Лукијан, уз саслужење оца Зорана 
Остојића и оца Војислава Галића. 
Молитвама за све страдале жртве 
прикључили су се и сви присутни, а 
међу њима и уважене званице: рабин 
Роберт Фрелих, амбасадор Републи-
ке Србије Раде Дробац са супругом, 
амбасадор Републике Српске Алек-
сандар Драгичевић, представник Ср-
ба у Мађарском парламенту Љубо-
мир Алексов и председница Самоу-
праве Срба у Мађарској Вера Пејић-
Сутор.

Присутне госте поздравио је ди-
ректор КДЦС-а Милан Ђурић, који је 
објаснио да је ова изложба организо-
вана са жељом да се сетимо постра-
далих сународника, да подсетимо на 
немиле историјске чињенице које се 
не смеју заборавити и да одамо по-
част свима онима који су били жртве 
оваквих концентрационих логора у 
Другом светском рату.

– Када се каже концентрациони 
логор, увек се помисли на страдање 
Јевреја, али у тим злогласним логори-
ма нису само Јевреји страдали. У Ја-
сеновцу су страдали Срби, и комуни-
сти, од којих неки јесу, а неки нису 
били Јевреји, и сви они који се нису 
уклопили у слику оних који су шири-
ли мржњу – рекао је будимпештан-
ски рабин господин Фрелих.

Он је истакао да се у Јасеновцу, 
баш као и у Аушвицу и Дахауу, уни-
штавала човечност. Сваки пут када 
се говори о концентрационим лого-
рима и када се помињу страхоте 
Другог светског рата, треба знати да 
ту није реч само о Јеврејима, већ о 
томе да је нељудство хтело да уни-
шти људскост, и да је у тим логорима 
мржња покушавала да уништи мир и 
веру у човечност, рекао је рабин и 
додао:

– Сви они који погледају изложбу 
и прочитају текст, Јевреји или Срби, 
нека погледају према небу и захвале 

једином Богу што није успео покушај 
да се уништи људскост. Уништавали 
су наше чланове породице и пријате-
ље, али је човек остао, јер је обавеза 
и задатак човека да уништи зло и да 
сачува љубав и све оно што је добро.

Обраћајући се скупу, амбасадор 
Раде Дробац је истакао да је ова 
болна истина о Јасеновцу, упркос мо-
дерним технологијама, углавном 
остала непозната. Од броја жртава је, 
како је истакао, још страшнији сми-

сао убистава, која су израз мржње и 
тоталитаризма. Највећи број људи 
убијен је зато што су Срби, а уз њих 
су страдали и бројни Јевреји и Роми. 
Невероватан је дијапазон бројки ко-
јима се лицитира, од 70.000 до 
1.200.000 жртава. Немачки генерали 
из тог доба наводе 700.000 до 
1.200.000 жртава. Међутим, и једна 
жртва је превише.

– Српски народ је миран, радан и 
поштен, који туђе није хтео, али је 

умео да брани своје. Управо је зато 
много пострадао и то на оваквим 
стратиштима, а не само у биткама. 
Зашто је то тако, треба да се сви за-
мислимо – поручио је амбасадор 
Дробац.

О Јасеновцу је говорио и амбаса-
дор Републике Српске у Мађарској 
Александар Драгичевић, док је ау-
торка ове изложбе, виши кустос у ЈУ 
„Спомен подручје Доња Градина” Та-
ња Тулековић, објаснила да је на при-
преми изложбе почела да ради по-
четком 2014. године, а да је томе 

претходила њена књига са истом те-
матиком. Поставка је кренула из Ба-
ња Луке, а поред Републике Српске и 
Србије приказана је и у више градова 
Аустрије у организацији Удружења 
„Просвета” из Беча.

– Доња Градина је највеће страти-
ште у Јасеновцу, простире се на 116 
хектара на којима се налази 105 ма-
совних гробница. До 1941. године ово 
и околна села била су настањена у 
највећој мери српским православним 
становништвом и логор Јасеновац 
смештен је на имању српске породи-
це Бачић. Ова поставка говори о тако-
званим „економијама” на којима су 
логораши морали да раде у нељуд-
ским условима и производе храну за 
нацисте – рекла је ауторка изложбе.

Изложбу под називом „Економија 
Јасеновачког логора”, са текстом који 
је урађен на српском и енглеском је-
зику у Српском културном центру, у 
Нађмезе улици, могуће је погледати 
до 13. новембра, када се поставка се-
ли у будимпештанску Синагогу.

На крају ове потресне приче, која 
нас све подсећа на болна страдања 
наших сународника, ученица 11.б ра-
зреда Српске гимназије „Никола Те-
сла” Анђела Теслић, прочитала је део 
поеме „Јама”, Ивана Горана Ковачића.

Добрила Боројевић

Поводом обележавања 70 година од пробоја логора 
Јасеновац, где је мученички страдао велики број 
Срба, Јевреја и Рома, Културни и документациони 

центар Срба у Мађарској у сарадњи са 
Јасеновачком установом „Спомен подручје Доња 

Градина” представио је публици у Мађарској 
потресну документарну изложбу

Амбасадор Раде Дробац:

СКРИВАНА ИСТИНА
„Болна истина о Јасеновцу по-

зната је нама Србима и у сусед-
ним земљама, код оних који желе 
да је знају. У Јасеновцу, као и дру-
гим логорима из тог периода, суо-
чавамо се са масовним уништава-
њем цивилног становништа, које 
није ничим и никога угрожавало. И 
то је посебно страшно у овој при-
чи. Стотине хиљада жртава су 
убијене због етничких, верских, 
идеолошких, или других разлика, 
без икакве сопствене кривице и 
без икаквог суда. Трагично је да се 
ова истина скрива десетинама го-
дина и да се лицитира бројкама”, 
рекао је амбасадор Србије у Бу-
димпешти.

Амбасадор Александар Драгичевић:

ТЛО СЕ И ДАНАС ПОМЕРА
„Логор Доња Градина, која је део јасеновачког концентрационог лого-

ра, налази се на десној обали Саве, на територији Босне и Херцеговине. 
То је место ужаса и масовно стратиште, на којем се и данас тло помера. 
Народ каже да „гробнице дишу” и да је тај крик невиних људи успоста-
вљање космичке трансверзале и вапај за истином и правдом. Зато је по-
требно непрестано будити пажњу других, говорећи истину о Јасеновцу и 
ономе што се тамо догодило. Једино је свест о истини одбрана од осве-
те, која на Балкану никада ништа добро није донела”, поручио је амбаса-
дор Босне и Херцеговине у Мађарској.
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ПРЕМИЈЕРА
Откако је летос први пут 

изведена на Летњем 
фестивалу у Ловри, 
оперета „Кнегиња 

чардаша”, у продукцији 
Српског позоришта у 

Мађарској, није 
престајала да буде 

предмет интересовања 
љубитеља Калманових 

нота. Званична премијера 
одржана је недавно, на 

сцени овог театра у 
Будимпешти

С ви посетиоци који су успели 
да дођу до карата за премије-
ру представе „Кнегиња чарда-

ша”, били су још с врата „увучени” у 
шармантни свет пештанског Орфеу-
ма, чардаша, шансонета, белих ру-
кавица, лакованих ципела и шам-
пањца, јер је фоаје испред позори-
шне сале одисао бојама тамно црве-
ног вина и мирисао на чоколадне 
пралине.

Улица Нађмезе тако је и на другом 
свом крају добила позорницу за по-
знате Калманове арије „Hajmási Péter, 
Hajmási Pál”, „Девојке, девојке”, глу-
мачке бравуре, божанствене певачке 
деонице, комичне обрте и ефектне 
плесне нумере, а све уз богату сцено-
графију и дивне костиме који су до-
чарали атмосферу пештанског Ор-
феума од пре 100 година.

– Мој је утисак да је ансамбл ве-
черас био још зрелији него 
летос. Ми смо глумци и 
представа је у нама „ради-
ла”, иако је нисмо играли. 
Посебно ми је драго што смо 
за собом повукли и младу 
екипу која се заинтересова-
ла да учествује у оваквом 
једном пројекту. На овај на-
чин смо подмладили позори-
ште. Ово је продукција Срп-
ског позоришта, а за једну 
овакву оперету професио-
нална позоришта потроше 
наш годишњи буџет на ре-
квизите, декор, костиме, хо-
нораре – каже директор 
српске театарске куће у Бу-
димпешти Милан Рус, уз напомену да 
им је овогодишњи буџет стигао тек у 
септембру и октобру.

– Али, имам назнаке да би следеће 
године финансирање мањинских теа-

тара требало да буде много боље – 
додаје Милан Рус, пошто је на својој 
„чудесној” хармоници те вечери од-
свирао читаву „Кнегињу чардаша”, у 
пратњи колеге Михаља Ђерђа на там-
бурици.

На овај начин Српско позориште у 
Мађарској се придружило обележа-
вању 100. годишњице светски познате 
оперете Имреа Калмана, уз чије ноте 
су одрастале генерације. У добро по-
знатом стилу директора Милана Ру-
са, представа носи и део јужносло-
венске културе и темперамента, који 
се може препознати у наступу умет-
ника.

Дирљива прича ове најпопуларније 
оперете плете се око наизглед безна-

дежне љубави између кабаретске 
звезде Силвије Верецки и кнеза Едви-
на Липерт-Вајлерсхајма. У оперети 

„Кнегиња чардаша” љубав 
побеђује све, укључујући и 
противљење родитеља, па 
чак и гроф Бонифације про-
налази своју животну сапут-
ницу у лику грофице Стази, 
Едвинове веренице коју су 
му одабрали родитељи.

Глумачка и певачка поде-
ла остала је иста у односу на 
летошњу генералну пробу у 
Ловри, па је публика поново 
уживала у наступу младих 
талената: примадоне Дарин-
ке Орчик у улози шансонете 
Силвије и Марка Ембера који 
тумачи бонвивана Едвина. 

Срца присутних љубитеља овог жан-
ра и Калманових нота, освојили су и 
Бранка Башић као несташна Стази и 
искусни Стипан Ђурић у улози Бонија 
Каучијана.

Сваки излазак на сцену Браними-
ра Ђорђева у униформи и са одлич-
ном маском строгог кнеза Леополда, 
побрао је аплаузе на отвореној сце-
ни. У представи маестрално играју и 
Марица Мандић у улози кнегиње 
Цецилије и Ратко Краљевић као Фе-
ри бачи, који никада не спава и стал-
но је расположен за забаву у орфеу-
му.

Плесачки ансамбл чинили су: Јова-
на Вечић, Биљана Сабо, Естер Толди, 
Марко Рус, Дејан Дујмов и Митар Кр-
кељић, који се појављује и у улози пу-
ковника који Едвину доноси наредбу 
да се хитно јави у војску, у Беч.

Захтевну кореографију урадила је 
Моника Тот, за декор је био задужен 
Тибор Прагаи, технику је припремио 
Богдан Сабо, а као асистент режије је 
о сваком детаљу и овога пута брину-
ла Катарина Павловић-Бачи.

У плановима за следећу годину, 
већ се размишља о новој представи и 
наступу на „Стеријином позорју”, 
престижном фестивалу у Србији, за 
који је српски ансамбл из Мађарске 
већ добио позив. Активности овог те-
атра у погледу комуникације са се-
кретарима мађарских позоришта, ор-
ганизације, информисања и односа 
са медијима, умногоме је својим ра-
дом и посвећеношћу појачао Брани-
мир Ђорђев, који је од августа месе-
ца на позицији секретара СПМ-а.

Д. Б.

Кнегиња чардаша на сцени Српског позоришта у Мађарској

Оживео дух легендарног пештанског Орфеума

ИМРЕ КАЛМАН 
(1882–1953)

Познати мађарски композитор 
Имре Калман рођен је у Шиофо-
ку. Заједно са Францом Лехаром, 
сматра се оснивачем такозване 
сребрне бечке оперетске ере. У 
својим светски познатим оперета-
ма ефектно приказује стил бечке 
оперете, која је обојена мађар-
ском мелодиком. Најзнаменитије 
оперете су му: „Кнегиња чарда-
ша” (1915), „Грофица Марица” 
(1924) и „Циркуска принцеза” 
(1926).

АПЛАУЗИ И У САНТОВУ
Српско позориште у Мађарској обрадовало је својим наступом и више 

од 150 гледалаца у Сантову, који су наше глумце срдачно дочекали и на-
градили их аплаузима. „Кнегиња чардаша” одиграна је пред препуним 
гледалиштем, а у публици су поред Сантовчана, били и љубитељи опере-
те из Бате и Гаре. Председница Српске самоуправе у Сантову, Нада Бун-
чић-Ђурић, поздравила је госте, изразивши посебно одушевљење што 
подмлађена екипа обећава дуг век нашег позоришта. У публици су се на-
шли бројни чланови породица, рођаци и пријатељи наших глумаца, јер је 
добар број учесника у представи управо из Сантова, а након представе 
приређена је вечера.
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ПОРТРЕТ

Д обро расположен и за разговор 
увек спреман Ратко Краљевић, 
стари је познаник публике и у 

Србији и у Мађарској. Деценијама је 
наступао на познатим, тада југосло-
венским фестивалима и телевизиј-
ским емисијама, а деведесетих годи-

на је у Мађарској учествовао у осни-
вању Српског позоришта, заједно са 
Миланом Русом и Габором Ленђелом.

– Било је то време великог ентузи-
јазма, када се окупила једна група 
глумаца и уметника овде у Будимпе-
шти. Ми смо овамо дошли 1993. годи-
не; ја сам радио у Српској гимназији 
као професор фискултуре, моја су-
пруга Милена је предавала географи-
ју, а Габор Ленђел музичко. Сви смо 
се некако тада нашли на окупу, па се 
родила идеја о оснивању позоришта, 
а међу нама је тада једини професи-
онални глумац био Милан Рус. Имали 
смо за све ово време преко 20 преми-
јера и много извођења наших пред-
става. Памти се 1994. година и „Па-
стир вукова”, прва српска рок опера. 
Либрето је написао Драгомир Дуј-
мов, музику Габор Ленђел, а режирао 
је Милан Рус. Био је то скуп и велики 
пројекат, у којем су наступили глум-
ци, певачи и играчи. Изводили смо је 
преко 30 пута и још и данас је сви 
памте – испричао нам је део својих 
сећања Ратко Краљевић, док се при-
премао да изађе на сцену и постане 
Фери бачи, у представи „Кнегиња 
чардаша”.

Пре него што је обукао црни фрак, 
обуо лаковане ципеле и навукао беле 
рукавице и почео да игра са девојка-
ма у орфеуму, збија шале и пије шам-

пањац, са Ратком смо разговарали о 
његовој „правој” професији, о поче-
цима бављења сценским радом и о 
сарадњи са Србима у Мађарској.

– Био сам добар спортиста, па сам 
уписао Факултет за спорт и физичку 
културу, популарни ДИФ, у Београду. 
Мало је познато да је тада Габор Лен-
ђел био један од најбољих атлетича-
ра Европе. У исто време сам био и поп 
певач. Ја сам из Новог Сада, али има-
мо кућу у прелепим Сремским Кар-

ловцима и ту сада проводимо најви-
ше времена. Имамо кћерку Оливеру и 
двоје унучади, Олгу и Алексу, и сина 
Предрага. Трудио сам се да моја де-
ца понесу кућно васпитање пре свега, 
а све остало иде касније – прича нам 
Ратко и присећа се почетака певачке 
каријере.

Ратко се сећа да су у време његове 
велике популарности, као деца на-
ступале садашње звезде, попут се-
стара Ковач, да је често гостовао Лео 
Мартин, затим Корнелије Бата Ковач, 
Сузана Манчић и друга омиљена ли-
ца некадашње ЈУ сцене.

– Када је реч о тим фестивалима, 
подсетићу вас да је култну песму 
„Индекса”, коју певају све генерације 
одрасле на југословенским просто-
рима, „Ти си ми била у свему нај, нај, 
нај”, написао Габор Ленђел.

Враћајући се на садашњи театар-
ски пројекат, Ратко каже да га је Ми-
лан Рус звао током пролећа ове годи-
не, како би му поверио лик Фери ба-
чија. Почеле су припреме за „Кнегињу 
чардаша” и ансамбл је имао само 
двадесетак проба пре генералне про-
бе, која је заправо била и незванична 
премијера. Изведена је на фестивалу 
у Ловри, а затим смо „Кнегињу чар-
даша” гледали на сцени Српског по-
зоришта у Мађарској у Будимпешти.

– Када сам сазнао да ћемо радити 
„Кнегињу чардаша”, одмах сам ту вест 
јавио нашој великој примадони Јулији 
Бисак, која је у Аустралији. Она нам је 
пожелела много среће и веровала да 
ће ово бити феноменална представа – 
открива Ратко, који је сада формално 
у пензији, али то за неуморног уметни-
ка не значи крај ангажовања.

– У последње време радим про-
граме за децу, учествујем у пред-
ставама са Пеђолином. У Црној Гори 
радим концерте са Шанта Пантом, 
који је забављач за децу. Наравно, 
увек радо сарађујем са Српским по-
зориштем у Мађарској. Волим да 
примам госте у својој кући у Срем-
ским Карловцима. Долазе ми прија-
тељи, певачи, музичари, идемо на 
излете по Фрушкој Гори, обилазимо 
манастире, а често идемо и у бању 
Врдник, која је сада оаза задовољ-
ства.

Приводимо крају наш разоговор са 
Ратком Краљевићем и пуштамо га да 
навуче рукавице, узме чашу шампањ-
ца и у наредних сат и по буде Фери 
бачи из пештанског орфеума.

Разговор водила:
Добрила Боројевић

Поп звезда бивше Југославије, а сада дечји 
аниматор и глумац Српског позоришта у Мађарској, 

Ратко Краљевић, дао је особени печат представи 
„Кнегиња чардаша”, којa ових дана доживљава 
бројна извођења на сценама у нашем региону

Ратко Краљевић, певач и сценски уметник

Глумим са младима који су били деца 
када смо оснивали позориште

НАЈСТАРИЈИ ЧЛАН ПОЗОРИШТА
Сада сам најстарији члан Српског позоришта у Мађарској. Овде нас 

има од 22 до 66 година. Много је деце коју моја супруга Милена и ја зна-
мо од како су се родила, некима од њих сам предавао, као на пример 
Богдану, а сада смо колеге. Ту је, рецимо, и Марко Ембер, са чијим роди-
тељима, Зорицом и Тибором, смо радили представе.

Када смо овде живели 90-их година, супруга Милена је радила хума-
нитарни програм при нашој Амбасади, а наш син Пеђа је завршавао осми 
разред у време бомбардовања. Доста смо радили на слању хуманитар-
не помоћи у Србију, Македонију, највише у домове за незбринуту децу. 
Донације су давали и велики донатори. На пример, једном приликом је 
један анонимни донатор „обукао” децу у Сремској Каменици, обезбедио 
патике, тренерке, јакне… Слали смо помоћ у Крагујевац, Подгорицу, Бје-
лу, Тетово, Битољ, Загреб и друга места.

Деведесетих година организовани су сабори Срба из дијаспоре, којим 
је сакупљан новац, куповани су лекови и различите потрепштине. Од 
свега тога, остале су нам драге захвалнице, које нас подсећају на то 
време.

ФЕСТИВАЛСКА ПОБЕДА ЗА ПАМЋЕЊЕ
Давне 1974. године био сам победник на популарном фестивалу „Бео-

градско пролеће”, са песмом „Једна звезда”. Музику је урадио Јован Ада-
мов, а текст Света Вуковић. То је било време великих и веома популарних 
фестивала у тадашњој Југославији. Публика је волела и знала песме са 
фестивала у Опатији, Сарајеву, Београду, Сплиту и другим градовима.

Више пута сам наступао на Омладинском фестивалу Суботици, био 
сам у Кини на фестивалу, од 1975. до 1989. године ишао сам са осталим 
југословенским звездама на 15 турнеја по СССР-у. То су тада биле вели-
ке државне турнеје и наступала су таква имена наше забавне музике по-
пут Радмиле Караклајић, Микија Јевремовића, Ђорђа Марјановића, Бети 
Ђорђевић и многих других фантастичних певача.

Имао сам, такође, и своју групу која се звала „Нова димензија”, и са 
њом сам путовао. Иза мене је на хиљаде концерата у Југославији и изван 
ње, а 80-их година на телевизији је ишла култна дечја емисија „Музички 
тобоган”. Преко 10 година сарађивао сам са Мињом Суботом и деци смо 
приближавали праву и добру музику.
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Културни програм у Сегедину

Вече за љубитеље српског фолклора и гастрономије

Х одочасничко путовање под на-
зивом „Велика сеоба Срба” било 
је посвећено успомени на наше 

претке, који су били учесници сеобе 
1690. године, а организовано је као 
део програма Српске самоуправе у 
Стоном Београду. То је део дешава-
ња за ову годину који обухвата вер-
ско образовање, упознавање са срп-
ском историјом и неговање обичаја. У 
нашем раду активно учествује и по-
маже нам свештеник, отац Далибор 
Миленковић.

Можемо рећи да оваква путовања 
привлаче припаднике свих генераци-
ја, јер је било и млађих и старијих 
путника. Ранијих година просек ста-
рости учесника је био 57, а ове годи-
не 42 године.

На поклоничко путовање кренула 
су 42 путника. Оно представља круну 
нашег овогодишњег рада, али смо то-
ком године имали и разна предавања 
и презентације, посете матици, про-
граме који негују обичаје и језик.

Овога пута, стекли смо много но-
вих сазнања о нашим манастирима, 
уз објашњења оца Далибора Милен-
ковића. Рута нашег путовања изгле-
дала је овако: Стони Београд – Ре-
ске – Нови Сад – Београд – Чачак – 
Студеница – Жича – Краљево – Кра-
гујевац – Београд – Нови Сад – Ре-
ске – Стони Београд. На путу смо би-

ли смештени у Хотел „Лазић”, поред 
Чачка.

Првог дана, у послеподневним са-
тима, посетили смо Овчар Бању, која 
се налази недалеко од Чачка. Након 
тога, отишли смо у Манастир Прео-
бражење, који је скривен у планина-
ма.

Следећег јутра, по лепом, сунча-
ном дану, кренули смо према Мана-

стиру Студеница, који нас је очарао. 
Такође, природа је у том крају пре-
лепа. У манастиру смо, уз помоћ оца 
Далибора и монаха, сазнали многе 
детаље о његовој историји. Видели 
смо ковчег са прахом мајке Светог 
Саве, као и ковчег са прахом Стефана 
Немање.

Пре растанка, предали смо фото-
графије наше цркве као поклон. На-

кон три и по сата морали смо да кре-
немо даље.

Наш следећи циљ је био Манастир 
Жича. Овде нас је, такође, дочекао 
диван призор. У манастиру се субо-
том одржава велики број венчања, 
што је био случај и када смо ми сти-
гли. Видели смо неке нове обичаје у 
складу са савременим временом. Ни-
смо желели да ометамо венчање, па 
смо након сат времена кренули даље. 
Манастири који су задужбина Светог 
Саве заиста представљају велику 
вредност и лепоту. После вечере, вре-
ме смо провели у разговору о проте-
клом дану.

Трећег дана, циљ нашег путовања 
био је Београд, у ком смо посетили 
Храм Светог Саве. Дивно је било ви-
дети како напредује изградња и сре-
сти се у њему са великим бројем по-
сетилаца. Три сата касније, кренули 
смо према Мађарској. Сложили смо 
се да можемо већ да почнемо са 
осмишљавањем следећег путовања.

Наш програм су помогли: градона-
челник Стоног Београда др Андраш 
Чер-Палкович, Скупштина града Сто-
ног Београда и Humán Közszolgálati 
Szakbizottság.

Ласло Шандоровић

Екскурзија Срба из Стоног Београда

До Студенице, преко Београда и Овчар Бање

У оквиру серије 
приредби „Барањска 

народносна панорама”, 
у Печују је 29. октобра 

свечано отворена 
изложба „Српске 

вредности у Барањи”, 
коју је организовало 

удружење „Тотал aрт”

Г лавни организатори приредбе, 
Илона Рожњаи и Андреа Кар-
дош, у свом раду на сакупљању 

и излагању музејских и културних 
вредности барањских Срба, помоћ су 
добиле из Мохача, Липове, Печуја и 
других места. У изложбеном просто-
ру Галерије „Кираљ”, након поздрав-
них речи руководилаца ове културне 
установе, публику је поздравио јереј 
Милан Ерић, парох печујски, који је 
увео публику у „свет вредности” Ср-
ба у Барањи.

У овој лепој поставци место су до-
биле различите фотографије и сведо-

чанства о архитектури и иконографи-
ји српских православних храмова у 
Барањи. Представљени су и српски 
народни обичаји, са посебним освр-
том на славске традиције. Изложене 
су многобројне рукотворине од тек-
стила, а изузетну вредност изложби 
дају јеванђеље и икона, који су при-
стигли из Липове.

У представљању српских вредности 
у Барањи, упечатљиво место добили 
су славски колач и кољиво за које се 
побринула Зорица Степанов, потпред-
седница Самоуправе Срба у Мохачу.

Патрик Хајдер из Мајша је прире-
дио пригодни културни програм. По-
знати хармоникаш је за ову прилику 
припремио колаж српских кола и ме-

лодија, које је публици извео 
на свом омиљеном инстру-
менту.

Присутни су са великом 
пажњом послушали и Јоже-
фа Сугфила, председника 
Мађарско-немачког култур-
ног удружења у Липови, који 
је говорио о суживоту Срба, 
Немаца и Мађара у овом на-
сељу.

Након свечаног отварања 
изложбе, сви присутни су мо-
гли да пробају и славски ко-
лач и кољиво. Организатори 
су најавили да ће предста-
вљање српских вредности у 

Барањи ускоро употпунити и предава-
ње Јакше Феркова, директора Музеја 
„Дороћа Канижаи” из Мохача, на тему 
„Додаци уз обичаје барањских Срба.”

Изложба „Српске вредности у Ба-
рањи” у печујској Галерији „Кираљ” 
биће отворена за посетиоце до 22. 
новембра ове године.

П. М.

Изложба у печујској Галерији „Кираљ”

Представљене српске драгоцености у Барањи

Г лавни организатори приредбе, 
Јелена Фаркаш Сеја, председни-
ца месне Српске самоуправе и 

Боривој Рус, председник Сегединске 
месне српске заједнице, потрудили 
су се да ово вече буде заиста незабо-
равно. Сви присутни могли су да де-
густирају српске специјалитете.

Поред гастрономије, током вечери 

су до изражаја дошле и лепоте срп-
ског фолклора, јер су се чланови де-
шчанског КУД-а „Банат” потрудили 

да присутне упознају са богатством 
српских народних игара. Посетиоци 
су могли на лицу места да науче ко-

раке „Ужичког кола”, „Моравца” и 
других игара.

Уз музику са матрице, Перица Ду-
наи из КУД-а „Банат” успевао је да са 
свима који су то желели увежба срп-
ске народне игре. Било је много оних 
који су се ухватили у заједничко коло 
у просторији Дома народности.

П. М.

У сегединском Дому народности одржана је мала 
школа народних игара, тзв. „српска плесачница”, 

а затим и српско гастрономско вече, у оквиру 
„Дана српске културе”
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Конкурс за књижевну награду „Милован Видаковић” 2016.
СНН пружа нову шансу литерарним ствараоцима

П раво учешћа на конкурсу 
имају аутори који стварају на 
српском језику, без обзира на 

држављанство и место становања. 
Један аутор може послати највише 
једну причу, дужине до 3000 ком-
пјутерских карактера (укључујући и 
размаке).

Радови треба да буду написани у 
Word формату, потписани шифром 
и послати електронском поштом 
(имејлом), на адресу:

snnbudimpesta@gmail.com.
Податке о себи, који укључују пу-

но име и презиме, краћу биографију, 
поштанску и електронску адресу и 
број телефона, аутори достављају 
такође имејлом, у оквиру истог до-
писа, испод своје приче и шифре ко-
јом је потписана. Чланови жирија ће 
радове учесника конкурса добити 
од стране организатора искључиво 
под шифрама.

Конкурс није тематски одређен, а 
у конкуренцију за награду ући ће 
приче које на имејл адресу Српских 
недељних новина стигну до 29. фе-
бруара 2016. године. Жири ће одлу-
ку донети до краја марта, а резултати 
конкурса биће објављени у следећим 
медијима: штампано и онлајн издање 
Српских недељних новина, интернет 
страница РТС-а (подсајт за дијаспо-
ру) и сајт Конкурси региона.



Осим што информишу 
своје читаоце путем штам-
паног и интернет издања 
(www.snnovine.com), Српске 
недељне новине чији је из-
давач Самоуправа Срба у 
Мађарској, као једино 
штампано гласило Срба у 
Мађарској, делују и на еду-
кативном и ширем култур-
ном и друштвеном плану. 
Конкурс Милован Видако-
вић је једна од акција који-
ма уредништво листа на-
стоји да своје читаоце у 
Мађарској, али и ван ње, 
мотивише да кроз писано 
изражавање у одређеним 
књижевним формама, не-
гују српски језик и својим 
делима обогаћују књижев-
ност која настаје на њему.


Милован Видаковић се 

сматра зачетником жанра 
романа у српској књижев-

ности. Био је један од најчитанијих 
српских писаца свога времена. Де-
тињство је провео на селу, без шко-
ле, чувајући овце и козе, а једини 
духовни утицај на њега имала је еп-
ска народна традиција.

Гимназију је завршавао у Сегеди-
ну, Темишвару и Новом Саду, а фи-

лозофију у Сегедину и Ке-
жмарку, где је уписао и 
студије права. За време чи-
тавог школовања, Видако-
вић се издржавао подуча-
вајући млађе ђаке. Научио 
је латински, немачки, ма-
ђарски и делимично фран-
цуски језик.

У јесен 1817. године по-
стављен је за професора 
Српске гимназије у Новом 
Саду, а од 1824. радио је 
као приватни учитељ у Те-
мишвару, Сремским Кар-
ловцима и Пешти. Често је 
био у беспарици, а послед-
ње године живота провео 
је у Пешти. Код њега су 
становали многи српски ђа-
ци који су се у то време 
школовали у Мађарској 
престоници.

Сахрањен је на српском 
гробљу у Пешти, а надгроб-
ни споменик му је подигла 
Матица српска. 

Редакција Српских недељних новина расписује 
традиционални конкурс за најбољу необјављену 

кратку причу на српском језику. Радове очекујемо 
до краја фебруара 2016, а награду најбољем 

аутору уручујемо на посебној свечаности, 
почетком пролећа

КОНКУРС

Нови издавачки подухват Агоре

Роман „Капетан Прљави Фред” преведен на српски

П осетиоци овогодишњег 60. Ме-
ђународног сајма књига у Бео-
граду, на штанду Издавачке ку-

ће „Агора”, могли су да се сусретну 
са једним несвакидашњим издањем. 
Ради се о књизи под насловом „Капе-
тан Прљави Фред”. Они који познају 
мађарску литературу, одмах препо-
знају име популарног мађарског пи-
сца Јенеа Рејтеа, тј. П. Ховарда, који је 
30-их година прошлог 
века својим авантури-
стичко-хумористичким 
романима освојио, а по-
том и остао миљеник 
читалачке публике у 
Мађарској. Међу дели-
ма овог класика петпа-
рачке литературе, по-
себно се издваја роман 
„Piszkos Fred, a kapi-
tány”, у преводу „Капе-
тан Прљави Фред”, који 
је своје место нашао у 
Библиотеци „Агорин 
крими роман”.

Превод једног од 
најпопуларнијих ма-
ђарских романа свих 

времена урадио је наш познати књи-
жевник и преводилац Петар Милоше-
вић. Он је „запловио” у крими причу, 
туче и романтичне љубави, у Рејтеов 
специфичан свет хумора и ироније, 
што није било лако. Било је потребно 
очувати Рејтеов специфичан језик, 
свет, жанр, стил, а неке изразе и „по-
србити”, што је био посебан изазов.

Такозвано „посрбљивање”, Петар 
Милошевић је урадио 
на себи својствен, „ми-
лошевићевски” начин, па 
нам преводилачка мај-
сторија враћа Ховарда у 
оригиналу, иако је пре-
водилац дозволио себи 
приличну слободу како 
бисмо након мађарског, 
и у српском издању до-
живели Рејтеа. У њего-
вом свету стварности и 
бајке појављују се: Пр-
љави Фред, Џими Џум-
бус, Суви Сом, Бивол Ве-
лики, Сир Егмонт, Дивљи 
Клинац, Чарли Месец, 
Црвена Канџа, Шиљак, 
Тулипан, Кајмак и многи 

други. Има ту и ћирилице и латинице, 
на Милошевићев начин.

Преводилац признаје да „због спе-
цифичног језика и стила, превод није 
могао да буде веран у свим детаљи-
ма”. Међутим, након „посрбљивања” 
и слободне употребе српског језика, 
читалац добија мешавину „рејтеов-
ског” и „милошевићевског” духа и 
стила. Док уживају, читаоци могу са-
мо да се питају када ће се појавити 
следећи превод једног од дела Јенеа 
Рејтеа и у њему: Fülig Jimmy, Tüskés 
Vanek, Buzgó Mócsing, Holdvilág 
Charley и остали јунаци, без којих би 

читалачка публика била много сиро-
машнија.

„Капетан Прљави Фред” је зајед-
нички издавачки подухват издавачке 
куће „Агора” и Задужбине Јакова Иг-
њатовића, а објављивање превода по-
држали су: Културни и документаци-
они центар Срба у Мађарској, Српски 
институт, Српске самоуправе III, XIII и 
XIX будимпештанског кварта, Самоу-
права Срба у Калазу, Самоуправа Ср-
ба Пештанске жупаније, Самоуправа 
Срба у Будимпешти и Српско позори-
ште у Мађарској.

Предраг Мандић

Класика петпарачке литературе Јенеа Рејтеа 
(П. Ховарда), има прилику да упозна и публика 

у Србији, јер је „Агора” у својој Библиотеци 
„Крими роман”, штампала његов роман „Капетан 

Прљави Фред”, у преводу Петра Милошевића

Насловна страна преве-
деног романа

Петар Милошевић
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
12. новембра 1859. – Рођен је српски архи-

текта Андра Стевановић, члан Српске краљев-
ске академије, професор Велике школе и Бео-
градског универзитета. Пројектовао је више 
значајних грађевина, међу којима зграде На-
родног музеја и Академи-
је наука у Београду.

13. новембра 1813. – У 
Његушима је рођен Петар 
II Петровић Његош, црно-
горски владика, филозоф 
и државник, велики епски 
песник, аутор славног 
драмско-епског дела 
„Горски вијенац”.

13. новембра 1871. – 
Рођен је Владислав Риб-
никар, оснивач листа „По-
литика” (1904), њен први 
директор и главни уред-
ник. Један је од оснивача 
ТАНЈУГ-а и први директор 
те агенције (1943).

13. новембра 1899. – 
Умро је први српски фотограф, графичар и ли-
тограф г. Анастас Јовановић. Он је још 1846. го-
дине купио трећу фото-камеру у свету.

14. новембра 1984. – У Лос Анђелесу је 
ухапшен хрватски ратни злочинац Андрија Ар-
туковић, министар унутрашњих послова Незави-
сне Државе Хрватске у Другом светском рату. 
Изручен је 12. фебруара 1986, а у мају исте годи-
не осуђен је на смрт. Умро је у затвору 1989.

15. новембра 1976. – Умро је српски глумац 
Миливоје Живановић, првак Југословенског 
драмског позоришта.

16. новембра 1912. – Почела је Битољска 
битка у Првом балканском рату у којој је срп-
ска војска 18. новембра потукла турску Вар-
дарску армију Зеки паше.

16. новембра 1914. – Почела је Колубарска 
битка, највећа коју је српска војска водила у 
Првом светском рату. Битка је завршена 15. де-
цембра победом српске војске над аустроу-
гарским трупама под командом генерала По-
ћорека који је био присиљен да се повуче из 
Србије. Изузетне заслуге за победу у бици, у 
којој је заробљено око 43.000 аустроугарских 

војника, имао је генерал 
Живојин Мишић.

16. новембра 1918. – 
После пропасти аустроу-
гарске монархије у Првом 
светском рату, Мађарска 
је проглашена независном 
републиком.

17. новембра 1989. – У 
једној од највећих рудар-
ских несрећа у Србији, у 
јами „Морава” Алексинач-
ких рудника угља, погину-
ло је 90 рудара.

17. новембра 1996. – У 
другом кругу локалних 
избора у Србији, коалици-
ја опозиционих партија 
„Заједно” је победила у 

највећем броју великих градова, укључујући 
Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац.

20. новембра 1847. – Умро је српски пи-
сац, преводилац и глумац Јоаким Вујић, отац 
српског позоришта, оснивач и директор 
„Књажевско-сербског театра” у Крагујевцу 
(1833).

20. новембра 1863. – Рођен је српски пи-
сац, естетичар и књижевни критичар Богдан 
Поповић, члан Српске краљевске академије, 
један од оснивача „Српског књижевног гласни-
ка”.

20. новембра 1873. – Два града на десној и 
левој обали Дунава, Будим и Пешта спојени су 
у један и тако су формирали мађарску пре-
стоницу Будимпешту.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

Миливоје Живановић

Наталија је у Србију 
дошла у несрећно време, 

док је тадашња 
кнежевина пролазила 

кроз тешке кризе. 
Уместо безбрижног 

живота младе невесте, 
сачекале су је припреме 

за рат с Турском

Н а дан венчања кнеза Милана 
Обреновића с Наталијом Ке-
шко, као да је и небо било 

против тог брака. Када је свечана 
поворка кренула из двора у цркву, 
дан је био изузетно леп, сунчан. На-
род је одушевљено поздрављао. То-
ком церемоније венчања, над Бео-
градом су се надвили густи, претећи 
облаци, па је младенце по изласку из 
цркве дочекала тама, уз потмулу гр-
мљавину.

Кнез и кнегиња су брзо сели у 
свадбену кочију с намером да што 

пре оду, али пар белаца – ни да се 
помери с места! Десет минута кочи-
јаши су покушавали да их натерају 
да крену. У једном тренутку коњи су 
се пропели и замало претурили кочи-
ју с тек венчаним паром. „О, ово је 
лоше знамење! Изгледа да брак неће 
бити срећан!”, шапутали су Београ-
ђани окупљени испред Саборне цр-
кве.

У прво време између кнеза и кне-
гиње владала је искрена љубав. Кнез 
је своја дубока осећања испољавао 
тако што је на рукама носио Натали-
ју по двору и, уз пољубац, спуштао је 
на неки диван. И високи политичари 
били су задовољни својом кнегињом 
јер је Милан, иначе темпераментан, 
нервозан и плаховит, уз супругу био 
смиренији.

Наталија је у Србију дошла у не-
срећно време – када је Кнежевина 
пролазила кроз тешке кризе. Уместо 
безбрижног живота младе невесте, 
сачекале су је припреме за рат с Тур-

ском, до којег је, под притиском рат-
не струје, ипак дошло. Србија је из 
овог сукоба изашла са извесним те-
риторијалним проширењем, добивши 
Нишки, Пиротски, Топлички и Врањ-
ски округ. Одлуком Берлинског кон-
греса 1878. Србија коначно постаје 
независна држава.

Током првих десет година борав-
ка у Србији, Наталија је доживела 
чак три рата. Многе недаће кроз ко-
је је земља пролазила – ратне кри-
зе, беспарица и, поврх свега, лични 
бол због губитка другог сина, ути-
цали су на лагано али неминовно 
међусобно удаљавање кнежевског 
пара.

Првобитна обострана снажна за-
љубљеност полако је ишчезавала и 
прерастала у мржњу. Један од првих 
сукоба међу супружницима је избио 
када је требало да дају име новоро-
ђенчету. Кнез Милан је желео да 
свом првенцу и наследнику престола 
да име Милош, по деди Милошу Ве-
ликом, родоначелнику династије, али 
и по имену свога оца. Кнегиња се то-
ме оштро успротивила, енергично за-
хтевајући да дете добије име Алек-
сандар, по руском цару. Била је толи-
ко категорична да је на крају ипак 
остало по њеном. И други, рано пре-
минули син добио је руско име – 
Сергеј. Поживео је само пет дана. (…)

Знамените жене српске (17)

Први знаци неслоге краљевског пара

ОНА РУСОФИЛ – ОН АУСТРОФИЛ
Брачна криза није била само личне већ и политичке природе. Наталија 

је била изразити русофил, док је Милан био отворени присталица ау-
строугарске политике. Наиме, од Санстефанског мира 1877. године кнез 
Милан, до тада изразити русофил, окреће се ка Аустрији, што је веома 
љутило кнегињу Наталију. Такав однос између кнеза и кнегиње утицао је 
и на унутрашњу политику земље: партије које су их подржавале међу-
собно су се поделиле. 
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баштина

животни стил

О младина губи 10 сати сна сваке 
недеље зато што им школа по-
чиње прерано, и што школски 

систем игнорише природни циркади-
јални ритам деце и тинејџера. Због 
недостатка сна, млади су исцрпљени, 
фрустрирани, анксиозни и склони го-
јењу, упозорио је професор Пол Кели 
са оксфордског Института за сан и 
циркадијалну неуронауку.

Професор Кели, рекао је за „Гарди-
јан” да цела британска нација пати од 
недостатка сна, почев од запослених 
којима је наметнуто потпуно погре-
шно и неприродно радно време, које 
се не поклапа са биолошким унутра-
шњим сатом човека.

Школарци су, по његовом мишље-
њу, угроженији од осталих група, чак 
и од лекара са ноћним дежурствима.

– Ми смо генерално ненаспавана 
нација, али млади узраста од 14 до 24 
године су највише угрожени од свих 
социјалних група. То озбиљно утиче 
на њихово физичко и ментално здра-
вље – каже проф. Кели.

Кели је заједно са колегама, неу-
ронаучницима Раселом Фостером и 
Стивеном Локлијем, извео експери-
ментално истраживање у 100 школа 
у Великој Британији, тако што је по-
мерао време првог часа за пола сата, 

сат или више. Дошао је до 
закључка да деца до 10 го-
дина треба да крећу у шко-
лу од 8.30 или касније, тинеј-
џерима од 16 година часови 
треба да почињу у 10 сати, а 
осамнаестогодишњацима 
тек у 11 часова.

Ево како професор Кели 
то објашњава: деца у 10. го-
дини природно се буде око 
6.30, у 16. се време буђења 
по биолошком ритму помера 
на осам, а са 18, унутрашњи 
сат говори да је време за 
устајање тек око девет ују-
тру. Када, на пример, старијим адоле-
сцентима сат зазвони у седам ујутру, 
то је исто као када би се њихов педе-
сетогодишњи професор сваког јутра 
будио у 4.30!

На опаске да би решење у том слу-
чају било да деца лежу у кревет ра-
није како би се наспавала, овај науч-
ник каже да рано легање не може да 
надомести рано устајање:

– Биолошки ритам је контролисан 
одређеном врстом светлости, каже 
Кели – У нашем мозгу постоји тако-
звани главни сат и он контролише цир-
кадијални ритам. Овај главни сат се 
састоји из мреже можданих ћелија и 
налази се изнад укрштања видних жи-
ваца. Главни сат утиче на дневно-ноћ-
ни ритам, на поспаност и будност, на 
лучење хормона, на телесну темпера-

туру и друге важне функције. Он дик-
тира када нам је време за спавање и 
буђење. То је исто као што не можемо 
да контролишемо откуцаје срца.

Хормони на које утиче овај главни 
сат јесу између осталог хормони 
раста и мелатонин. Мелатонин је та-
кође везан за спавање: мање мелато-

нина, мање спавања, а сан је 
значајан за опоравак и од-
мор тела и мозга.

И запослени би имали ко-
ристи од каснијег устајања и 
поласка на посао. Радни дан 
би, према мишљењу струч-
њака са Оксфорда, такође 
требало да прати ритам буд-
ности и спавања који се ра-
зликује од тинејџерског.

– Са оваквим темпом рад-
ног времена, од девет до пет, 
запослени узраста од 24 до 
35 година, губе дневно од сат 
до сат и по сна. Тек у 55. годи-
ни биолошки ритам спавања 

се изједначава са ритмом десетогоди-
шњег детета – објашњава др Кели.

Прошле године је Америчка ака-
демија за педијатрију упозорила на 
мањак сна код већине адолесцената. 
Са тим се сложила и америчка Наци-
онална федерација за спавање која је 
навела да чак половина америчких 
тинејџера не спава довољно током 
школске године. 

Дневне обавезе у школи и на послу нису у складу 
са човековим природним ритмом будности и 

спавања. Од свих социјалних група, млади 
од 14 до 24 године су највише угрожени

Породични саветник

Узроци и последице хроничне неиспаваности

Н еће добро проћи тај лажни би-
скуп Мијакић – закључи Пе-
третић и окрете се према мла-

дићу на крају стола.
– Јожек, прочитај нам онај део мог 

јеванђелистара који се чита седме 
недеље после Светог Тројства.

Студент устаде, поклони се и oтво-
ри дебелу књигу. После кратког ли-
стања поче да чита: „У време оно када 
много људи беше с Исусом…”

Само нам крај прочитај, Јожек, са-
мо ону последњу реченицу – очински 
му добаци бискуп.

– „Јер сваки који себе узвисује по-
низиће се, а који себе понизује узви-
сиће се” – студент је разговетно и с 
посебним надахнућем изговарао сва-
ку поједину реч јеванђелистара писа-
ног на кајкавском наречју.

Петретић је брзо и прецизно пре-
водио Христове речи.

– А ми ћемо све учинити да се то 
што пре деси – сложио се Хербер-
штајн са осмехом ситог мачка.

– Iustus abs terrore erit! (Због стра-
ха постаде правичан!) – узврати Пе-
третић својом вољеном девизом која 
је попут поднасловног стиха красила 
његов бакрорезни портрет.

Пуковник Херберштајн је у Кри-
жевцима, уочи православног Ђурђев-
дана 1666. године, окупио челнике 
српских Крајишника. Био је одлучан 
да штап великог судије преда Вуко-
саву, човеку, на први поглед, благе на-
рави. За њега је јемчио и поткапетан 
Никола Макара, унијат од скора, вој-
ни ветеран ратова против Швеђана, и 
изврсни познавалац прилика у Краји-
ни. Тај Вукосав је целог живота патио 
од незадовољства и горчине у души. 

Био је уверен да му је судбина одре-
дила много више од онога што је до 
сада био стекао. Веровао је да ће 
једнога дана осванути и његов дан. 
Највише га је вређало то, што је, по 

њему, сваки пут избор пао на неспо-
собњаке. То вечито горко расположе-
ње, временом је почело да избија из 
његових проширених пора на кожи. 
Људи су га, стога, често избегавали 

или су се одмах лаћали луле од црве-
не глине са дугим камишом како би 
дуваном успели да ублаже задах ко-
ји се ширио око њега.

Јохан фон Херберштајн је Вукоса-
ву указао на могућност да се његови 
тихи снови, коначно, остваре. Пред 
загребачким каноником je положио 
заклетву да ће бити одани унијат и 
да ће ревносно извршавати сва наре-
ђења заповедника Вараждинске нат-
капетаније.

Но, тада још нико није могао да 
предвиди како ће се догађаји одви-
јати и у ком ће се правцу развијати 
ствари. Крајишки Срби су се једног 
раног мајског дана окупили у кри-
жевачкој тврђави да за великог су-
дију Крижевачке наткапетаније 
именују у народу вољеног и дубоко 
поштованог Стевана Осмокругови-
ћа. Херберштајн је учинио све како 
би представнике убедио и одвратио 
од ове замисли. Предложио им је да 
за овај важан и одговорaн положај 
изаберу његовог кандидата – Вуко-
сава.

Илија Романовић и Никола Вуко-
вић, судије из Копривнице и Иванића, 
и надаље су се одлучно залагали за 
Осмокруговића.

Пуковник није узимао у обзир ми-
шљење окупљених првака. Упорно 
је уверавао Крајишнике да је једино 
Вукосављев избор прихватљив. У 
твр ђави је свакога трена све више 
бубрила напетост која је претила да 
ће се претворити у отворену побу-
ну.

„Нећемо никог другог признат’ за 
главног суца осим Стевана Осмокру-
говића! Ил’ ће он бит’ ил’ нико други!” 
– викали су озлојеђено судије и кне-
зови.

Драгомир Дујмов

Крајишки Срби су се једног раног мајског дана 
окупили у крижевачкој тврђави да за великог 

судију наткапетаније именују, у народу вољеног 
и дубоко поштованог, Стевана Осмокруговића

Покушаји покатоличавања Срба (12)

Махинације пуковника Херберштајна

Крајишници
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невен Српски просветари из Мађарске боравили у Београду

Министарство просвете Србије и Самоуправа Срба у Мађарској 
потписали протокол о сарадњи

Н а усавршавању, које је и ове го-
дине организовао Српски педа-
гошки и методолошки центар, 

у Београду боравили су васпитачи, 
учитељи, наставници и професори из 
Будимпеште, Ловре, Батање, Деске, 
Сегедина и Сирига. Уз помоћ Мини-
старства просвете, науке и техноло-
шког развоја Републике Србије, које 
је организовало посету и присуство 
васпитно-образовним активностима 
у школама и предшколским устано-
вама у Београду, наши педагози су 
имали прилику да виде репрезента-
тивне облике педагошког рада.

Као пример добре праксе, може се 
навести амбијентална настава, која се 
изводи како у основним школама, та-
ко и у гимназијама. Ова врста наставе 
се реализује ван школе, а подразуме-
ва сарадњу са институцијама у окру-
жењу.  Још један веома леп пример 
осавремењивања наставе је и чиње-
ница да сви ученици трећег разреда 

основне школе добијају од општине 
на поклон лаптоп рачунар, који кори-
сте у току наставе, али и за израду 
домаћих задатака. Oво је значајан 
корак ка осамостаљивању ученика у 
образовном процесу и подстиче мо-
тивацију за стицање знања из обла-
сти наставног градива.

Уприличена је и посета Министар-
ству просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Том прили-
ком, министар Срђан Вербић је уру-
чио сертификате учесницима струч-
ног усавршавања. Такође, потписан је 
Протокол о сарадњи Самоуправе Ср-

ба у Мађарској и овог министарстава. 
Протокол се односи на организовање 
посета и присуство у васпитно-обра-
зовним активностима, са посебним 
нагласком на унапређивање разредне 
наставе, наставе српског језика, књи-
жевности, историје, народописа и ра-
да у предшколским установама.

„Ово је добар пример како стручно 
усавршавање наставника може да 
превазиђе националне границе, а циљ 
је да пробудимо и освежимо сарад-
њу са наставницима који предају на 
српском језику у другим земљама”, 
рекао је министар Вербић.

Он је навео и да су уџбеници, које 
користе наставници који предају на 
мађарском у Србији и српском у Ма-
ђарској, сасвим задовољавајућег 
квалитета, али да би „у сарадњи на-
ционалних издавача могли да буду 
још бољи”.

Директорка школе „Никола Тесла” 
у Будимпешти, др Јованка Ластић, на-
гласила је да су наставници искори-
стили јесењи распуст да обиђу обда-
ништа, присуствују часовима у основ-
ним и средњим школама, и да очеку-
је да ће своја позитивна искуства мо-
ћи да примене у школама у Мађар-
ској.

Веома садржајан боравак у срп-
ској престоници, употпуњен је и по-
сетом сајму књига, где су просветари 
из Мађарске имали прилику да се 
упознају са најновијим издањима 
стручне литературе и допуне своје 
приручнике за рад у настави.

Весна Чаплар

И ове године, током јесењег распуста, десети пут 
за редом, у Београду  је одржано стручно 

усавршавање просветних радника из српских 
васпитно-образовних установа у Мађарској, а 

озваничена је и сарадња земаљске самоуправе и 
Министарства просвете

У ченици 9. разреда Српске гимна-
зије „Никола Тесла” у Будимпе-
шти, већ више од две деценије на 

дан или уочи рођендана Вука Стефа-
новића Караџића, са својим професо-
рима одлазе у будимски Табан да код 
бисте реформатора српске ђирилице 
и књижевног језика, тог неуморног са-
купљача народних умотворина, поло-
же венац дубоког поштовања.

Тако је то било и ове године. Ђаци 
9.б и 9.0 разреда, предвођени својим 
разредним старешинама Кристином 
Бекић и Весном Седлачек у препод-
невним часовима сунчаног 5. новем-
бра стигли су у Табан испред гостио-
нице „Код златног јелена”, негдашњег 
стецишта српских интелектуалаца и 
књижевника.

Ђаци су се окупили око Вукове би-
сте, која је дело вајара Небојше Ми-
трића и заслугом Стојана Д. Вујичића 

постављена је на ово место 
1987. године.

Ученици, Лара Живковић, 
Павле Булатовић и Лара Ка-
маси, положили су венац 
украшен српском тробојком. 
На живот и дело Вука Кара-
џића ученици су подсетили и 
својим радовима. Свој текст 
је читала Нађа Марчетић, 
Милица Шарац је прочитала 
састав Јоване Мајданџић, а 
песму Кристине Ђекић изра-
жајно је интерпретирао Ми-
хајло Мектеровић.

Професор књижевности 
Драгомир Дујмов је код спо-
меника, на месту некадашњег срп-
ског саборног храма, говорио о на-
станку, животу и рушењу наше бу-
димске светиње. Након кратког пре-
давања, ђаци су кренули према крсту 

који, по предању, обележава место 
бившег српског гробља. О историјату 
Табана ученицима је говорио профе-
сор Дујмов.

Ђаци 9.а и 9.ц разреда, предвођени 

разредним старешинама Мирјаном 
Трагор и Аленом Нађом, стигли су не-
што касније и одали дужно поштова-
ње лику и делу Вука Стефановића 
Караџића. 

Примеран гест српских ђака и професора

Положено цвеће крај бисте Вука Караџића у Будиму
Ђаци Српске школе у Будимпешти, су се 
окупили око бисте, која је дело вајара 

Небојше Митрића и одали пошту 
реформатору српског језика и писма
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ИНФО СЕРВИС

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

Позив за предлaгање добитника

СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ 
„САВА ТЕКЕЛИЈА” ЗА 2016.

Позивамо српске цивилне организације и српске народ-
носне самоуправе да пошаљу своје предлоге кандидата за 
добијање Светосавске награде. У обзир долазе заслужни по-
јединци или организације, који су својом дугогодишњом де-
латношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге кан-
дидата за добијање Повеље „Сава Текелија”. Ово призна-
ње се додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској.

Предлози се достављају писменим путем, на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkor-
mányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком: 
„Пред лог за Светосавску награду ССМ 2016”, односно 
„Предлог за Повељу ’Сава Текелија’ 2016”, или путем 
електронске поште, на адресу: ssm@t-online.hu

Рок да ваши предлози стигну расписивачу огласа је
15. новембар 2015.

Информације на тел: +36 1 331 53 45
или на имејл: ssm@t-online.hu

ПОРОДИЦИ ПОТРЕБАН СТАН
Трочлана породица тражи стан, мању кућу или део куће 

за изнајмљивање на дуже време у мирном и зеленом 
делу Будимпеште или њеној околини.

Контакт телефон: +36 30 477 8233.

Српско позориште у Мађарској и Српска самоуправа 
Будаерш, срдачно вас позивају на

ПЕСНИЧКО-МУЗИЧКО ВЕЧЕ
14. новембра 2015. (субота) у 18 ч.
Градски клуб за младе у Будаершу

(Városi Ifjúsági Klub, 2040 Budaörs, Károly király u. 3)
Дођите да се забављамо, слушамо поезију 

и добру музику
После програма – српски гастрономски специјалитети!

Гости: Јована Вечић, Грга Олах, Бенце Акнај, 
Бранка Башић, Tими Кулаи, Мирко Милoшевић, 

Мирко Кркељић, Руди Ремели и Андреј Бачи

Срдачно вас позивамо на уметничко вече у Српском 
културном центру

ПРОМОЦИЈА РОМАНА „ГАМБИТ”
Оливере Оље Јелкић

Савремена прича о судбинама прогнаних и преварених
У програму учествује музичка група „КвинТете”

Изложба дизајна и примењене уметности професорке 
мр Маје Милинић-Богдановић
14. новембар 2015. у 18.00 ч.

Српски културни центар
Нађмезе у. 49, Будимпешта

КОНЦЕРТ

ДЕЧЈИ ХОР
СРПСКОГ ПЈЕВАЧКОГ ДРУШТВА

„ЈЕДИНСТВО” – КОТОР
ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА – БУДИМПЕШТА

15. новембар 2015.
10.00 – Света литургија

Концерт – у продужетку литургије

ДАН СЕОБЕ
Срдачно вас очекујемо 21. новембра 2015. (у суботу) 

на програмима „Дана сеобе”, на лађи која ће бродити од 
Будимпеште до Сентандреје и назад, односно 

у Музеју Епархије будимске

Полазак из Будимпеште у 13.30 часова са пристаништа
код Маргитиног моста са пештанске стране 

са позиције 0, лађом Szent László.

Свечани програм у Сентандреји, од 15:30 часова,
у Музеју Епархије будимске у Сентандреји

(Szentendre, Pátriárka u. 5.)

Биће промовисан и експонат године:
Распеће Исуса Христа, непознати иконописац, друга 

половина XVIII века – Сентандреја и представљен 
пројекат „Слика и памћење”.

Полазак из Сентандреје бродом око 17.30. Долазак у 
Будимпешту око 18.30. На броду наступају чланови 
КУД-а „Табан” и Оркестар „Село”. Улаз је бесплатан.

Организатори: Српска самоуправа у Будимпешти, 
Српски институт, Српски културни клуб у Будимпешти, 

Музеј Епархије будимске, Српски клуб и Српска 
самоуправа у Сентандреји

Програм су помогли: Министарство за људске ресурсе, 
Културни и документациони центар Срба у Мађарској

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

Телефон: +36 30 273 3399
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ДУХОВНОСТ

Црквени календар

Свети врачеви Дамјан и Козма
С вети Козма и Дамјан су били 

врачеви, бесребреници и чудо-
творци. Браћа, родом негде из 

Азије, од оца незнабожца и мајке 
хришћанке. Отац им је умро још док 
су били деца, те их је мајка узгојила 
у хришћанском духу.

Од Господа су добили дар за исце-
љење разних болести. Како су то до-
били бесплатно, тако су бесплатно и 
лечили именом Господа Исуса Хри-
ста, па су им људи дали име још бе-
сребреници, што значи – бесплатни 
лекари.

Бог им је дао заповест која гласи: 
„Забадава сте добили, забадава и 
дајте”. Наследивши велико имање, 
они су га милостиво раздавали сиро-
машнима.

У хришћанској традицији помиње 
се да је, после чуда учињеног над ца-
рем Карином у Риму, када су га чуде-
сно исцелили од тешке болести, и 
сам цар изјавио своју веру у Исуса 
Христа и пустио заробљену браћу. И 
они су продужили да проповедеју 
хришћанство и исцељују болеснике.

Због тога што су се прочули, поза-
видео им је на слави неки лекар, њи-
хов негдашњи учитељ, и под изгово-
ром да беру лековите траве извео их 
у планину и побио камењем. Ови све-
титељи су убијени 284. године.

Празник Светог Козме и Дамјана-
Врачеви, Српска православна црква 
молитвено слави 14. новембра по но-
вом, а 1. новембра по старом кален-
дару. 

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

О бележавању Свете Параскеве, 
заштитнице српске цркве у 
Мајшу, 25. октобра ове године, 

присуствовали су бројни Срби из ма-
ђарског и хрватског дела Барање, а 
свету литургију служили су: протоје-
реј Лазар Пајтић – архијерејски на-
месник мохачки, јереј Јован Бибић – 
парох сантовачки, јереј Милан Ерић – 
парох печујски и Андраш Штријк – 
администратор мајшанске парохије и 
протођакон.

Свечану славску беседу одржао је 
јереј Ерић, који је говорећи о светој 
Петки истакао важност хришћанског 
и светосавског живљења, према ње-
ном узору. Подсетио је да Света Пет-
ка свима помаже и нагласио да она и 
данас шири позитивну, молитвену 
енергију.

Уследила је литија, а затим је код 
звоника уприличено резање славског 
колача и благосиљање кољива. Кумо-

вала је породица Милана Андрејеви-
ћа из Каранца у Хрватској, чији коре-
ни са очеве стране, потичу из Мајша. 
Фамилија Андрејевић је цркви дари-
вала прекривач часног престола. За 
следећу годину кумства се прихвати-
ла Зорица Степанов из Мохача.

Прослава храмовне славе у Мајшу 
окончана је пригодним послужењем 

у порти светиње. Парохијани 
су ћаскали и нудили једни 
друге ракијом, соковима, ко-
лачима, јабукама. Разговара-
ло су о некадашњим време-
нима када је у Мајшу живео 
велики број Срба, који су ка-
сније оптирали у матицу, на-
пустивши своја вековна ог-
њишта.

На крају прославе патро-
на мајшанске српске право-
славне цркве, сви су се сло-
жили да је култ Св. Петке, 
којој су посвећени бројни 
српски храмови, веома ра-
звијен у српском народу. То 

је потврдило и поподневно празно-
вање Петковаче у Илочцу, где је у 
оквиру вечерња свечано обележена 
храмовна слава. И мада у овом насе-
љу више нема Срба, Илочани чине 
све да сачувају светињу, која је сво-
јеврсни бисер села и представља ус-
помену на некадашње српске жите-
ље.

Српска православна црква у Ма-
ђарбоји, која је сазидана 1814. године, 
ове године је на сам дан Светог Луке, 
31. октобра, прославила свог заштит-
ника. Иако се Велинка Соколовић, 
председница Самоуправе Срба у Ма-
ђарбоји, надала да ће се Србима у 
овом насељу за празник придружити 
више гостију, то се није догодило. 
Присутно је било само десетак вер-
ника на светој литургији, коју је слу-
жио јереј Милан Ерић, парох печуј-
ски и администратор мађарбојске 

парохије. У својој беседи подсетио је 
на живот и дела Светог апостола и је-
ванђелисте Луке и указао на лепоте 
православља.

У оквиру празновања заштитника 
мађарбојске српске православне цр-
кве, уприличен је и свечани чин реза-
ња славског колача и благосиљања 
кољива. Кумовала је Велинка Соколо-
вић са сином Ратком, а њима су се 
придружили и сви остали верници ко-
ји су се налазили у светињи.

П. М.

П рвог новембра ове године, у 
59. години живота, после ду-
ге и тешке болести напустио 

нас је Иван Њари из Помаза. Био је 
члан Скупштине и саветник града 
Помаза, један од оснивача Орке-
стра „Вујичић” и добитник Повеље 
„За Помаз” (Pоmázért).

Од рођења је живео у Помазу, а 
пореклом је из тамошње старе срп-
ске породице. Дванаест година је 
био активан у Скупштини града По-
маза, и то пуном снагом, у интересу 
развитка свог родног града. Као 
члан Скупштине града, трудио се 
да настави да чува, развија и преда 

другима у наслеђе српску културу 
и традицију. Изврстан хармоникаш, 
био је међу оснивачима чувеног 
Оркестра „Вујичић”, а касније и 
шеф Оркестра „Рузмарин”. Свира-
јући на свом инструменту, постигао 
је велике успехе у неговању и ши-
рењу српске културе по свету.

Активно је учествовао у локал-
ном културном животу и био део 
наших верских и културних при-
редби. Његова човечност може да 
служи свима нама за пример.

Нека му је лака помашка земља.
Почивај у миру.

Х. А.

ИВАН 
ЊАРИ 

Славску литургију у Мађарбоји служио је 
јереј Милан Ерић

Верници и свештенство на прослави Свете Петке у Мајшу

Храмовне славе на југу Мађарске

Свечаности у част Свете Петке и Светог Луке

(1957–2015)
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НАУКА О ЈЕЗИКУ
Др Александар Урком

Перцепција фразеолошких јединица 
у српском и мађарском мањинском језику

М ађари и Срби данас живе у сво-
јим националним државама где 
представљају језичку већину, 

међутим, у пограничним областима, а 
неретко и дубоко у суседној земљи, Ср-
би и Мађари живе у ближој и даљој ди-
јаспори, где представљају мањинско 
становништво са својим мањинским је-
зиком.

Предмет овог рада је покушај да се 
једним интердисциплинарним пилот-
пројектом покажу неке од карактери-
стичних разлика у корелацији мањин-
ски-већински језик. Интердисциплинар-
ни карактер овог рада се огледа у иза-
браној теми и методама. У раду ће се 
дати опис карактеристичних фразеоло-
шких јединица са компонентом вода са 
аспекта социолингвистичког истражива-
ња. Истраживање покушава да одговори 
да ли се у употреби карактеристичних 
фразеологизама одражава и специфич-
ни поглед на свет датог народа, односно 
групе корисника датог језика, и колики 
утицај имају већински језици на мањин-
ске и обрнуто. Рад ће се између осталог 
бавити и променом језичког кода који се 
врло често примећује код корисника ма-
њинских језика, надаље са типичним је-
зичким проблемима који се код ових 
група уочавају.

Аспекти социолингвистичког 
и фразеолошког испитивања
Пошто се у овом раду користи интер-

дисциплинарни приступ истраживању, 
на почетку треба дефинисати који су 
они основни аспекти на основу којих ће 

се истраживање одвијати. Социолингви-
стика испитује узајамни однос језика и 
друштва, односно испитује однос изме-
ђу језичке и друштвене структуре. Тео-
ријска основа социолингвистике је да 
структура друштва и понашање у дру-

штву управљају применом језика, одно-
сно да и примена језика утиче на њих са-
ме (Kiss 2002: 14).

Социолингвистика даље препознаје 
језички варијетет, који одбацује једин-
ственост као основни карактер и у први 
план доводи управо разноликост као 
главну особину. Језичку варијанту сма-
тра појавом истог значења која се током 
примене језика добија у две или више 
различитих форми. Оне су подједнако 
употребљиве и замењују се без опасно-
сти да ће се изгубити граматичка 
исправност реченог, међутим, разликују 
се по њиховом друштвеном поимању 
(прихваћању) – једна форма одговара 
кодификованом језичком стандарду, 
док друга не, и тиме је удаљенија и ма-
ње „прихватљива” (Göncz 2001).

Овде се отвара питање и мањинских 
језика који могу да предста-
вљају језичку варијанту свог 
већинског језика и који у себи 
садрже све оне ризике који су 
скривени у језичкој разнолико-
сти. На овај начин социолингви-
стика као један од својих ва-
жних задатака сматра приказ 
разноликости примене језика и 
не на последњем месту описи-
вање примене језика заједница 
које су са језичког аспекта 
угрожене, као на пример ма-
њински језици. Она иде и даље 

када даје и одговор на питање шта је 
константно и неопходно, када супротно 
генеративној граматици каже да су 
управо разноврсност и промене оно што 
је константно и неопходно у језику 
(Imrényi 2009).

Уз ове аспекте истраживања се уско 
везује и идеологија „језичког стандар-
дизма” која форсира језичку једин-
ственост на уштрб језичке разнолико-
сти, у оквиру које бројни представници 
стандардизма сматрају да је стан-
дардни језик развијенији, бољи, чак и 
лепши од других варијанти језика 
(Lanstyák 2009: 33). Овим приступом 
припадници мањинских језика су неми-
новно угрожени и постављени у пози-
цију да свој идентитет и језички код 
прилагођавају већинском језичком ко-
ду јер идеологизовање језичке употре-
бе као последицу има и негативно пре-
суђивање по питању знања језика го-
ворника, његове менталне способности 
и карактера на основу варијанте језика 
коју употребљава, односно на основу 
конкретних лексичких елемената и 
форми (Lanstyák 2009: 37).

Услед овога долази до појаве када у 
нестабилној двојезичној или вишејезич-
ној ситуацији једна заједница, односно 
њени припадници прелазе са једног је-
зичког кода на други, постепено и у јед-
ном утврђеном правцу. Овде је најчешће 
реч о скупу говорника који припадају 
једној мањинској групи (заједници) која 
ступа у контакт са заједницом говорни-
ка (већинском заједницом) којој су са 
аспекта доминације подређени (Maitz 
2008: 154). Смер је карактеристично очи-
гледан и креће се постепено по фазама 
са једнојезичног стања на привремено 
двојезично стање, након чега се прелази 
на једнојезично стање већинског језика 
(Bartha 2007).

Међутим, у том процесу, који је очи-
гледно неминован долази до појаве „је-
зичких проблема” који настају током ко-
муникације и који говорнику предста-
вљају препреку, сметње, потешкоће у 
комуникацији, а могу је и прекинути. Ти 
проблеми могу бити разноврсни, али са 
аспекта овог рада навешћемо само не-
колико њих:

Мађари и Срби вековима живе једни поред других и 
непрекидно међусобно утичу једни на друге, на разним 

пољима. Није другачије ни са српским и мађарским језиком, 
са њиховом применом, као и са утицајем језика 

на њихов живот

Овај додатак објављујемо уз финансијску
помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије



1) неправилна употреба језичких изра-
за,

2) недостатак језичке компетенције,
3) недовољно познавање граматичких 

форми датог језика,
4) случајна употреба лоших конструк-

ција (Lanstyák 2007).
Фразеологија у класичном смислу ре-

чи представља грану лингвистике која се 
бави проучавањем спојева лексичких 
елемената који добијају специјално зна-
чење, различито од оног које имају ње-
гови елементи појединачно. Ти спојеви 
лексичких елемената, другим речима 
фразеолошке јединице се састоје из ви-
ше речи и представљају комбинацију ре-
чи која је устаљена и језички корисници 
је као целину познају (Forgács 2007: 15).

Најчешће говоримо о граматичким 
(иду од једне усамљене речи, па све до 
једне целе реченице), сликовитим (где 
спој елемената који је настао на основу 
предметне стварности прелази на ниво 
„апстрактног” као, на пример, стара из-
река која потиче од професије млинара: 
a maga malmára hajtja a vizet) и описним 
фразеологизмима (где једна реч или из-
раз добијају такву допуну која у ствар-
ности нема основе, као на пример: 
megnyújtják a nyakát [= felakasztják 
’обесити’]) (Hadrovics 1995: 29).

У фразеологизмима је укорењена она 
„слика света” у којој живи једна нација, 
а са њом и друштвено-политичке тради-
ције, које сведоче о припадању једном 
културолошком и цивилизацијском кру-
гу (Bańczerowski 2012: 457). Према томе 
фразеологија у себи чува многе инфор-
мације које су карактеристичне за разне 
друштвене и социјалне групе и тиме 
представља одличну ризницу и за социо-
лингвистичка истраживања. У додиру са 
једним страним језиком (било да је он 
мањински или већински) убрзо схватамо 
да постоји некаква непозната димензија 
у којој се налазе исти предметни и ре-
ференцијални појмови, али су они „на 
други начин описани” од оног како је то 
описано у нашем матерњем језику 
(Hegedűs 2000).

Бројне фразеолошке јединице не по-
стоје само у једном јединственом (пот-
пуно фиксираном) облику већ се у сва-
кодневној употреби користе у више 
форми (Forgács 2007: 36). Горе наведени 
аспекти социолингвистичког и фразео-
лошког испитивања ће бити дотакнути у 
методама и резултатима овог рада.

Метод прикупљања и 
испитивања материјала

У овом раду се наводе резултати те-
ренског рада који је аутор вршио у Вој-
водини међу мађарским становништвом 
и у Мађарској у околини Будимпеште 
код припадника српске мањинске зајед-
нице.

Циљ овог рада је да да један ближи 
приказ на који начин и у којој мери по-
стоји међусобни утицај мањинског на 
већински језик, односно већинског на 
мањински у различитим друштвеним и 
социјалним групама и како се то огледа 
у језичкој перцепцији, односно употреби 
појединих фразеолошких јединица.

Код прикупљања материјала каракте-
ристичних за Србе у Мађарској, језички 
подаци су прикупљани у околини Будим-
пеште, најпре у насељима Помаз и Ло-
вра.

Околина Будимпеште и сама насеља 
Помаз и Ловра представљају карактери-
стичне центре српског живља у Мађар-

ској. У тој области живи највише Срба, у 
највећем броју они говоре српским ма-
терњим језиком и они представљају оне 
припаднике српске популације у Мађар-
ској који су на овим теренима већ веко-
вима.

С друге стране, језички материјал ка-
рактеристичан за Мађаре у Србији је 
прикупљан у насељу Пачир и околним 
насељима у близини Суботице, где се 
можда најбоље огледа однос снага ма-
њинског и већинског језика, који је ка-
рактеристичан и за Србе у Мађарској. У 
насељу Пачир и околним насељима живе 
Мађари вековима, највећи број говори 
мађарски језик као матерњи и само је 
делимично извршена асимилација у 
оним размерама, која је карактеристич-
на, на пример, за Суботицу или Нови Сад.

Код прикупљања језичког материјала 
првенствено су коришћени упитници са 
типичним социолингвистичким питањи-
ма која су се односила на друштвени и 
социјални положај језичког корисника. 
Поред ових питања у упитнику се нала-
зио и део који се односио на типичне 
фразеолошке јединице са компонентом 
вода, где су корисници требали да одго-
воре када се оне користе и шта значе. 
Фразеологизми су првенствено узети из 
фразеолошких речника: Српско-енгле-
ског фразеолошког речника (Ковачевић 
2002) и Мађарско-српскохрватског фра-

зеолошког речника (Вајда–Бурзан 
1984).

Резултати истраживања 
код корисника мађарског 

мањинског језика
Код ове групе корисника истра-

живање се вршило у три групе: 
код особа до 30 година, код особа 
између 30 и 50 година и код особа 
изнад 50 година. Првенствени ра-
злог ове поделе је био покушај да 
се упореде резултати ових група 
како би се добили специфични по-
даци о млађим корисницима, ко-
рисницима у средњим годинама и 
старијим корисницима.

У групи до 30 година упитник 
су испуниле особе са средњом 
или вишом (факултетском) спре-
мом. У овој групи није идентифи-
кована специфичност која карак-
терише поједини степен школске 
спреме, тако да се у овој групи ни-
је вршила подела према завршеној 
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школској спреми. Овде се ради 
о особама које живе претежно 
у таквим насељима где је ма-
ђарско становништво у већини.

Све особе су као свој матер-
њи језик означиле мађарски је-
зик, у скоро свим упитницима 
је на питање да ли се друже са 
особама које говоре искључиво 
српски, одговор био да немају 
блиског пријатеља који не гово-
ри мађарски језик и да са Срби-
ма одржавају везу најчешће са-
мо као познаници, суседи. У 
највећем броју упитника је на 
питање колико добро разумеју 
штампу и емисије на телевизији 
који су на српском језику одго-
вор био: „мање-више”, међу-
тим, у свим одговорима је на-
ведено да без проблема реша-
вају своје послове у министар-
ствима, у банци, на пошти, итд.

На питање где сигурно не ко-
ристе свој матерњи језик, у нај-
већем броју одговора је наве-
дено да га не користе у банци и 
као образложење је наведено 
да чиновници у банци не говоре 
мађарски језик. У пошти, на по-
слу, у продавници, у школи, код 
лекара сви су навели да говоре 
на свом матерњем језику. На 
питање колико је за њих важно 
да знају српски језик у свом 
свакодневном животу, у највећем броју 
одговора је назначен одговор „мање-ви-
ше”, а као образложење дата је чињени-
ца да могу и без њега да живе свој жи-
вот квалитетно и без проблема. На пита-
ње да ли познају неке народне обичаје 
или догађаје у којима се обавезно кори-
сти вода, одговори су најчешће били 
„крштење”, „Ускрс”.

У другом делу упитника наведено је 
пет фразеолошких јединица на српском 
и пет на мађарском језику. Задатак је 
био да се понуди еквивалент на другом 
језику и да се одреди када се тај израз 
користи или на кога се односи.

На српском језику је наведено:
1) превести (неког) жедног преко воде;
2) први се мачићи у воду бацају;
3) ватра и вода добре су слуге, али 

зли господари;
4) тиха вода брег рони;
5) крв није вода.
На мађарском језику су наведени:
1) él, mint hal a vízben;
2) vizet prédikál, bort iszik;
3) tűzön-vízen át;
4) kenyéren és vízen él;
5) a maga malmára hajtja a vizet.
Овде се у великој мери примећује 

идентична слика. Особе које су испуниле 
упитник нису разумеле значење највећег 
броја фразеологизама који су понуђени. 
Очигледна разлика се уочава и у смеру 
познавања ових израза. У смеру из срп-
ског на мађарски, одговори су сигурнији 
и тачнији, није ретко да се погоде и екви-
валенти, док се у смеру са мађарског на 
српски често јављају грешке. Као што је 
потпуно супротно разумевање примера 
превести (некога) жедног преко воде ко-
ме дају значење „помоћи другоме у не-
вољи”, односно долази до забуне због 
значења једне од компоненти, која их 
поведе у један сасвим други правац, као 
код примера тиха вода брег рони где на 
основу превода израза „csendes” [тих] 
одређују значење да „кад је неко ћу-
тљив, али на крају каже нешто велико 
или паметно”.

У овој групи ниједна особа се није се-
тила неког другог фразеологизма, који 
није био наведен у упитнику.

Код друге групе – код особа између 
30 и 50 година – резултати типичне со-

циолингвистичке анализе се оштро 
деле на групу са основном и сред-
њом стручном спремом и на групу 

са вишом (факултетском) спремом. При-
падници обе групе су означили као свој 
матерњи језик мађарски језик и сви жи-
ве у насељима у којима је мађарско ста-
новништво у већини. Прва већа разлика 
се уочава у њиховом друштвеном и 
социјал ном понашању и прихватању ве-
ћинског корисника у свој ужи круг жи-
вота.

Код особа са основном и средњом 
стручном спремом се јасно види да из-
бегавају блиски контакт са онима који не 
говоре мађарски, док се код особа са 
вишом (или факултетском) спремом то 
не види, њихов контакт са корисницима 
мађарског и корисницима српског језика 
је идентичан и иде и до врло блиског.

Друга значајна разлика је у разумева-
њу српске штампе и емисија на телевизи-
ји, где припадници прве групе имају про-
блема са разумевањем, а припадници 
друге групе немају. Код питања колико 
је важно у њиховом свакоднев-
ном животу да се говори срп-
ски, првој групи је то „мање-ви-
ше” важно, док је код друге 
групе знање већинског језика 
једно од њихових истакнутих 
циљева у животу.

Код перцепције фразеоло-
шких јединица, ова јасно уоч-
љива разлика се губи. Слично 
као и код групе испод 30 годи-
на уочљива је разлика смера 
перцепције. И код ове групе 
смер са српског на мађарски 
језик је сигурнији. У овом сме-
ру су и еквиваленти чешћи. У 
смеру са мађарског на српски 
језик одговори су дати само у 
облику буквалног превода и 
скоро да ни један еквивалент 
није погођен, чак ни код особа 
са вишом школском спремом.

Типичне грешке су у самом 
преводу када пример превести 
(некога) жедног преко воде пре-
воде са „szomjazik a vízre”. 
Слично већ раније наведеном 
проблему, грешке настају и кад 
се значење једне компоненте 
стави у први план и занемари 
дубље и шире значење, кад се 
код примера vizet prédikál, bort 
iszik наводи да фразеологизам 
„говори о попу који прича како 
треба живети, али он сам се не 

држи тога”. Код овог послед-
њег примера је у више случаје-
ва уочен и типични пример про-
мене кода кад се као српски 
еквивалент наводи „воду пре-
дикал, а вино пије”.

У трећој групи – код особа 
изнад 50 година – са социолин-
гвистичког аспекта није по-
требно вршити поделе по завр-
шеној стручној спреми, првен-
ствено и због тога што су на 
упитник првенствено одговори-
ли земљорадници са основном 
школском спремом и неколико 
занатлија са средњом стручном 
спремом. Општа карактеристи-
ка ове групе је да су све упита-
не особе говориле мађарски 
као матерњи језик, да живе у 
насељима где је мађарско ста-
новништво у већини, да или 
уопште немају пријатеље који 
не говоре мађарски, или их др-
же само за познанике. Штампу 
и емисије на српском језику те-
же, али ипак разумеју. Своје по-
слове у јавним институција-
ма – по њиховим речима – оба-
вљају без проблема. Знање срп-
ског не сматрају важним за 
свој свакодневни живот.

Што се тиче испитивања 
фразеолошких јединица, у овој 
групи се примећује чешћа упо-

треба фразеологизама, у највећем броју 
упитника дат је одговор када се користе 
дати фразеологизми или на ко-
га се евентуално односе. Чешће 
су наведени еквиваленти и дат 
је и низ других фразеологиза-
ма (или евентуално скупова ре-
чи који према њима имају сли-
чан карактер као и понуђени 
фразеологизми) као што су: се-
као воду и ватру, прећи воду са 
сувом ногом, убацили га у ду-
боку воду, свака вода треба да 
тече у свом кориту, крчаг иде 
на воду док се не поломи, из 
стене чини да вода извире…

Типичне грешке настају са 
грешком у преводу када преве-
сти (неког) жедног преко воде 
преводе као „átadni valakinek a vizet, aki 
szomjas”, па из тога произилази и погре-
шно значење „помоћи некоме у невољи”, 

или слично као и у раније наведеном 
примеру када се компонента „тих” у 
примеру тиха вода брег рони преводи са 
„csendes” (csendes víz partot mos), где се 
значење опет концентрише на компонен-
ту „тих” и објашњава као „човек који је 
тих више вреди него онај који гласно ви-
че”. У више примера се уочава и утицај 
већинског језика на перцепцију фразео-
логизама, али један од типичних је на 
пример: a vér nem víz (тачно: a vér nem 
válik vízzé) који је једноставно преведен 
са српског на мађарски.

Приказ резултата добијених 
истраживањем српског 

мањинског језика
Иако је теренски рад вршен у таквим 

специфичним центрима где су Срби у 
већини (Ловра), у мањини са дугом тра-
дицијом (Помаз) и нужној мањини (Бу-
димпешта), резултати истраживања су 
показали да по питању перцепције фра-
зеологизама међу овим групама не по-
стоје значајније разлике. Значајније ра-
злике се не утврђују чак ни у старосним 
групама, изузев да се лако утврђује ти-
пична социолингвистичка констатација 
да старији људи и људи са нижом школ-
ском спремом показују веће интересо-
вање за очување свог матерњег језика 
(Bartha 2007).

Код свих одговора је добијена једна 
слична општа социолингвистичка слика: 
све упитане особе су се изјасниле да им 
је матерњи језик (језик првенствене со-

цијализације) српски, сви су назначили 
да избор својих блиских пријатеља не 
повезују са њиховим матерњим језиком, 

одлично разумеју штампу и те-
левизијске емисије на мађар-
ском језику. Једна од ретких 
разлика је утврђена код пита-
ња „где се служе искључиво 
ма ђарским језиком и зашто” 
где је код одговора из Ловре 
добијен често одговор: „свугде” 
и „зато што смо приморани”, 
док је код особа из друге две 
групе одговор најчешће био: 
„свугде” и „зато што живимо у 
Мађарској”.

Код свих група је знање ма-
ђарског језика било истакнуто 
као једно од врло важних пита-
ња у њиховом животу, где је 
наведено да је знање мађар-
ског језика потребно за успе-
шан и нормалан живот у Ма-
ђарској. Код питања „које оби-
чаје можете да повежете са во-
дом” најчешћи одговори су би-
ли: „слава”, „крштење”, „додо-
ле”. Ретко су наведени додатни 
фразеологизми, али било је и 
неколико покушаја као што су: 
„до тога ће много воде тећи на 
Дунаву”, „чист као вода”, „mint 
a tűz és víz”, „то пије воду”, „то 
не пије воду”.

Што се перцепције фразео-
логизама тиче, утврђује се јед-
на потпуно контрастна карак-
теристика од оне која је уочена 



код Мађара у Војводини. Очекивано је 
да је смер перцепције и разумевања 
фразеологизама у складу са моделом 
да боље разумемо фразеологизме на 
свом матерњем језику (значење) и да бо-
ље преводимо фразеологизме на свој 
матерњи језик (употреба). Резултати ис-
траживања су показали сасвим другачи-
ју ситуацију.

Слично Мађарима у Србији и Срби у 
Мађарској показују да им је смер са 
српског на мађарски језик сигурнији, у 
већем броју се поклапају еквиваленти, 
значења су јасна. У смеру са мађарског 
језика на српски врло ретко се погађају 
еквиваленти, често се ни не даје пример 
на српском, док је значење јасно. Типич-
не грешке су сличне и са грешкама уоче-
ним код Мађара у Србији, као на пример 
код погрешног преузимања значења, кад 
пример kenyéren és vízen él преводе као 
„пости” или „на дијети је”, приликом не-
разумевања значења дају контрастно 
значење кад од a maga malmára hajtja a 
vizet разумеју „да је сам себе преварио” 
или код неразумевања примера на свом 
матерњем језику дају сасвим друго зна-
чење, за превести (некога) жедног преко 
воде дају значење „некоме помоћи”, за 
тиха вода брег рони дају значење „боље 
некада ћутати, него увек говорити” или 
за крв није вода дају значење „не могу 
се сви људи променити”.

Закључак
Овим кратким испитивањем је утвр-

ђено неколико важних чињеница.
1) По питању еквиваленције је утврђе-

но да се у употреби ретко проналазе 
еквиваленти, док се значење чешће пога-
ђа. Ово се посебно уочава и у разликама 
које се уочавају у смеру перцепције 
фразеологизама, где је утврђено да је и 
код Мађара у Војводини и Срба у Ма-
ђарској „јачи” смер са српског према ма-
ђарском језику.

2) Утврђено је да је врло честа и про-
мена језичког кода у случајевима када 
корисник не располаже потребним лек-
сичким знањем и свој недостатак надок-
нађује знањем другог језика. То се најче-
шће уочава у оним случајевима када је 
реч о особи која не располаже одговара-
јућом језичком компетенцијом ни на 
свом матерњем језику („полујезичност”, 
Kiss 2002).

3) Типични језички проблеми су нера-
зумевање значења, погрешна концентри-
саност на један еквивалент унутар датог 

фразеологизма, недостатак је-
зичке компетенције.

4) Примећује се да већински 
језик има велик утицај на ма-
њински језик у избору форме, 
решења, могућности. У мањин-
ском језичком изразу се лако 
уочава и већински „поглед на 
свет” како у перцепцији већин-
ског значења, тако и у перцеп-
цији саме већине као исправне 
базе.

5) Утврђује се и језичка угро-
женост која се првенствено уо-
чава код говорника српског је-
зика у Мађарској, где се приме-
ћује јак већински утицај на ко-
риснике мањинског језика и 
њихова принуђеност да спута-
вају примену свог матерњег је-
зика.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Ф реске манастира Сопоћани су пра-
во ремек-дело уметности, што је 
овом манастиру донело светску 

славу. Он је данас један од најзначајнијих 
српских културних споменика, који је 
1979. године увршћен на УНЕСКО-ву ли-
сту светске баштине, у склопу споменика 
средњег века обједињених под заштиће-
ном целином Стари Рас и Сопоћани.

Данас је тешко прецизирати када су 
Сопоћани подигнути. Највероватнија је 
претпоставка да је манастир подигнут у 
другој половини владавине краља Сте-
фана Уроша I, највероватније око 1260. 
године. До оваквог закључка се дошло 
заобилазним путем, с обзиром да је са-
свим поуздан закључак да је живопис 
манастира настао шездесетих година 
XIII века. Током периода османлијске 
власти, у XVII веку, манастир је значајно 
страдао, а обновљен је у првим децени-
јама XX века.

Након обнове, Сопоћани су једно вре-
ме били женски манастир. После дола-
ска десет монаха и искушеника из мана-
стира Црна Река 1996. године манастир 
поново постаје општежитељни, као што 
је био и у средњем веку. Данас манастир 
броји тридесет монаха и искушеника.

Подизање манастира
Тачна година оснивања манастира ни-

је позната с обзиром да је једини натпис 
у прстену тамбура кубета, оштећен на 

месту на коме се налазила година поди-
зања храма.

Приближно датирање оснивања ма-
настира води у шездесете године XIII ве-
ка, на основу историјске композиције 
„Смрт краљице Ане Дандоло” на север-
ном зиду припрате. Краљица Ана Дандо-
ло, мајка краља Стефана Уроша I, је умр-
ла 1258. године, али то са друге стране 
не значи да је исте године догађај забе-
лежен на фресци у Сопоћанима. Узраст 
Драгутина и Милутина, који на фресци 
стоје иза краља Стефана Уроша I, тешко 
се може одредити према краљевом ста-
су, јер је његова фигура симболично 
преувеличана у односу на све остале 
фигуре на фресци. На основу претпо-
ставке да је реч о њиховом приказу као 
петнаестогодишњака води нас у 1265. го-
дину. Присуство архиепископа, за кога 
се претпоставља да је Сава II, тешко се 
може ускладити са годином смрти кра-

љице с обзиром да је он био на трону у 
периоду 1263–1271. годинe. Са друге 
стране, могуће је да је приказани архи-
јереј ипак Арсеније I.

Проблем тачног одређивања године 
оснивања манастира додатно комплику-
ју још две композиције са ликовима кра-
ља Стефана Уроша I и принчева Драгути-
на и Милутина. Прва композиција, на 
источном и јужном зиду припрате, при-
казује Уроша и Јелену који прилазе Бого-
родици на трону са малим Христом на 
коленима. Испред Уроша је млади Дра-
гутин који му досеже до прстију, а ис-
пред Јелене стоји млађи и нижи Милу-
тин. Према овоме, композиција је веро-
ватно насликана око 1261. године, с обзи-
ром да је познато да се Драгутин родио 
око 1251. године.

Друга композиција, са ликовима Сте-
фана Немање и Стефана Првовенчаног 
као монаха и краља Стефана Уроша I 

са моделом цркве у руци, приказује 
Драгутина као младића од двадесет 
година који се својом висином изједна-
чио са својим оцем. Проблем датирања 
ове композиције је увећан услед чиње-
нице да су све фигуре насликане, на 
новом другом слоју малтера који је 
прекрио претходни. Према Драгутино-
вом узрасту, ова фреска је можда на-
сликана око 1271. године, али сигурно 
не после 1276. године с обзиром да је 
Урош представљен као краљ са круном 
на глави.

На основу чињенице да је Драгутин 
приказан најпре као дечак од десет го-
дина, потом у узрасту од петнаест годи-
на и на крају као двадесетогодишњи 
младић датира изградњу цркве у шесту 
деценију XIII века. Према томе, најверо-
ватније је изградња цркве започета око 
1258. године, а завршена око 1270. годи-
не.

Манастир Сопоћани, дом Свете Тројице, подигао је 
краљ Стефан Урош I (1243–1276) недалеко од извора 

реке Рашке. Светиња се налази 17 километара западно 
од Новог Пазара. На овом месту, изворишту српске 

средњовековне државе Немањића, трећи син краља 
Стефана Првовенчаног је иза себе оставио задужбину 

која својом величином и лепотом надмашује све 
дотадашње српске цркве

Овај додатак објављујемо уз финансијску
помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије1

МАНАСТИРИ СРБИЈЕ
СОПОЋАНИ – БИСЕР СВЕТСКЕ БАШТИНЕ



Назив манастира води порекло од 
словенске речи сопот што значи извор. 
Тиме је наглашено да је краљ Стефан 
Урош I „Рашки на извору” подигао ве-
личанствен манастир. Током средњег 
века уобичајени називи су били „сопот-
ски манастир” или „дом Свете Троји-
це”.

Период 
од XIV до XVII века

На основу модела цркве коју држи 
краљ Урош I дошло се до закључка да он 
није подигао спољну отворену припрату 
и звоник. Спољну припрату и звоник је 

подигао краљ Душан, уз учешће архие-
пископа Јоаникија II, између 1338. године 
и 1345. године. Душанов портрет, заједно 
са малим Урошем и краљицом Јеленом, 
са очуваним натписима, насликан је на 
источном зиду. Портрет Јоаникија II се 
делимично очувао на западном зиду 
спољне припрате, односно на источном 
зиду звоника. Последње украшавање цр-
кве је везано за цара Уроша. Око 1360. 
године су зазидани простори између 
кракова трансепта и бочних капела уз 
стару припрату.

Историјски извори који говоре о жи-
воту Сопоћана, почев од њиховог осни-

вања до разарања су веома оскудни. 
Претпоставља се да је у манастиру бо-
равио велики број монаха, а близина 
оближњег Трговишта (некадашњег Раса) 
условилa je богаћење манастира. О ве-
личини и значају манастира сведоче цр-
квине, испоснице и метоси који се налазе 
у околини манастира. Поред тога, током 
археолошких ископавања у околини ма-
настира је пронађен и велики број гроб-
ница. Догађаји везани за Маричку битку 
1371. године, удаљили су рашку област из 
жиже политичких и културних збивања. 
Сопоћани се од тог времена помињу са-
мо узгред. Према речима патријарха 
Пајсија I Јањевца (у Житију Стефана Пр-

вовенчаног из 1628. или 1629. године) мо-
наси су 1389. године из страха од „Агаре-
на” скривали тело Стефана Првовенча-
ног.

Након слома српске средњовековне 
државе и доласка Османлија, манастир 
и даље живи. Кратак запис из 1526. годи-
не спомиње попа Димитрија који у мана-
стиру преписује Доментијанову биогра-
фију Светог Саве. Због турског насиља 
монаси су 1587. године поново скривали 
мошти Стефана Првовенчаног у непри-
ступачном манастиру Црна Река. И по-
ред тога, манастир и даље живи и у ње-
му се преписују књиге о чему сведоче 

записи из 1595. и 1614. године, као и обно-
вљена чесма из 1625. године која је и да-
нас очувана. Процват манастира се дого-
дио током XVI века. Као краљева заду-
жбина и овај манастир је у свом власни-
штву имао велико имање. „Сопоћански 
помјаник” је једно од ретких сачуваних 
манастирских књига и данас се налази у 
петроградском музеју. Крајем XVII века, 
у догађајима који су претходили Вели-
кој сеоби, страдају и Сопоћани. Са цркве 
напуштеног манастира Турци су скинули 
оловни кров.

Период 
од XVIII до XX века

Након овог догађаја у манастир се ни-
су вратили монаси и он је потпуно напу-
штен. Црква полако почиње да се руини-
ра, сводови су пали, купола се срушила, 
а остаци околних зграда су прекривени 
са шљунком и земљом.

Након ослобађања рашке области од 
Турака почиње и обнова манастира. Об-
нова је започета након 1926. године, а 
право је чудо што су прелепе фреске 
преживеле више од два века у тешким 
условима у цркви без крова. Након обно-
ве манастирски конаци су често били и 
домови за сиромашне породице када у 
манастиру није било монаха. Педесетих 
година XX века у манастир је дошло ма-
ло монашко сестринство, које ће у мана-
стиру живети до 1996. године

Архитектура манастира
Архитектура Цркве Свете Тројице 

припада класичним облицима рашке 
школе. Основа је једнобродна грађеви-
на, са полукружном апсидом ширине 
брода на источној страни. Уз апсиди се 
налазе бочне просторије ђаконикона и 
проскомидије правоугаоног облика, које 
су истовремено служиле и као засебни 
параклиси, који су посвећени Пресветој 
Богородици и вероватно Светом Сави 
Српском. На средишњем делу се уздиже 
кружна купола са осам прозора, подиг-
нута једним кубичним постољем које је 
повучено на кров. Поткуполни кров је 

утврђен са две бочне правоугаоне пев-
нице. Са западне стране се налази вели-
ка припрата квадратног облика са две 
бочне капеле (параклиса) правоугаоног 
облика. Специфичност сопоћанске архи-
тектуре се огледа у висини средњег бро-
да и једносливним крововима бочних 
просторија, без купола у истој висини. 
Основом и простором понавља архитек-
туру манастира Жича, али је надмашује 
и величином и висином. Оваква архитек-
тура цркви даје базиликални изглед, ко-
ји је још више наглашен интервенцијом 
из XIV века када су затворени простори 
између певница и капела припрате и 
оформљене капеле које су стављене под 
кров исте висине.

Црква је изграђена од тесане сиге, на 
романички начин. Овакав начин градње 
је карактеристичан за Поморје. Повр-
шине зидова, првобитно омалтерисане 
и обојене окером, оживљавају плитке 
лизене између прозора кубета и по три 
на боковима главног брода. Фриз арка-
дица на малим конзолама у поткровљу 
кубета, по странама главног брода, на 

2



апсиди и западној фасади, као и на боч-
ним бродовима са источне стране има 
исту намену. Цркву, поред прозора на 
кубету, осветљавају велики двојни про-
зори, по три на северној и јужној страни 
главног брода, и по један на западној 
фасади и апсиди. Они су изведени од 
белог мермера, у чистим романичким 
облицима, без икакве пластичне деко-
рације. Ови исти строги облици поно-
вљени су и на мермерним порталима 
који воде у цркву и из припрате у наос. 
Скромну пластичну декорацију допу-
њује украс од венаца у штуку над пила-
стрима у наосу и око портала између 
припрате и наоса. Исти мајстори су из-
вели и првобитне клесарске радове о 
чему сведоче саркофази и остаци ико-
ностасне преграде.

Исти стил градње је био примењен и 
на првобитним манастирским зградама, 
на трпезарији са кухињом са западне 

стране, на палати са јужне стране, на ке-
лијама и оставама које су се налазиле уз 
зид манастира који је био у виду непра-
вилног круга.

3

Спољна припрата
Велика отворена спољна припрата са 

троспратним звоником напред је подиг-
нута у време краља Душана. Припрата 
има облик правоугаоника чије сводове 
носи дванаест стубаца, шест пиластра и 
два слободна стуба, а сви су међусобно 
повезани луковима. Припрата има дво-
сливни кров, који је нешто нижи од кро-
ва главног брода цркве. Овакве спољне 
припрате су нарочито негован облик гра-
дитељства који се од почетка XIV века, 
осим у Сопоћанима, јавио и у Богороди-
ци Љевишкој, Грачаници или Пећкој па-
тријаршији.

Настанак фресака
Краљ Стефан Урош I је одабрао неке 

од најбољих уметника, који су без сваке 
сумње дошли из Цариграда ондашње 
културне престонице света. Није познато 
када су фреске тачно насликане, али се 
претпоствља да су настале између 1272. 
и 1276. године. Нема сумње да је на изра-
ди фресака био ангажован већи број 
уметника, од чега су два најбоља слика-
ра насликала површине у наосу и олтар-
ском простору. До данас је остала тајна 
ко су били ови велики сликари, којима у 
њиховом времену није било равних.

Иако је манастир био откривен више 
од два века многе фреске су сачуване, 
претпоставља се захваљујући квалитету 
креча.

Композиције фресака у 
централном делу храма

Данас је сачуван значајан део сопо-
ћанског живописа, који показује да се 
манастир одликовао богатим програ-
мом фресака који до тада није био за-
бележен ни у једној српској цркви. Те-
матика живописа припада уобичајеном 
избору тема византијске иконографије 

XIII века. Најзначајније фреске сопоћан-
ске цркве се налазе у наосу и олтару, где 
су врхунски уметници извели фреске 
изузетне лепоте. Велики празници, ода-
брани догађаји из Христовог живота и 
две литургијске композиције прекрива-
ју, уз појединачне фигуре светитеља, 
све површине централног дела храма. У 
олтарској апсиди је делимично оштеће-
но Причешће апостола са по шест апо-
стола са обе стране часне трпезе. Испод, 
у висини олтарске бифоре, четрнаест 
архијереја се клањају Христу који је 
приказан испод прозорског отвора. У 
овој поворци су приказани ликови Св. Јо-
вана Златоустог, Василија Великог, Гри-
горија Богослова, Атанасија Великог и 
других уобичајених личности. На челу 
лука изнад апсиде је композиција Сила-
ска Светог Духа на апостоле. На бочним 
зидовима олтарског простора приказа-
но је шест сцена из Христовог живота. 
Данас је сачувано четири. У поткупол-

ном простору очуване су фигуре четво-
рице јеванђелиста у пандатифима. Ис-
под јеванђелиста, на луковима и на 
странама пиластра су приказане фигу-
ре пророка, праотаца, архијереја и све-
тих ратника. Све остале површине цен-
тралног дела храма заузима свега девет 
композиција.

Најјачи утисак оставља композиција 
Успење Пресвете Богородице, која по-
крива читаву површину од 40 m² запад-
ног зида. Фреска приказује бол апосто-
ла, архијереја, јерусалимских жена, ан-
ђела и Христа због смрти Богородице. 
Монументалност фреске је изражена и 
ненаметљивим исказивањем туге. Наи-
ме, апостоли само лаком приклоњено-
шћу, једва приметно подигнутом обрвом 
или набраним челом, без грча и лажног 
патоса, испољавају свој бол. Због своје 
лепоте, ова фреска је била предмет по-
себне пажње на многим светским изло-
жбама.
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На јужној страни западног травеја, 
поред ктиторске композиције са краљем 
Урошем који држи модел цркве, прика-
зано је Распеће у другој зони и Васкрсе-
ње Лазара у трећој (данас уништено). 
Овој композицији је пандан чинила сце-
на Цвети, а Распећу композиција Сила-
зак Христа у Ад. На јужном зиду потку-
полног простора смештене су само две 
сцене: Сретење и Христос у храму, а на-
супрот њих: Рођење Христово и Прео-
бражење. На јако оштећеним површина-
ма сводова певница очувани су делови 
Крштења Христовог, Гостољубља Авра-
мовог и Четрдесет мученика севастиј-
ских. У првој зони ових певница су при-
казане већином оштећене фигуре апо-
стола и двојице светих врача.

Композиције фресака 
у припрати и споредним 

просторијама
Припрата садржи четири скупине 

слика: циклус Прекрасног Јосифа, лоза 
Јесејева, Страшни суд и седам васељен-
ских сабора, којима је придодат и један 
српски, Сабор Стефана Првовенчаног са 
Светим Симеоном Мироточивим (Сабор 
у Расу 1196. године). На овим композици-
јама, међутим, нема више јасног излага-
ња које је красило композиције наоса и 
олтара, већ фреске попримају наративни 
карактер. Број епизода који је приказан 
на овим композицијама јасно сведочи о 
томе. Уз ликове светих песмописаца, ва-
жно место у приземном појасу су доби-
ли Опело краљице Ане Дандоло над ње-
ним гробом, и у југозападном углу лико-
ви светог краља Уроша и свете краљице 

Јелене са синовима пред Богородицом. 
Од фресака спољне припрате, од посеб-
ног је интереса композиција на зиду зво-
ника, Прича о богаташу и житницама, 
која је јединствена у историји српског 
средњовековног сликарства.

Сликарство у споредним просторија-
ма цркве и спољне припрате одаје велику 
хетерогеност. Највише квалитете има оно 
у капели посвећеној Св. Симеону Миро-
точивом у којој су приказане четири сце-
не из његовог живота, од којих су сачува-
не две. У капели посвећеној Св. Стефану 
је било три композиције које нису сачува-
не. Капеле Св. Григорија и Св. Николе су 
сликане шездесетих година XIV века.

Уметничка вредност 
сопоћанског сликарства

Лепота фресака манастира Сопоћани 
је данас позната у целом свету а и ван 
научних кругова се сматра да је реч о 
највећем домету европског сликарства 
за време када су фреске настале. Тајна 
лепоте живописа лежи у привржености 
идеалима вечите античке лепоте. Сопо-
ћанско сликарство је усамљено у свом 
изразу монументалности и начину испо-
љавања античке лепоте и не може се об-
јаснити јасном развојном линијом срп-
ског сликарства.

Сопоћанске фреске се античким фор-
малним средствима обраћају православ-
ном посматрачу. У живопису је све по-
свећено идеји монументалности. Па тако 
из прегледа тематике главног брода ја-
сно је да је у првом плану жеља ка саже-
том изражавању, без сувишне опширно-
сти у броју композиција, којих укупно 

има 21, нити у детаљима унутар изабра-
них тема. Свакој појединачној компози-
цији уметници су одредили складан ар-
хитектонски или сликани оквир, а компо-
зиције су организовали обично око око-
сница геометријског облика. Због тога су 
њихове слике прегледне, јасне и уравно-
тежне у изгледу и монументалне у изра-

зу. На тај начин је уметник успео да одр-
жи стварну лежерност, чврсту структу-
ру која не одбија и уравнотеженост која 
не замара. Уметник је то постигао најпре 
захваљујући боји. Избор основних боја се 
своди на љубичасту, зелену и окер које се 
ритмички смењују на златној позадини.

Монументалност сопоћанских фреса-
ка је испољена на изразит начин и у не-
наметљивом изражавању туге. То је нај-
више уочљиво на композицији Успење 
Пресвете Богородице. Хеленистички и 
цариградски дух, који су уметници до-
нели, обележили су сопоћански живо-
пис одмереношћу, спокојством и скупо-
ценошћу посебне врсте. Позадина на 
фрескама била је златна, а исцртане ли-
није по њој дочаравале су сјај мозаика, 
док су их уоквиривали рељефни украси 
од штука, некад обојени црвено, плаво и 
златно. Оно што су уметници у Сопоћа-
нима успели да у линеарности и колори-
ту осликају, среће се још једино у итали-
јанској ренесанси.

Манастир као 
породични маузолеј

Манастир Сопоћани је замишљен и 
као породични маузолеј. Услед тога, 
манастир је још током изградње уо-
бличен и као породична и као гробница 
људи најоданијих краљу Стефану Уро-
шу I. За краља је припремљен обеле-
жен саркофаг од црвенкастог мерме-
ра, на традиционалном месту, у југоза-
падном наосу цркве. Осим краља у ма-
настиру су сахрањени и његова мајка, 
краљица Ана Дандоло, архиепископ Јо-
аникије I, чији је гроб прекривен сарко-
фагом од црног мермера, први игуман 
манастира и кнез Ђорђе, млађи Вука-
нов син.

Краљ Стефан Урош I није одмах на-
кон смрти био сахрањен у манастиру. 
Наиме, њега је 1276. године са престола 
збацио најстарији син Драгутин. Након 
овог догађаја, Урош се замонашио и 
повукао у неки манастир у Хуму, а до-
тадашња ктиторска слика у наосу ма-
настира је уништена и замењена новом 
која такође приказује Уроша са моде-
лом цркве у рукама како прилази Хри-
сту, предвођен својим прецима, Стефа-
ном Првовенчаним и Стефаном Нема-
њом уз посредовање Богородице, док 
га прате синови Драгутин и Милутин. 
Тек након 1282. године и доласка на 
престо краља Милутина, тело Уроша I 
је пребачено у припремљен гроб у ма-
настиру.

Манастир данас
У манастиру данас борави 30 монаха 

и искушеника. Братство је основано 
1996. године када је 10 монаха и искуше-

ника прешло из манастира Црна Река. До 
тада је у манастиру боравило сестрин-
ство које се исте године преселило у ма-
настир Гориоч у Метохији. Током рата на 
Косову и Метохији спаљен је манастир 
Зочиште, а велика светиња из тог мана-
стира, део моштију светих лекара Козме 
и Дамјана је пренет у манастир Сопоћа-
ни. Након много година, 2002. године 
део моштију ктитора манастира краља 
Стефана Уроша I је пренето из Пивског 
манастира.

Манастир је општежитељни, а монаси 
се између осталог баве одржавањем цр-
кве, баштованством, воћарством и пче-
ларством, радом у занатској радионици 
или у уметничком атељеу. У манастиру 
постоје три атељеа: иконописачки, кро-
јачки и дуборезачки. Свеукупни живот 
манастира тј. монаха у њему своди се на 
духовну обнову. Манастир Сопоћа-
ни због свог духовног и историјског 
значаја и данас носи историјску ти-
тулу Царске Лавре. 
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