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ПОЛИТИКА Политички коментар

ЕУ има преча посла – успоравање проширења неизбежно
П олитичари и поједини аналити-

чари као да осећају обавезу да 
распирују оптимизам, уверава-

јући нас да се излазак Британије из 
Европске уније неће одразити на 
европски пут Србије. Свакако 
не спадам у оне који сада ли-
кују, ширећи радијацију 
евроскептицизма, али сам 
дубоко уверен да ће брегзит 
додатно успорити ионако 
спор процес евроинтеграција 
читавог Западног Балкана, па 
и Србије. Како је могуће твр-
дити да ће регион остати не-
дирнут великим тектонским 
потресом? То би значило да 
је Западни Балкан апсолутна 
периферија, а не део Европе 
који дели судбину ЕУ.

Европска унија, најупро-
шћеније и најбруталније ре-
чено, има сада преча посла. 
Мора да одговори на питање 
како је доспела дотле да 
Британци прикупе толику количину 
гнева према ЕУ. „Извесно редефини-
сање односа унутар ЕУ”, о чему гово-
ри српска министарка за европске ин-
теграције, неће бити довољно.

Следе појединачни преговори Бри-
таније са свих 27 чланица. Ту су онда 
још мигранти, тероризам…

Ако су острвљани увек некако би-
ли посебни, ЕУ ће морати да се суо-

чи с изазовима одласка који 
широм Уније промовишу 
разне популистичке, антии-
миграционе и антиевропске 
странке од Француске и 
Италије до Холандије и 
Данске.

Како је приоритет ЕУ да се 
спасе од дезинтеграција, ја-
сно је да нове интеграције 
падају на листи приоритета. 
А проширењу је још 2014. 
оборен рејтинг када је пред-
седник Европске комисије ја-
сно дао до знања да нових 
чланова неће бити барем до 
2020.

Порицати овакво стање, 
макар и из племенитог моти-

ва да европски снови не наставе да се 
руше, политички је неозбиљно а лако 
може да се покаже и потпуно су-
протно намерама дежурних оптими-
ста.

Из изјава државних функционера 
Србије знамо да се стратешки курс 
не мења. Да ли ће се мењати полити-
ка проширења? Неће. А шта је с брзи-
ном пловидбе која се исказује у чво-
ровима? Биће успорена, што ће охра-
брити аутентичне домаће евроскеп-
тике и растући број нестрпљивих, 
свих који су – уз обилну помоћ ЕУ – 
довели до тога да подршка евроинте-
грацијама први пут од 2000. падне на 
испод 50 процената.

Нема потребе да се то отворено 
не каже, јер самозаваравања се по 
правилу заврше лоше. Поента је у 
нечем другом. У оној чувеној фрази 
која је на граници да постане изли-
зана: Србија мора да настави да се 
реформише и приближава „сету 
вредности” ЕУ како би 2020. била 
толико демократизована, стабилна, 
институционализована и проспери-
тетна да може спокојно да прати 
шта ће се догађати са ЕУ, како ће се 
Унија мењати – јер мораће да се 
промени. Србија мора да се мења 
због себе, не ни због Брисела, не ни 
због Москве.

Бошко Јакшић,
уредник у „Политици”

Можда ће се Унија и распасти, а такав сценарио 
налаже додатни опрез и озбиљност, а не политичку 

ноншалантност коју земља размера Србије, себи 
једноставно не сме да допусти

У јулу представљање нове стратегије ЕУ у Београду

Шта доноси нови концепт спољне политике ЕУ
К ровни документ којим Брисел 

дефинише нову спољнополитич-
ку и безбедносну политику, ко-

месарка за спољне послове ЕУ Феде-
рика Могерини послала је свим држа-
вама чланицама и он ће ускоро и зва-
нично бити представљен. Документ 
ће, како се најављује, ускоро бити 
представљен, а суштина је у томе што 
је „Глобална стратегија ЕУ” нова спољ-
нополитичка и безбедносна стратегија 
која је настала из потребе јаснијег де-

финисања спољнополитичког присту-
па ЕУ у периоду након избијања гло-
балне економске кризе и раста изазо-
ва у јужном и источном суседству ЕУ.

– Циљ стратегије је утврђивање 
спољнополитичких циљева Уније у 
свету који се убрзано мења и који је 
подложан изазовима, као и боље де-
финисање и координација инструме-
ната који су на располагању ЕУ, наво-
ди за „Данас” Игор Новаковић, дирек-
тор истраживања ИСАЦ фонда.

Центар за међународне и безбедно-
сне послове – ИСАЦ фонд ће органи-
зовати прво представљање нове „Гло-
балне стратегије ЕУ у Европи” након 
њеног објављивања на међународној 
конференцији 14. јула у Београду, на 
којој ће главни гости бити Натали То-
чи, саветница Федерике Могерини и 
шефица тима који је израдио текст 
Стратегије, и Дејвид Мекалистер, из-
вестилац Европског парламента за Ср-
бију, најављује Новаковић. 

Поводом скандала „Зукорлић”

Шамар српској науци и образовању
М уамер Зукорлић, донедавно 

главни муфтија Мешихата 
Исламске заједнице у Србији, 

постао је званично први човек Србије 
задужен за развој науке и образова-
ња. Господин Зукорлић изучавао је 
ислам у Гази-Хусревбеговој медреси 
у Сарајеву и на Исламском факулте-
ту у Алжиру. Толико о Зукорлићевом 
научном образовању.

Историја нас учи да су постојали 
појединци који су дали знатан научни 
допринос иако нису имали формално 
научно образовање. Помислио сам да 
је то случај с ефендијом Зукорлићем. 
Да ли је господин Зукорлић нови 
Мајкл Фарадеј, књиговезачки радник 
који је постао члан Краљевског дру-
штва Енглеске? Консултовао сам на-
учне базе Web of Science, Google 
Scholar и Publish or Perish и утврдио, 
на своје велико изненађење, да го-
сподин Зукорлић нема ниједан науч-
ни рад, ниједан цитат и да се не води 

у овим базама као научник, упркос 
својој изјави да је 25 година живота 
посветио науци. Значи, ефендија Зу-
корлић није, за сада, нови Мајкл Фа-
радеј.

Логично је да се човек запита шта 
је то што магнетски вуче господина 
Зукорлића ка универзитетској про-
блематици. Усудио бих се да кажем 
да је то приватни „Универзитет у Но-
вом Пазару”, чији је он председник. 
Универзитет има шест департмана 
(факултета) и укупно 37 наставника 
(према подацима са званичног сајта 
универзитета)! Ефендија Зукорлић 
показао је велики смисао за „бизнис” 

у земљи у којој је поседовање дипло-
ме неутемељене на озбиљном студи-
рању, уз поседовање праве партијске 
књижице, предуслов који води до до-
брих позиција у државној управи и 
јавним предузећима.

Највећи број Зукорлићевих де-
партмана није акредитован, али без 
обзира на то, ефендијини департмани 
настављају с радом, доносе профит и 
„школују” људе којима је искључиво 
потребна диплома. Био сам један од 
чланова Акредитационе комисије ко-
ја је одбијала да изда акредитацију 
овом „универзитету”. Свакако да ра-
злози за одбијање акредитације нису 

Србија је постала прва земља у свету у којој 
је председник парламентарног одбора 

за науку, образовање, технолошки развој 
и информатичко друштво, до пре неколико 

месеци био верски вођа

били политички, већ искључиво ака-
демски. Интересантно је да је један 
од понуђених програма из друштве-
но-хуманистичких наука, који је 
Акредитациона комисија одбила док 
сам ја био њен члан, укључивао и 
обуку из ватреног оружја и коришће-
ње стрељане!

Ефендија Зукорлић, који је једном 
приликом изјавио да је „територија 
Санџака слободна и да више никад 
неће бити поробљена”, постао је, 
одлуком Александра Вучића, водећи 
научник у Србији који треба да над-
зире правце развоја молекуларне 
биологије, трансплантације органа, 
роботике и вештачке интелигенције. 
И док се на позиције у свету на који-
ма се одлучује о научној и просветној 
политици једне земље именују нобе-
ловци, високоцитирани научници и 
ректори водећих светских универзи-
тета, за водећу научну памет Србије 
постављен је некадашњи матурант 
Гази-Хусревбегове медресе из Сара-
јева и студент ислама у Алжиру. Од 
Зукорлића очекујемо и смернице у 
погледу мреже високошколских 
установа, вредновања научноистра-
живачког рада, примене Хиршовог 
индекса и одлива најталентованијих 
младих научника из Србије. (…)

Проф. др Душан Теодоровић, 
академик

Председник Одбора САНУ
за високо образовање
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ТРАДИЦИЈАОбележавање Видовдана у Будимпешти и Сентандреји

Поносни на браниоце Србије и Европе од исламизације
Срби у Мађарској обележили су Видовдан, велики 

верски и национални празник и 627. годишњицу 
сећања на страдање српске војске, која је 1389. 

године на Косову бранила своје земље, 
Европу и хришћанство од моћне 

Отоманске империје и надируће исламизације

О вогодишња прослава Видовда-
на разликовала се од ранијих, 
јер је пратилац свих програма 

овога пута био рецитаторски мара-
тон Српског позоришта у Мађарској. 
Прослава је почела у јутарњим сати-
ма у свечаној сали Текелијанума, где 
су глумци рецитовали стихове позна-
тих народних песама из Косовског 
циклуса, у којима су опевани догађа-
ји, јунаци и жртве Косовске битке.

У прелепој, акустичној сали Теке-
лијанума одзвањали су изражајни 
гласови наших уметника и других са-
радника позоришта: Милана Руса, Јо-
се Маторица, првакиње новосадске 
позоришне сцене Лидије Стевановић, 
Ратка Краљевића, Бранимира Ђорђе-
ва, Јоване Вечић и Митра Кркељића. 
Они су узбуркали емоције присутних 
гостију стиховима песама „Кнежева 
вечера”, „Пропаст царства Српског”, 
„Косовка девојка” и можда најту-
жнијом српском народном песмом, 
„Сеја брата на вечеру звала”.

Обележавање празника наставље-
но је у Храму Св. великомученика 
Георгија. Свету литургију служили су 
будимпештански парох Зоран Осто-
јић, отац Лазар Пајтић и ђакон Зоран 
Живић, а затим је дат и помен кнезу 
Лазару и осталим косовским јунаци-
ма.

Нешто касније, рецитаторски ма-
ратон је настављен у Будиму, испред 
некадашње палате деспота Стефана 
Лазаревића. Свештеник Зоран Осто-
јић и ђакон Зоран Живић освештали 
су спомен-обележје, амбасадори Ре-
публике Србије и Босне и Херцегови-
не у Мађарској, Раде Дробац и Алек-
сандар Драгичевић, као и представ-
ници српских институција у Мађар-
ској, положили су венце и одали по-
шту овом српском великашу, као и 
онима који су у Косовској бици поло-
жили своје животе за одбрану отаџ-
бине од турских завојевача.

Петар Ластић, директор Српског 
института и један од организатора 
овог програма, одржао је говор у ко-
ме је напоменуо да је ово 18. пут ка-
ко се Срби у Будимпешти окупљају 
око спомен-обележја деспоту Сте-
фану Лазаревићу, које је постављено 
1987. године.

– Овом приликом присећамо се не 
само кнеза Лазара, него и његових 
потомака, који су и после највеће 
трагедије српског народа, успели по-
ново да уједине Србију и учине је ја-
ком и чврстом и у економском и у 
културном погледу. Један од таквих 
је и деспот Стефан Лазаревић, који је 
био вешт дипломата и политичар и 
имао добре односе и са Турском и са 
Угарском. Постао је један од првих 
чланова витешког реда „Златни змај”, 
који је основао Сигисмунд и од њего-
вог времена датира озбиљно прису-
ство српске цркве и српског народа у 
Будиму и у Угарској – истакао је Ла-
стић.

Амбасадор Раде Дробац је изра-
зио задовољство што се поштују и 
обележавају овакви датуми, веома 
важни за српску историју и што се 
тиме развијају патриотска осећања:

– Србима су и данас, као некада, 
потребни снага, храброст и мудрост 
да опстану на својим територијама – 
нагласио је господин Дробац.

Стихови у интерпретацији глумаца 
и сарадника позоришта могли су се 
чути и у Сентандреји, код крста кнеза 
Лазара, а њима су се овога пута спон-
тано придружили и остали присутни, 
који су осетили потребу да прочитају 
по неколико редака познатих песама 
и тако допринесу свечаној атмосфе-
ри.

Следеће одредиште је била башта 
епископског двора у Сентандреји, где 
су венце на бисту кнеза Лазара поло-
жили Вера Пејић-Сутор, председница 
Самоуправе Срба у Мађарској, Петар 

Ластић, директор Српског института 
и Борислав Рус, председник Српске 
самоуправе у Будимпешти.

У Саборном храму у Сентандреји 
одржана је вечерња литургија, а за-
тим и парастос, да би потом отац Во-
јислав Галић освештао крст кнеза Ла-
зара, а представници српских органи-
зација положили венце.

Поводом Видовдана, у згради не-
кадашње Препарандије, отворена је 
изложба фото-репродукција „Студе-
ница – бисер српске уметности”. По-
сле рецитаторских тачака, наступио 
је хор „Јавор”.

Коста Вуковић, кустос епархиј-
ског музеја, поздравио је госте и из-
нео више детаља о изложби, захва-
ливши се професору Душану Вуји-

чићу, аутору изложбе. На фотогра-
фијама су представљени делови 
живописа, архитектуре и предмети 
из богате студеничке ризнице. Изло-
жба је проистекла из књиге Милке 
Чанак-Медић и Бранислава Тодића, 
а имаће прилике да је посети вели-
ки број туриста који туда свакод-
невно пролазе.

Професор Душан Вујичић се, тако-
ђе, обратио гостима и пренео по-
здраве студеничког игумана Тихона. 
Гост је говорио о манастиру Студени-
ци, који се налази на листи светске 
културне баштине УНЕСКА. Изложбу 
је отворио Петар Ластић, који је при-
сутнима изнео своја размишљања и 
утиске.

Свечано затварање Видовданског 
маратона, уз отварање изложбе ли-
ковних приказа Косова и Косовског 
боја, организовано је у Српском позо-
ришту, односно Српском културном 
центру у Будимпешти. Рецитатори су 
се низали, многи су чекали свој ред 
да изговореним стиховима искажу 
емоције и покажу да Видовдан живи 
у нама.

Организатори целодневне мани-
фестације били су: Српско позориште 
у Мађарској, Музеј Епархије будим-
ске, Српски институт и Српска самоу-
права у Будимпешти, у сарадњи са 
Задужбином Саве Текелије, Самоу-
правом Срба у Мађарској, Српским 
културним и документационим цен-
тром, Српским културним клубом у 
Будимпешти, Српским клубом и кул-
турним удружењем у Сентандреји и 
српским самоуправама у Сентандре-
ји, Зуглоу – XIV кварт, Ференцваро-
шу – IX кварт и Малој Пешти – XIX 
кварт.

К. П.
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ШКОЛСТВО На крају школске године у Поморишју

Шаролика слика услова рада и постигнутих резултата
Десетомесечни рад у 

српским школским 
установама, као и у 
онима у којима се 

предаје српски језик на 
југу Мађарске, био је 

прожет успесима и 
запаженим резултатима, 
али је било и проблема. 
О томе за СНН говоре 
српски просветари из 

Батање, Чанада, Деске, 
Сирига, Сегедина и Новог 

Сентивана

У Батањи је, као што смо већ пи-
сали, опроштајна свечаност 
„осмака” у месној Српској 

основној школи уприличена 10. јуна. У 
протеклој школској години било је 78 
ученика, а ове године опростило се 
њих петнаесторо. У септембру месе-
цу, један ученик ће наставити своје 

школовање у будимпештанској Срп-
ској гимназији „Никола Тесла”.

– Наша образовна установа у гра-
ду на мађарско-румунској граници, у 
последњих неколико година постала 
је расадник будућих гимназијалаца 
Српске гимназије, а на томе ће се ра-
дити и убудуће – изјавио је Никола 
Ђенеш-Екбауер, директор школе. – 
Посебно радује вест да је и у месном 
Српском забавишту завидан број ма-
лишана. Близу четрдесет забавишта-
наца је било у нашој предшколској 
установи, а сличан број полазника се 
очекује и у септембру. За школу и 
дечји вртић и даље влада велико ин-
тересовање родитеља, који очиглед-
но радо уписују своју децу у ту уста-
нову у Батањи.



У Чанаду, у месној Основној шко-
ли, протекла школска година ни-
је прошла без потешкоћа, а бри-

га у овом насељу и даље постоји, пр-
венствено због смањења броја деце. 
Овај негативан процес одражава се и 
на уписивање ученика, пре свега на 
наставу српског језика.

Током протекле школске године 
двадесет четворо ученика је похађа-

ло ту наставу, а најбоље ученике из 
српског и ове године је даровала Са-
моуправа Срба у Чанаду. Она ће 
скромну материјалну подршку обез-
бедити и свим забавиштанцима који 
се упишу на наставу српског језика. 
Према стању крајем школске године, 
од петоро њих, само ће једно дете у 

септембру почети да учи српски је-
зик, у 1. разреду месне Основне шко-
ле.

Наставник српског језика Фрањо 
Колар и даље је у незавидном поло-
жају, пошто сам предаје српски језик 
и у школи, и у забавишту. 
Проблем недостатка васпи-
тачице већ годинама мучи 
Чанађане, који имају све ма-
њи број малишана вољних да 
уче српски језик у дечјем вр-
тићу. Овакав тренд одража-
ва се и на број уписаних ђака 
у Основној школи, где прети 
опасност да ускоро не буде 
ученика који уче српски је-
зик.



У Десци, у Српском за-
бавишту, у протеклој 
школској години било 

је, кажу нам тамошњи про-
светари, весело и лепо. Ма-
лишани, предвођени васпи-
тачицом Споменком Брцан-
Ђукин, свакодневно су ужи-
вали у условима које пружа 
Српски културни, образовни 
и верски центар „Свети Са-

ва”. Двадесет двоје малишана је у 
минулој школској години учило срп-
ски језик. Њих четворо се опростило 
од вртића, пошто ће од септембра 
кренути у школу. Двоје деце ће шко-
ловање отпочети у месној Српској 
основној школи.

Од септембра месеца се очекује 
пораст броја малишана, и сви су из-
гледи да ће двадесет петоро деце на-
ставити до похађа ову предшколску 
установу. Број пријављених новајлија 
у забавиште био је знатно већи, али је 
руководство предшколске установе 
морало да одбије неке пријаве, по-
што су смештајни капацитети огра-
ничени. Интересовање за Српско за-
бавиште је велико, па остаје да се ви-
ди хоће ли управа вртића и Самоу-
права Срба у Десци моћи да изађу у 
сусрет молбама бројних родитеља.

У месној Српској основној школи, 
која, такође, ради у оквиру Центра 
„Свети Сава”, ова година је успешно 
приведена крају. Учитељице Душица 
Зорић и Олга Ђукин-Шпангберг су, 
током протекле године, имале 14 уче-
ника, међу којима је било шесторо 
првака. Ученици су током целе годи-
не марљиво радили, а њиховом успе-
ху допринела је и учитељица Моника 
Ронаи, која у нашој школи предаје 
мађарски језик, ликовно, физичко и 
техничко васпитање.

Расподела наставног рада била је 
успешна, а ученици су активно уче-
ствовали у наставном и ваннаставном 

раду и забележили бројне успехе. За-
пажени резултати били су приметни и 
на такмичењу у лепом изговору срп-
ског језика. Организатор је била Срп-
ска основна школа у Десци. Учитељи-
ца Душица Зорић најавила је пораст 
броја ученика, јер ће од септембра 
стартовати 16 деце, а помиње се и 
бројка од 18.

Четворо првака се већ уписало, а 
прикључиће се и двоје деце из Бео-
града. Из главног града наше матице 
једно дете ће кренути у 1. разред, а 
друго у четврти. Њихов долазак сва-
како ће много значити када је реч о 
свакодневној употреби језика, па се 
очекује да се то одрази и на ефика-
снију наставу српског језика.

У вишим разредима дешчанске 
основне школе, српски језик је пре-
давала наставница Олга Ђукин-
Шпангберг, која је предавала у ни-
жим разредима наше школе и „фа-
култативно” у мађарској основној 
школи. Она је у вишим разредима 
укупно имала 8 ученика, међу којима 
су била два „осмака”, а потешкоћу је 
представљала чињеница да се мора-
ло радити у мешовитим групама. 
Следеће школске године очекује се 
успешан и плодоносан рад, који ће 
бити употпуњен различитим савре-
меним наставним средствима.



У Сиригу, у Основној школи „Ла-
још Кошут”, настава српског је-
зика је и даље популарна. На-

Деска

Чанад

Батања
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ставница Дајана Ђукин ра-
дила је са 72 ученика, од ко-
јих је било троје осмака. По-
себно радује чињеница да 
се једна ученица 8. разреда 
определила за даље учење 
српског језика, што је свака-
ко похвално и за њену на-
ставницу. Дајана Ђукин се и 
током протекле школске го-
дине служила уџбеницима 
Креативног центра, као и 
разним другим помагалима. 
Наставница је и сама при-
премала градиво и фотоко-
пирала материјале. Иако си-
ришка деца још не владају 
добро српским језиком, пру-
жена им је могућност да 
учествују на различитим 
школским манифестацијама 
и надметањима, која су има-
ла за циљ да промовишу ле-
поту српске културе, са по-
себним освртом на српски 
језик.



У Сегедину, у Основној школи у 
Беке улици и у Гимназији „Јожеф 
Етвеш”, наставница српског јези-

ка Беатрикс Тот, била је задужена за 
наставу српског језика. Идеални 
услови за рад у средњошколској 
установи подстакли су многе ученике 
да полажу испит из српског језика. 
Упис у нову школску годину ће се вр-
шити средином септембра и очекује 

се велики број заинтересованих за 
наставу српског језика.

У установи на Тргу Хуњади у Сеге-
дину, за Српску забавишну групу сва-
ке године влада велико интересова-
ње. У одељењу које предводи васпи-
тачица Наталија Дукић-Стантић, у 
протеклој години је било 26 малиша-
на, а на крају године од забавишта се 
опростило њих осморо.

На почетку године многи родите-
љи су желели да упишу своју децу у 
српско одељење, али је због недо-
статка капацитета дошло до одбија-
ња пријава. Током априла месеца, у 
овој предшколској установи одржан 
је „Српски народносни дан”, који је 
послужио и као промоција вртића у 
којем се рад одвија на српском и не-
мачком језику.

Малишани су заједно са 
својим васпитачицама бора-
вили на Палићу и посетили 
Суботицу. Васпитачице су 
контактирале и Суботичко 
дечје позориште, како би тај 
театар гостовао у Сегедину. 
Родитељи малишана су жељ-
ни међусобног дружења, па 
су већ изразили жељу да се и 
догодине приреди „Српски 
дан” у вртићу. Успешном ра-
ду у сегединској Српској за-
бавишној групи материјално 
су допринели како родите-
љи, тако и сегединска Српска 
народносна самоуправа.

Руководство тог тела ула-
же огромне напоре како би 
се основало самостално Срп-
ско забавиште, а као што је 
СНН већ више пута писао, у 
плану је формирање српске 
основне школе и том граду.



И у Новом Сентивану предшкол-
ска установа води бригу о на-
стави српског језика. Малишане, 

који су заинтересовани за учење срп-
ског језика, око себе окупља васпита-
чица Ида Франциа. Она је већ постигла 
запажене резултате у раду са децом, а 
успеси се очекују и убудуће.

П. М.

Дунахарасти домаћин жупанијске фолклорне смотре

Малишани из Чипа извели сплет српских игара и песама
Традиционална Смотра 

забавишних фолклорних 
ансамбала у Пештанској 

жупанији, коју су 
организовали забавиште 

и Самоуправа насеља 
Дунахарасти, окупила је 

почетком овог лета 
велики број учесника. 

Позиву за учешће 
одазвало се преко 20 

дечјих културно-
уметничких друштава, а 
међу њима и неколико 

народносних

Н а смотри је, поред осталих, 
учествовала и српска фол-
клорна група забавишта из Чи-

па. Малишани предвођени васпитачи-
цом Анђелијом Марфи-Верлинг, из-
вели су низ српских игара, а у свој ре-
пертоар уврстили и српске обичаје 
везане за Чип. Деца која се, заједно са 
својом веома агилном васпитачицом, 
активно баве очувањем обичаја, сво-
јим играчким умећем, песмама и на-
родним ношњама, одушевила су пу-
блику, која их је наградила огромним 
аплаузом.

Како нас је обавестила Јадранка 
Драгојловић, припрему малишана, 
укључујући и превоз, финансијски су 
помогле Српска самоуправа Пештан-
ске жупаније и Српска самоуправа 
XIII кварта Будимпеште.

П. А.

Школство

Сегедин
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КУЛТУРА

Други део живота
Други део живота код паметног 

човека састоји се у ослобађању од 
лудости, предрасуда и погрешних 
мишљења које је стекао током првог 
дела живота. Чехов


Честитост и поштење
Време живота је кратко, али је 

ипак довољно дуго да би се честито и 
поштено живело. Цицерон


О животу
Говорити о животу је као кад мач-

ка лови свој реп. Неподношљиво те-
шко. Бродски


Решавање проблема
Тривијалне ствари решавају се 

сместа; важне ствари не реше се ни-
кад. Блох

СВЕТИОНИК

СКЦ учествовао у популарној културној манифестацији

„Ноћ музеја” уз српске филмове, музику и гастрономију
Културни спектакл Ноћ 

музеја, одржан је у 
читавој Мађарској 

25. јуна, када је међу 
400 институција културе, 

у стотину мађарских 
градова, своја врата за 

посетиоце широм 
отворио и Културни и 

документациони центар 
Срба у Мађарској

П рограм који је Српски култур-
ни центар у Будимпешти при-
редио за посетиоце у Ноћи му-

зеја, назван је „Вирните у комшилук”, 
а имао је за циљ промоцију српске 
културе, упознавање са фестивал-
ским програмима Београда, односно 
туристичким потенцијалима Србије. 
Програмски садржај те вечери обу-
хватао је изложбу плаката „Србија у 
сликама”, као и пројекције кратких 
филмова о култури, спорту и тради-
цији Србије, њеним природним и још 
неоткривеним лепотама, односно 
београдским фестивалима. Приказа-
на је и понуда музеја Србије и Бео- града: поред осталих и Музеј Николе 

Тесле, Историјски музеј Србије, Цеп-
теров музеј модерне уметности, Ет-
нографски музеј и други мањи музеји 
и галерије. Сваки посетилац могао је 
са собом да понесе рекламни мате-
ријал везан за разне садржаје које 
Србија и Београд нуде.

Право освежење био је Сајлент 
диско под звезданим небом у двори-
шту Српског културног центра у Бу-
димпешти. Реч је о потпуно ориги-
налном концепту забаве, у којем су 
посетиоци уз помоћ слушалица, на 
две фреквенције, могли да слушају 
различиту музику и играју у омиље-
ним музичким ритмовима, које је у 
Ноћи музеја бирао ДЈ ЗОРБАС. Био је 
ово оригиналан спој традиоционал-
ног и модерног, али и права најава 
музичких догађаја који следе у Бео-
граду. Специфична енергија и пози-
тивна атмосфера осећале су се у ва-
здуху, тако да су се посетиоци који 
су непрекидно пристизали, дуго за-
држали на овом програму.

Српски културни центар посетио је 
и амбасадор Србије у Мађарској Раде 

Дробац са супругом, а програм је 
отворио и присутне поздравио Милан 
Ђурић, директор Културног и доку-
ментационог центра у Мађарској. Он 
је истакао значај ове манифестације, 
као и сарадње са институцијама и ор-
ганизацијама из Србије, које посред-
ством ове културне установе имају 
прилику да у Будимпешти представе 
културу, традицију и туризам Србије.

Треба подсетити да ово није прва 
заједничка активност Туристичке ор-
ганизације Србије и Српског култур-
ног центра у Будимпешти. Управо у 
овој установи налази се први елек-
тронски инфо-пулт са информација-
ма о Србији, као и етно-кутак и ре-
кламни материјал који се свакоднев-
но дели посетиоцима ове установе, 
али и случајним пролазницима.

– Одлучити на који начин се пред-
ставити током Ноћи музеја у Будимпе-
шти, када се узме у обзир чињеница да 
она има много музеја, и да у овом тре-
нутку има изложбу дела Пикаса, био је 
прави изазов. Требало је анимирати 
људе да дођу у овај простор и ја сам 
презадовољна не само тим спонтаним 

доласцима, него и дугим задржавањи-
ма људи, што значи да им се јако допа-
ло. Мој утисак је да је за њих било пот-
пуно неочекивано оно са чим су се су-
срели, да ли је то музика, тј. сајлент 

диско, или фантастична српска кухи-
ња коју је припремио угоститељ Ненад 
Анђелић; да ли је то гостопримство и 
љубазност наших домаћина на челу са 
Миланом Ђурићем, или поклончићи са 
којима је сваки посетилац отишао; мо-
жда осмеси које су имали на својим 
лицима гледајући филмове… Све то 
по мало, када се обједини, даје утисак 
да је ово једна сјајна активност, која је 
отворила пут и новим идејама и ја се 
унапред радујем – рекла је Жељка 
Пудар, представник Туристичке орга-
низације Србије.

И ова Ноћ музеја, али и друге ак-
тивности Српског културног центра у 
Будимпешти, које су у протеклом пе-
риоду биле веома бројне, потврдиле 
су да ова установа, смештена у бу-
димпештанској Нађмезе улици 49, на 
тзв. Пештанском Бродвеју, постаје 
омиљено састајалиште љубитеља 
српске и балканске културе, уметно-
сти и начина живљења.

Д. К.

БЕОГРАД ЗОВЕ 
У ГОСТЕ

Јадранка Ђорђевић, руководи-
лац сектора за промоције Тури-
стичке организације Београда, по-
звала је све грађане Мађарске да 
дођу и посете Београд, који током 
летњег периода нуди разна кул-
турна дешавања. Садржаји су 
разноврсни и за свачији укус, по-
чев од популарног Београдског 
летњег фестивала БЕЛЕФ, преко 
разних културних програма у 
Скадарлији, на Ади Циганлији, 
Карневалу бродова, све до Бир 
феста, на којем ће посетиоци бес-
платно моћи да уживају у концер-
ту популарног музичког састава 
Рудиментал.
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КУЛТУРА

Л окације одржавања „Сусрета 
дечјих драмских радионица”, 
до сада су биле различите, па је 

тако раније одржаван у сали Српског 
позоришта у Будимпешти, у просто-
ријама Српског културног центра, за-
тим у Ловри, док је за следећу годи-
ну планирано да домаћини буду Ба-
тања или Деска. Ове године, на су-
срету су учествовале школе из Бу-
димпеште, Ловре, Батање и по први 
пут деца из Бате.

Госте у школској аули, испуњеној 
до последњег места, поздравио је 
Милан Ђурић, директор Културног и 
документационог центра Срба у Ма-
ђарској. Тијана Галић и Катарина Бачи 
су најавиле представе и препустиле 
сцену најмлађима, да пока-
жу шта су припремили.

Најпре је наступао дома-
ћин, драмска секција „Сун-
цокрет”, са представом „Ва-
њине лутке”, коју је профе-
сорка Зорица Јурковић, уз 
асистенцију Катарине Бачи, 
припремила са петим, ше-
стим и седмим разредом. 
Представа се рађала поступ-
но, а на свакој проби се фор-
мирао текст, чију основу чи-
не дечји „бисери”, односно 
„дечја уста”. Основна идеја 
је била дечја интерпретација 
света одраслих. Кроз импро-
визације, деца су проналази-
ла ситуације, формирала ди-
јалоге и радњу. Приказана је 
духовита и дирљива прича о 
усамљеној девојчици Вањи, 
која налази необичне прија-
теље, своје лутке, које ожи-
вљавају и дају јој савете о 

љубавним проблемима. Представа је 
обогаћена игром, певањем и лепим 
костимима. Изабела Борза, профе-
сорка ликовног васпитања је и овога 

пута атрактивном сценографијом 
употпунила овај леп доживљај.

Ловрани су се представили симпа-
тичном и веселом класичном пред-

ставом „Црвенкапа”, која је била про-
праћена игром и песмом. Деца су на 
сцени показала колико су се и језички 
развила, наравно уз помоћ учитељи-
ца Јелене Вукајловић-Краус и Софије 
Иванов.

Од почетка ове године, деца из Ба-
те су добила прилику да у свом ме-
сту уче српски језик. Овај, ни мало 
лак посао, успешно обавља профе-
сорка Вида Свобода, која двадесетак 
ђака учи матерњем језику у оквиру 
шест часова недељно. За ову прилику 
они су припремили скеч под називом 
„Ала је леп овај свет”, по истоименој 
песми Јована Јовановића Змаја.

За крај сусрета овог празника 
драмске игре, публици се представи-

ла група „Суферини” из Бата-
ње, са адаптацијом приче 
„Градски и сеоски миш”. Глав-
ни јунаци су најбољи прија-
тељи, али и један и други су 
убеђени да живе на најбо-
љем месту. У представи смо 
сазнали које су предности 
живота у граду и селу током 
акционе драматизације, коју 
су припремили основци из 
Батање. Својим конструктив-
ним предлозима и решењима 
деца су допринела квалите-
ту ове дечје игре, уз асистен-
цију учитељице Станиславе 
Ђенеш-Екбауер.

Читава манифестација је 
одисала креативношћу и до-
брим расположењем, па је 
ово била још једна прилика 
да најмлађа публика ужива 
у остварењима својих вр-
шњака.

К. П.

Сусрет дечјих драмских радионица

Ала је леп овај свет!
Српскa школa „Никола Тесла” је при крају ове 
школске године била домаћин дечје театарске 
манифестације, коју традиционално организује 

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској

У Текелијануму обележен јубилеј Педагошког музеја

Преглед историјата школства Србије и њеног расејања
У оквиру обележавања 
120 година од оснивања 

Педагошког музеја у 
Београду, у пештанском 
Текелијануму отворена 
је изложба о историјату 
српскoг школства током 

XIX и XX века

О рганизатор документарне по-
ставке је Српски педагошки и 
методолошки центар из Мађар-

ске, а финансијер Секретаријат за кул-
туру града Београда. На 12 паноа, пре-
ко изложених фотографија ученика и 
учитеља првих основних школа, на-
словних страна уџбеника из тог перио-
да, слика првих учила, ђачких књижи-
ца или уверења о постављењу и друге 
занимљиве архивске грађе, приказан је 
развој васпитања и образовања у Ср-
бији, као и међу Србима ван Србије, у 
наведеном периоду.

Аутори изложбе су кустоси: Нина 
Атлагић, Јелена Гаровић, Маја Николо-
ва и Филип Трајковић, а изложбу је ли-
ковно обликовао дизајнер Иван Ста-
нић. Прва у серији од четири изложбе 
одржана је у Гимназији „Доситеј Обра-
довић” у Темишвару, а планирано је да 
се одрже и изложбе у Бечу и Трсту.

О изложеним експонатима говорила 
је Маја Николова, кустос Педагошког 
музеја, која је истакла задовољство 

због боравка у Текелијануму, познатом 
културном центру који је, како је ре-
кла, вековима уназад омогућавао 
стварање интелектуалне елите, која је 
својим радом и напорима успела да 
српско образовање и српску културу 
дигне на виши, европски ниво.

„Школство Србије почело је да се 
развија почетком XIX века. То су биле 
прве трогодишње основне школе на-
мењене искључиво дечацима, док су 
девојчице добиле прилику да седе у 
школским клупама, или скамијама, тек 
средином XIX века. Развој средњег 
образовања споро је текао. Прва гим-
назија основана је у Београду 1830. го-
дине, а у другим варошима у Србији 
радиле су полугимназије или стручне 
школе које су имале за циљ да образу-
ју потребан кадар за развој аграрне, 

али још увек патријархалне кнежеви-
не”, рекла је гошћа из Београда.

Филип Трајковић, кустос-библиоте-
кар Педагошког музеја, у наставку је 
говорио о специфичностима васпита-
ња за оно време, истичући и право учи-
теља да казни непослушност ученика. 
На духовит начин је поменуо ђачке 
„буботе” (суботе), поправне мере које 
су често биле и „превентивне”.

Строгу дисциплину, која је владала 
како у учионицама тако и у интернати-
ма, пратили су и одређени облици по-
нашања. Ученици гимназија били су у 
обавези да носе капе са ознаком шко-
ле и разреда, и у школи и на улици. На 
улици, после осам увече, морали су да 
буду искључиво у пратњи одраслих, 
нису смели да походе циркусе, нити да 
иду у кафане. Ученице Више женске 

школе, која је била интернатског типа, 
нису смеле ником другом да пишу и 
да примају писма, сем родитељима и 
најближим рођацима.

Након разгледања експоната, орга-
низатори су провели дуже време у 
разговору са директорком ђачког до-
ма, Јулијаном Мијатовић-Которчевић и 
присутним васпитачима и професори-
ма. Изложбу су посетили ученици Гим-
назије „Никола Тесла,” професори и ва-
спитачи.

Организатори изложбе су за време 
боравка у Будимпешти посетили Гим-
назију „Никола Тесла”, о којој кустос 
Маја Николова планира да напише мо-
нографију. Она је 2014. године објави-
ла монографију Српске основне школе 
„Јован Милетић” из Трста.

С. З.
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СА ЛИЦА МЕСТА Драгоцено откриће српских археолога

Пронађен печат кнеза Лазара, изгубљен у нападима Мађара
О ткриће печата кнеза Лазара у 

остацима средњовековног гра-
да Рудника је спектакуларан 

налаз до кога су дошли археолози 
Филозофског факултета у Београду 
и Музеја Рудничко-таковског краја. 
Били су запањени кад је из земље из-
ронила метална плочица-матрица с 

минуциозно угравираним 
владарским грбом, каракте-
ристичним шлемом украше-
ним бивољим роговима и 
натписом: „Господин Лазар 
кнез све српске земље”. Пе-
чат је урезан „у негативу”, 
као слика у огледалу, да би 
се читао правилно после 
отискивања у злату или во-
ску.

– Реч је о јединственом 
налазу, јер смо до сада по-
знавали само отиске печата 
на владарским повељама, са-
чуваним у ризницама. По пр-
ви пут пронађена је матрица 
којом су ти печати отискива-
ни. Њу је могао да носи само 
кнез Лазар или његов најбли-
жи сарадник из дворске кан-
целарије – каже доцент др 
Дејан Радичевић, који је с ку-
стосом Аном Цицовић руко-
водио истраживањима.

Они истичу да је пронала-
зак кнежевог печата дефи-
нитивно потврдио важност 
средњовековног Рудника и 
наговестио да је у граду по-
стојала владарска резиден-
ција.

– Рудник је био врло важан извор 
Лазареве економске моћи, а печат 
доказује да је он боравио у њему и 
издавао повеље – каже др Радиче-
вић. – Лазар је ширећи државу сле-
дио традицију Немањића и овлада-
вао кључним рударским местима, од 
Новог Брда до Рудника, који му је 
био веома значајан.

Да би прецизно установили од ког 
је метала изливена матрица посла-
ли су је на испитивање у Републички 
завод за заштиту споменика култу-
ре.

– Спектрометријска анализа је 
дала невероватан резулатат, да је 
реч о аутентичној легури коју су на-
правили овдашњи металурзи – каже 
др Радичевић. – Печат је направљен 
од легуре која садржи 80 одсто ба-
кра, осам одсто олова, шест одсто 
калаја, два одсто цинка и један про-
ценат силицијума. Суштински, то је 
оловно-калајна бронза којој су оста-

ли легирајући елементи дали посеб-
не особине.

Стручњаци сматрају да је с печат-
не матрице отискивана предња стра-
на жига и да је вероватно имала и 
други део.

– За другим делом печата и за 
остацима владарске резиденције по-
трага тек почиње – каже др Радиче-

вић. – Печат који смо пронашли под-
сећа на „велики типар” којим је ове-
рена повеља светогорском манасти-
ру Пантелејмону, али и на печат с пи-
сма Дубровчанима.

Титула коју је Лазар користио на 
рудничкој матрици и тип витешког 
шлема старији од приказаног на ре-
љефу у Хиландару, указују да је овај 
печат кнез користио у раној фази 
владавине.

– Вероватно је реч о периоду не-
посредно после 1373. кад је победио 
великаша Николу Алтомановића у 
сукобу око Рудника – каже др Ра-

дичевић. – Од тада овда-
шњи рудници и градови по-
стају значајан извор моћи 
кнеза Лазара, а доцније де-
спота Стефана Лазаревића 
и Вука Бранковића. Овде је 
радила најдуговечнија и по-
следња ковница новца 
средњовековне Србије.

– Лазарев печат смо пронашли у 
отпадној јами, као да га је неко ба-
цио у задњем тренутку, да би спре-
чио да владарска ознака буде про-
нађена и злоупотребљена – каже др 
Радичевић. – Тај археолошки слој 

указује да је град био спаљен и ра-
зорен. Током обнове преко необичне 
скривнице је подигнута нова велика 
грађевина, која је практично сачува-
ла печат.

Ана Цицовић каже да ће печат 
бити изложен у Музеју Рудничко-
таковског краја у Горњем Миланов-
цу. 

Лазарев печат, који је био изгубљен током напада 
мађарских трупа на Србију одмах после Косовског 
боја, пронађен је у остацима средњовековног града 

Рудника. На металној плочици је угравиран шлем, 
украшен бивољим роговима и натпис: „Господин 

Лазар кнез све српске земље”

ТРГОВАЧКА 
МЕТРОПОЛА

Средњовековни трг Рудник био 
је цивилно насеље с густом кон-
центрацијом солидно грађених 
објеката великих димензија, међу 
којима више православних и като-
личких цркава за приморске тр-
говце. Град је био седиште трго-
вачких компанија и администра-
ције, са царином, дипломатским 
представништвом, резиденцијама, 
већницом, гостионицама и сврати-
штима за путнике.

ОДБИО ДА БУДЕ ТУРСКИ ВАЗАЛ
Будући кнез Лазар рођен је 1329, као син племића Прибца Хребељано-

вића, који је после Душановог крунисања постао логотет – канцелар на 
његовом двору. Одрастао је и образовао се на двору најмоћнијег балкан-
ског владара тог доба. Женидбом са Милицом, из лозе Вукана Немањи-
ћа, Лазар је практично ушао у владарску породицу. У борби племства 
после Душанове изненадне смрти, прво је постао владар моравске Срби-
је, а временом и најмоћнији међу српским племићима. Одбио је да буде 
турски вазал и покушао да, као и Душан, створи хришћански савез за од-
брану Европе од Османлија. Папска Европа је одбила да му пружи подр-
шку. Лазар је повео српску војску у бој на Косово. Османлије су накрат-
ко заустављене, а цвет српског племства је изгинуо.

ПОСЛЕ ТУРАКА, НАПАДА ЖИГМУНД
Средњовековни Рудник није био заштићен зидинама и мо-

жда је то разлог за губитак и откриће кнежевог печата. Наиме, 
одмах после Косовског боја 1389. угарски краљ Жигмунд по-
кренуо је поход на „шизматичку” Србију, а први циљ му је би-
ло освајање „Рудничке планине” и њених богатстава. Међутим, 
наишао је на жесток отпор и морао је да се повуче. Затим је 
1390. безуспешно опседао Острвицу, главну рудничку тврђаву.

– Угарски упад је кратко трајао због неочекивано упорног от-
пора Срба, које је највероватније предводио великаш Никола Зо-
јић – објашњава др Радичевић. – Зојић није учествовао у Косов-
ском боју, јер је остављен да брани северну границу, што значи 
да су Срби били свесни опасности од Угарске.

Угари су искалили бес на цивилном насељу Руднику.
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животни стил

К ада говоре о свом здравстве-
ном стању људи за већину обо-
љења криве наследни фактор, 

стрес или нездрав начин живота. Оно 
што многи не узимају у обзир, а што и 
те како може да утиче на то како се 
осећају јесте њихова личност. Наиме, 
истраживања су показала да 
добијање неких болести и 
целокупно здравље органи-
зма зависе и од тога да ли 
сте интровертна или екстро-
вертна особа.

Студија рађена на Универ-
зитету у Нотингему показа-
ла је да су особе које су 
отвореније и више времена 
проводе у дружењу са дру-
гим људима здравије и да 
имају бољи имуни систем, 
боља бела крва зрнца.

Иако су интровертни ти-
пови имали слабији имуни-
тет, научници тврде да нега-
тивне емоције и повлачање 
које чешће испољавају ове особе, не 
морају нужно да доведу до здрав-
ствених проблема.

У већини случајева екстровертне 
особе су и психички здравије, а то је 
показала и америчка студија обја-
вљена у часопису „Џурнал оф психи-
јатрик рисерч”. Отворене личности 
радо учествују у свим друштвеним 
дешавањима и не оптерећују се пре-
више неважним стварима.

С друге стране, студија је показала 

да је међу депресивним особама чак 
74 одсто оних који спадају у интро-
вертни тип личности. Због своје за-
творености и повлачења у себе, ови 
људи су током живота често незадо-
вољни и несрећни. Како тврде лекари, 
и ризик од самоубиства је код њих 
много већи.

– Интровертне особе заиста дру-
гачије реагују у многим ситуацијама, 
а највеће оптерећење осећају у сре-
динама у којима има много људи ко-

ји им не пријају – каже Су-
зан Кејн, аутор књиге „Тиши-
на: Снага интровертних у 
свету који не престаје да 
прича”.

Кејн, која је и мотивацио-
ни говорник и бави се уна-
пређењем комуникације из-
међу ова два типа личности, 
каже:

– Затвореним особама 
прија рад на пројектима и 
када се интелектуално анга-
жују, али само уколико то 
раде сами или у што мањем 
тиму људи.

Оно што је још карактери-
стично за повучене индивидуалце су 
и агресивни снови, пуни непријатељ-
ских емоција и убистава, јер они на 
овај начин пројектују многе потисну-
те емоције.

Екстровертне особе, међутим 
склоније су ризичном понашању. Пре-
ма неким истраживањима, оне се у 
млађем добу лакше одлучују да про-
бају алкохол, психоактивне супстан-
це, као и да упражњавају секс без за-
штите. Овај тип личности импулсив-

није и раздражљивије реагује у мно-
гим ситуацијама, а због спремности 
да без много размишљања делује 
лакше улази у криминогену средину.

Међу екстровертним личностима 
више је гојазних. Отворенија деца не 
стиде се да приликом самопослужи-
вања сипају себи 33 одсто више хране 
или да захтевају веће и обимније 
порције у односу на затвореније ма-
лишане. Због превелике жеље да се 
уклопе и допадну свима, екстроверт-
не особе, такође, често могу да буду 
под стресом који ублажавају повећа-
ним уносом хране, а то може да до-
веде до повећања броја килограма. 

Научници су открили повезаност између стања 
организма и типа личности. Отвореније особе имају 
бољи имуни систем и ређе психички оболевају, за 

разлику од интровертних, који су 
склонији депресији

Социјални живот утиче на организам

Људи са отворенијим карактером су здравији КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЕКСТРОВЕРТНИХ 

ОСОБА
– окренуте су спољном свету, 

људима и разним активностима
– радо упознају нове људе и ис-

пробавају нове ствари
– лако обављају задатке и брзо 

доносе одлуке
– више воле да причају него да 

слушају
– лако преузимају ризик
– уживају у новцу, моћи и успе-

ху
– без проблема раде више ства-

ри истовремено
– лако улазе у конфликт
– радо проводе време са дру-

гим људима

Е пископ се поново латио пера и 
цару указао на све оне опасно-
сти које овакви списи могу да 

изазову у много напаћеном бечком 
цару, вазда оданом српском народу 
који, подсећао је епископ, својом кр-
вљу и многобројним жртвама потпо-
маже Двор у борби против Ракоције-
вих бунтовника.

На велико епископово разочарење, 
Беч је ћутао. Уместо писма, среди-
ном децембра 1707. у Карловце је, и у 
Петроварадин, стигао царски коме-
сар Христијан Гаријен који је, послу-
шавши молбе и жеље српских челни-
ка, написао извештај Дворском рат-
ном савету.

На Крушедолском сабору је коме-
сар Гаријен прочитао захтеве бечког 
Двора, од којих је већина за Србе би-
ла прихватљива. Потешкоће су наста-
ле приликом саопштавања „Да као 
будући митрополит, тако и епископи 
и целокупно свештенство, не сме за-
хтевати да зависи од Пећке патријар-
шије, нити од осталих турском цар-
ству потчињених Патријаршија, а на-
рочито ако би се та зависност одно-
сила и на темпоралије.” Овај захтев 
Срби нису могли да прихвате. Исто 
тако, окупљени су од Двора тражили 
да цео српски народ, како у цркве-
ном, тако и у световном погледу, за-
виси од свог црквеног поглавара. Са-
бор је захтевао да се поштује право 
митрополита да он поставља и хиро-
тонише епископе, па да тек потом 

тражи потврду од бечког 
владара.

Без обзира на сва неслага-
ња, комесар Гаријен је ипак 
дозволио да се обави избор 
новог митрополита. Исаија 
Ђаковић је потом положио 
заклетву да ће бити веран и 
одан Српској православној 
цркви, „свјетлости ћесар-
ској” и пећком патријарху.

Текелија је упијао сваку 
реч. Запљусну га непознати 
осећај задовољства. Исаија 
му је шапнуо како њихово 
време тек надолази и да ће 
ускоро, с Божјом помоћу, 
Срби имати своје представ-
нике и у Угарском сабору. 
„Почитајеми оберсте, будите 
стерпљиви. Будите мудри ја-
ко змија и лукави јако хроми 
вук Свјатаго Саве”, саветова 
му митрополит.

У ушима Јована Текелије 
још су одзвањале митропо-
литове речи изговорене при 
растанку: „Почитајеми го-
сподине полковниче, до 

смерти своје хоћу се подвизати за 
наш сиромашки народ. У љубови и је-
динствје господ Бог да утверди и 
уразуми и вас и нас, и васцелиј серб-
скиј народ наш! Амин.”

Управо тих дана када је вест о 
смрти митрополита Ђаковића запљу-
снула Поморишје, по околним насе-
љима и у самом Араду почела је да 
јењава подмукла и тешка заразна бо-

лест. Опака куга је харала 
замало пола године. На кожи 
оболелих најпре би се поја-
вили мехури, који се брзо 
шире, потом су им отицале 
лимфне жлезде. Незадуго 
потом, отеклине им се загно-
јише.

Беспомоћни болесници су 
патили од високе темпера-
туре, падали у бунило, губи-
ли су свест… Умирали су за 
неколико дана. Понајвише 
деца и млади људи. Много је 
поморишких граничара тада 
помрло. Куга се окомила и на 
њихове породице. Плач и ле-
лек дуго се разлегао равни-
цом. Свештеници су неумор-
но сахрањивали мртве и мо-
лили се Господу да ова стра-
хотна пошаст што пре стане.

Срби су чврсто веровали 
да се куга појављује у обли-
ку немилосрдне жене са бе-
лом марамом на глави, која 
је у стању да усмрти свакога 
чим га прстом по челу такне. 
(…)

Драгомир Дујмов

Комесар Христијан Гаријен је дозволио да се обави 
избор новог митрополита. Исаија Ђаковић је потом 
положио заклетву да ће бити веран и одан Српској 

православној цркви, „свјетлости ћесарској” 
и пећком патријарху

Јован П. Текелија и Ракоцијев устанак (17)

Избор Исаије Ђаковића за митрополита

Исаија Ђаковић
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невен

К ако знамо да смо урадили праву 
ствар, или да смо пошли правим 
путем? Требало би да се осврта-

њем и погледом уназад у нама не рађа 
кајање за нечим што смо могли, а ни-
смо постигли. Наравно, да бисмо на тај, 
сасвим сигуран начин, одредили вреди 
ли оно што смо учинили, морамо прво 
начинити корак, покушати и тек онда 
судити.

Педесетак „малих матураната” је 
2012. године изашло из клупа 
основних школа и запутило се 
у свет. Тада нису били свесни 
куда иду и зашто то чине. Ти 
исти млади људи, а међу њи-
ма и ја, стајали су 3. септем-
бра 2013. године у школском 
дворишту Српске гимназије 
„Никола Тесла” у Будимпе-
шти.

Сада следи она прича о 
очима пуних суза, одвајању 
од родитеља, бакиној кухињи 
и кућном љубимцу који је 
остао код куће на милост и 
немилост млађем брату. Да 
се разумемо, свега тога је би-
ло, али није нам требало дуго 
да схватимо да је слобода 
лепа, да је боље удаљити се 
од будног родитељског ока и 
да смо сада окружени људи-
ма који ће нам чинити другу 
породицу.

Четири године није мало, али школ-
ски дани пролете много брже него сви 
остали. За то време смо се међусобно 

упознавали, зближавали и стварали 
пријатељства која се неће тако лако 
заборавити. Путовали смо, певали, ве-

селили се на разним прославама и по-
магали колико смо могли. Успели смо 
да постигнемо добре резултате у шко-

ли, нешто на знање, а нешто на шарм и 
срећу. Било је и свађа, суза, несташлу-
ка, проблема, тешких речи, али све је 
то саставни део ђачког живота.

Преживљавали смо разне стресове 
заједно, од раскида и несрећних љуба-
ви, преко одговарања, кашњења у дом, 
избора праве комбинације за „Предају 
пантљика”, па све до полагања матуре. 
Сада су писмени и усмени матурски 
испити завршени. Минулих дана смо се 
последњи пут појавили као ученици у 
нашој школи и полагали усмену мату-
ру.

Са часовима, седењем у школи, пре-
писивањем и одговарањем смо завр-
шили. Остаје нам да се осврнемо уна-
зад и видимо шта смо урадили.

Говорим у своје име, али се надам 
да говорим и у име већине, и кажем да 
је вредело. Вредело је одлазити од ку-
ће, путовати и живети у једном окру-
жењу које нам је пружило животно 
образовање. Као ђак генерације и ре-
довни, сада већ бивши члан редакције 
„Гимназијалац” могу вам рећи, драги 
моји пријатељи, Сошиговци, да се ис-
плати.

Док учите биологију, нервирате се 
око физике, читате лектире које вас 
апсолутно не интересују, нађите вре-
мена да се насмејете што сте још увек 
у школским клупама, јер „од колевке 
па до гроба најлепше је ђачко доба”!

Невена Богићевић

Са часовима, седењем у школи, преписивањем и 
одговарањем смо завршили. Остаје нам да се 
осврнемо уназад и видимо шта смо урадили. 

Вредело је одвојити се од куће и живети у једном 
окружењу које нам је пружило 

животно образовање

Напис ђака генерације 2012–2016

О нама, бившим матурантима

Ђак генерације Невена Богићевић (друга с лева), са својим школским другарима

Информатика у служби толераниције и едукације

Успостављене везе са школама широм Европе
М арина Александрић-Ремели, 

професор математике и ин-
форматике у Српској школи 

„Никола Тесла”, члан је E-Twinningа, 
организације професора и наставни-
ка у Европи, који имају жељу да ме-
ђусобно сарађују и при том користе 
дигитална средства, нове методе у 
настави и нове методе комуникације. 
Првенствено, жеља јој је била да се 
преко ове организације лично усавр-
шава, а недавно је почела да се бави 
и пројектима. Први пројекат на који 
се пријавила био је управо онај под 
називом „Прославимо различитости”, 
који је освојио трећу награду на ни-
воу Мађарске. У пројекту је учество-
вао велики број школа, а било је мно-
го занимљивих радова, међу којима и 
из мањинских образовних установа.

Ученици петог и шестог разреда 
Српске школе направили су видео 
снимак, који садржи пет слика. Слике 
су правили ђаци, користећи идеје до-
бијене после дискусије о толеранцији 
и прихватању различитости међу љу-
дима.

„Велика је срећа што смо ушли у 
ужи избор и добили трећу награду”, 
каже професорка, видно срећна због 
овог великог успеха. „Деци није било 
тешко да прихвате и разумеју тему 
пројекта, јер смо у оквиру школе при-
чали о толеранцији, прво на нивоу на-
шег разреда, како би постали једна 
компактна заједница. Тада смо ради-
ли слагалице. Свако дете је нацртало 
свој цртеж и ти цртежи су се уклопи-
ли у једну целину, разредну слагали-

цу. Било је ту још цртежа на исту те-
му, тако да смо њих-искористили за 
овај пројекат. Код реализације пројек-
та помогле су и Изабела Борза, про-
фесорка ликовног, као и Зорица Јур-
ковић, која предаје драму.

Један део пројекта смо направили 
на часовима ликовног, а на драмској 
секцији смо све то игром и покретом 
уобличили. На часу информатике смо 
направили видео. Нисмо имали много 
времена за овај пројекат, тако да на-

граду нисам очекивала, али сам свим 
срцем желела да учествујемо. Ово је 
награда на нивоу Мађарске, али по-
што је конкурс расписан на европ-
ском нивоу, улазимо и у даљу конку-
ренцију.”

Други веома важан пројекат, тако-
ђе, на иницијативу професорке Алек-
сандрић-Ремели, планира се од јесе-
ни. Од E-Twinningа је добијено одо-
брење за пројекат, који ће да се одви-
ја током следеће школске године. 
Пројекат је покренут у једној фин-
ској основној школи, у малом граду 
Трнави. За партнера је изабрана про-
фесорка Марина, која је представила 
себе и нашу школу и успела да их за-
интересује за сарадњу. Тако су две 
професорке заједнички уобличиле 
пројекат, навеле циљеве и глобални 
план под називом „Млади у Европи”.

Основни циљ је да се млади упо-
знају, да добију што више информа-
ција једни о другима како живе, ка-
ко се школују, како проводе слобод-
но време. Језик комуникације је ен-
глески, на коме ће деца да размењу-
ју своја животна искуства. Интере-
сантна је чињеница да је у финском 
школском образовном програму 
обавезна реализација бар једног 
пројекта везаног за школе и младе 
људе у Европи. У пештанској Српској 
школи ово је још увек активност по 
жељи појединаца, уз одобрење и по-
дршку др Јованке Ластић, директор-
ке школе, којој се ова идеја веома 
допада.

К. П.

Ђаци Српске школе „Никола Тесла” освојили су 
треће место у Мађарској, на E-Twinning конкурсу за 

видео пројекат, на тему „Толеранција и 
културне различитости”

Професорка Марина Александрић-Ремели и њени ученици
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КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА
Културног и документационог центра Срба у Мађарској

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за ди-
ректора Културног и документационог центра Срба у Ма-
ђарској.

I – Правни однос и задаци директора
- Директор се по параграфу § 208. Закона о радним одно-

сима (I Закон из 2012. године) сматра за позицију руководи-
оца, а председник Самоуправе Срба у Мађарској према ру-
ководиоцу институције врши права послодавца, осим права 
о раскиду радног односа што је у делокругу Скупштине Са-
моуправе Срба у Мађарској.

- Директор ступа на посао 12. септембра 2016. године, а 
радни однос се заснива на одређено време од 5 (пет) годи-
на.

- Карактер радног места: недељно 40 сати у пуном рад-
ном времену.

- Место обављања посла: 1065 Будимпешта, улица Нађме-
зе бр. 49. приземље бр. 3.

- Лични доходак и остале субвенције: Према одлуци 
Скупштине ССМ о систему личних доходака и субвенција.

- Делокруг, односно важнији задаци директора:
• руковођење и функционисање институције,
• опште заступање институције,
• управљање и организовање извршавања јавних задатака 

и основне делатности институције.

II – Услови конкурса
• висока или виша школска спрема (факултет или виша 

школа),
• искуство од најмање 3 године на позицији руководиоца 

у области културне делатности,
• мађарско држављанство, агилност у раду, потврда да 

није кажњаван,
• знање српског језика на нивоу матерњег језика,
• поседовање возачке дозволе.

III – Документи који се прилажу уз конкурсну пријаву
• фотокопије потврда о завршеној високој или вишој 

школској спреми (диплома, језички испит, итд.),
• потврда да није кажњаван (не старија од 30 дана),
• стручна биографија кандидата, на српском језику,
• материјал о концепцији рада у вези руковођења инсти-

туцијом, стратешке замисли (на српском језику) од 5 до 10 
страница,

• изјава кандидата о томе да учесници у конкурсном про-
цесу могу да се упознају са предатим конкурсним материја-
лом, односно да се слаже са умножавањем и достављањем 
конкурсног материјала особама које ће давати мишљење и 
доносити одлуку,

IV – Поступак вредновања конкурса:
- Вредновање конкурса се врши према статуту Самоу-

праве Срба у Мађарској, према прилогу бр. 2. „Правилник о 
изборима”.

- Скупштина ССМ врши вредновање конкурса на првој 
седници после истека рока за предају конкурсних пријава.

- Председник Самоуправе Срба у Мађарској врши имено-
вање директора на основу скупштинске одлуке.

V- Начин, место и рок за предају конкурса:
- Конкурсна пријава се пише на српском језику, а предаје 

се путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у 
Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 
Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретари-
јату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).

- Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс 
за директора Културног и документационог центра Срба у 
Мађарској”.

- Рок за пристигнуће конкурса (у канцеларију): 22. август 
2016. године

VI- Информације у вези конкурса
Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској, др Јадранка 

Гергев шеф канцеларије, или Вера Пејић Сутор председница 
ССМ.

Тел: 06 1) 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu

VII – Конкурс се објављује у следећим медијима:
- Веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.

szerb.hu)
- Српске недељне новине



(Напомена редакције: с обзиром да је реч о званичном 
документу Самоуправе Срба у Мађарској, текст конкур-
са, на захтев Канцеларије ССМ-а, објављујемо у оригинал-
ној верзији, без уобичајених лекторских интервенција) 

Српско позориште у Мађарској и село Ловра срдачно 
вас позивају на манифестацију

ДАНИ ПОЗОРИШТА И КУЛТУРЕ
ОД 20. ДО 24. ЈУЛА 2016.

НА ЛЕТЊОЈ ПОЗОРНИЦИ У ЛОВРИ
20. јули (среда) у 19.00 ч.

АВАЛА ЕКСПРЕС 20
Песме Тамаша Чеха на српском,

поводом две деценије од концерта 1996.
Оригинални стихови: Геза Беремењи

Српски текст: Петар Милошевић
Изводе: Јосо Маториц, Милан Рус, Тибор Ембер, 

Мирко Милошевић
*

21. јули (четвртак) у 20.30 ч.
Габор Ленђел: СОМБОРСКА РУЖА 20

Генерална проба
*

22. јули (петак) у 20.30 ч.
Габор Ленђел: СОМБОРСКА РУЖА 20

Премијера оперете
Играју: Даринка Орчик, Јосо Маториц, Марко Ембер, 
Бранка Башић, Тома Принц, Лидија Стевановић, Зорица 
Јурковић, Митар Кркељић, Бранимир Ђорђев, Лаура Та-
полчањи, Јована Вечић, Моника Тот, Ана Штурц, Кристина 

Борбељ, Марко Рус, Дејан Дујмов
Оркестар: Габор Ленђел, Милан Рус, Марко Ђорђевић, 
Филип Адамов; декор: Тибор Прагаи; техника: Богдан 

Сабо; асистент режије: Катарина Бачи;
кореографија: Моника Тот; режија: Милан Рус

*
22. јули (петак) у 19.30 ч.
Отварање изложбе слика
СТРАЈЕ МАРЈАНОВИЋА

*
23. јули (субота) у 20.00 ч.

Концерт хора
„СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ”

*
24. јули (недеља) у 11.00 ч.

ТРНОВА РУЖИЦА (CSIPKERÓZSIKA)
Gergely Theater

Дечја музичка представа на мађарском језику
*

24. јули (недеља) у 20.30 ч.
Georges Feydeau:

A BALEK, AVAGY A HÜLYÉJE
Представа мађарског театра „Фоги”

Играју: Csengeri Attila, Beleznay Endre, Szabó Máté, Jászai 
László, Harsányi Gábor, Fogarassy Bernadett, Oszter 
Alexandra, Várkonyi Andrea, Sáfár Anikó, Lengyel Eleonóra, 

Hoffmann Richard; Режија: Pozsgai Zsolt
*

Карте се могу купити на лицу места,
на дан извођења представа;
Контакт: +36 30 428 08 80

или имејл адреса: szinhaz@szerb.hu
Покровитељи:

Национална културна фондација, Министарство 
за људске ресурсе, Самоуправа Ловре, Самоуправа Срба 

у Мађарској

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ЈУЛ 2016.

02. 07. Вечерње  – у 18.00 ч.
03. 07. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
07. 07. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Ивањдан)
09. 07. Вечерње  – у 18.00 ч.
10. 07. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
11. 07. Вечерње  – у 18.00 ч.
12. 07. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Петровдан)
23. 07. Вечерње  – у 18.00 ч.
24. 07. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
31. 07. Св. Литургија  – у 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 7.30, изузев недеље 
и празника. 
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Прелиставамо црквени календар

Петровдан – Свети апостоли Петар и Павле
П разник Светих апостола Петра 

и Павла, у народу знан као Пе-
тровдан, Српска православна 

црква са својим верницима слави сва-
ког 12. јула. Петровдан је један од 15 
највећих хришћанских празника и на 
тај дан се завршава Петровдански 
пост.

Kрсну славу Петровдан обележава-
ју Срби у матици и дијаспори. Сматра 
се да је то слава пекара и рибара, јер 
је сам Петар био рибар, који се, пре 
него што му је Господ Исус Христос 
дао име, звао Симон. Помен Светом 
Петру се још држи 29. јануара и тај 
дан се назива Петрове Часне Вериге.

Свети Петар и Павле се у хришћан-

ству сматрају веома заслужним за 
проповедење, учење, крштење првих 
верника и њихово превођење у хри-
шћанску веру. Апостоли су пострада-
ли на исти дан.

Свети апостол Петар био је поре-
клом Јеврејин, и пре него што је по-
стао апостол Божији звао се Симон. 
По занимању је био рибар, по природи 
простодушан и богобојажљив, држао 
се заповести Господње. Бринуо се о 
својој кући и породици све док га Го-
спод није позвао на апостолство. По 
вазнесењу Господа нашег, Свети Пе-
тар, као врховни међу апостолима би 
први учитељ и проповедник. Цар Не-
рон га је осудио на смрт, и би распет 

на крст, али наопако, јер сматраше да 
није достојан исте смрти као Господ.

Свети апостол Павле, пре апостол-
ства звао се Савле. Пореклом беше из 
племена Венијаминова, из града Тар-
се. Најпре је био гонитељ хришћана и 
њихов мучитељ, али Господ га изабра 
за свог ученика и ревнитеља хри-
шћанске вере.

На путу за Дамаск јави му се сам 
Господ и рече му да престане са про-
гоном хришћана. Kрсти се Савле и 
постаде Павле и посвети се апостол-
ској служби. Проповедао је Јеванђе-
ље широм света. Био је посечен у Ри-
му, у време цара Нерона, баш када и 
апостол Петар. 

Храмовне славе у нашим насељима

Верници у Мохачу и Медини прославили Духове
У Мохачу је и ове године 

достојно прослављена 
храмовна слава – Ду-

хови. На самом почетку пра-
зновања патрона древне све-
тиње, 19. јуна, присуство срп-
ских православних верника 
било је нешто скромније, али 
како је време одмицало, по-
степено се повећавао број 
оних који су дошли да уве-
личају славље Мохачана. 
Међу гостима су били и Ср-
би из пограничних насеља у 
Хрватској.

Приликом свечаног обеле-
жавања Силаска Св. Духа на 
апостоле, у мохачкој српској 
православној цркви, свету 
литургију служили су: јереј 
Јован Бибић, парох сантовач-
ки, администратор мохачке 
парохије, јереј Милан Ерић, 
парох печујски и протођакон 
Андраш Штријк.

Свечану славску беседу одржао је 
о. Милан Ерић. Он је том приликом 
говорио о црквеном празнику – Ду-
хови, као и о важности крштења. 
Отац Ерић је истакао задовољство 
присуством бројних припадника дру-
гих вероисповести на нашим славама:

– Иако говоре другим језиком или 
језицима, у нашој светињи се моле 
Богу, што је још један доказ да је да-
нашњи празник Духови истинит, а не 
само једна јеванђељска прича.

У цркви која је била окићена гран-
чицама и травом, по обичају, верници 
су плели венце, чуле су се и духовске 
молитве, а била је уприличена и лити-
ја. По окончању свете литургије, до-
маћини Мохачани су своје госте по-
звали на славски ручак.

Вечерње је отпочело у 16 часова, а 
због кишовитог времена, резање 
славског колача и благосиљање ко-
љива уприличено је у светом храму. 
Кумовао је Левенте Роцник са супру-
гом Јудитом и ћерком Францишком. 
За њих је ово било прво кумство на 
слави. Овогодишњи кум је уједно и 
одборник печујске Српске право-
славне црквене општине, а родом је 

из Мохача. У мохачком српском пра-
вославном храму крстио га је тада-
шњи парох Радован Савић, а овогоди-
шњи кум и његова породица су овом 
приликом светињу даривали покло-
нивши два кандила.

После вечерња, у порти светиње био 
је предвиђен наступ Културно-умет-
ничког друштва „Мохач”, али је киша 
пореметила планове организатора. 
Упркос лошем времену, кратак кон-
церт одржали су млади мохачки там-
бураши, полазници мохачке Тамбура-
шке школе. Нешто касније, ипак су 
клупе и столови изнети у порту, где су 
се за добро славско расположење при-
сутних побринули чланови Оркестра 
„Покладе”. У добром расположењу, 
храмовна слава „Духови” у Мохачу 
приведена је крају у ситним сатима.



П рослава Силаска Светог Духа 
на апостоле, истога дана упри-
личена је и у Медини. У окиће-

ном месном српском православном 
храму, свету литургију служили су: 
јеромонах Јустин Стојановић, игуман 
и егзарх Епархије темишварске, про-
тојереј Лазар Пајтић, архијерејски на-
месник мохачки, протонамесник Зо-

ран Остојић, парох будимпештански, 
администратор парохије у Медини и 
ђакон Инокентије.

Свечану славску беседу пред ме-
штанима и њиховим гостима одржао 
је о. Јустин, који је говорио о поруци 
и значају Духова, једног од највећих 
празника у Српској православној цр-

кви. По обичају, уприличена 
је и литија, као и плетење ве-
наца.

Срби у Медини су по 
окончању славског богослу-
жења госте угостили слав-
ским ручком, а након друже-
ња и ћаскања, заједнички су 
кренули на вечерње, када је 
пререзан славски колач и 
благосиљано кољиво. За све-
чана славска обележја овом 
приликом побринуо се кум 
славе Александар Козић, а 
за следећу годину кумства 
се прихватио Петар Рафајло-
вић. Посебно ваља истаћи 
пригодно и веома лепо де-
кламовање Милке Суботић.

Следио је културни про-
грам у којем је наступио 
КУД „Бранислав Нушић” из 
Борова у Хрватској. Иако је и 
овде киша изазвала непри-

јатности, постављена шатра је омогу-
ћила да се предвиђени програм изве-
де. Славско весеље уприличено је у 
наставку духовског празновања. За 
добро расположење месних Срба и 
њихових гостију побринуо се орке-
стар из Борова.

П. М.

Медина

Мохач



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ
„О д Мохача па до Аде, то Дунђер-

ски све имаде. Од Будима до 
Мохола, Дунђерског шкрипе 

кола… Ееееј. Ко Дунђерског не воли, нек 
у очин изволи”. Чак и данас у понекој од 
војвођанских кафана, на заповест неког 
романтичара, тамбура уме да зацвили 
ову песму – подсетник на Лазара, најбо-
гатијег Србина из велепоседничке поро-
дице Дунђерски, јединствене по снази, 
умешности и достојанству.

Оставили су потомци неког давног 
дунђера (тесара) сведочанства о својој 
моћи и једној епохи. Првенствено су то 
дворци. Онај у Кулпину, Лазар Дунђер-
ски откупио је од осиромашених племи-
ћа Стратимировића.

Дворац Челарево познат је и по прези-
менима својих власника Безереди или 
Дунђерски. Саграђен је између 1834. и 
1837. године према пројекту неименова-
ног бечког архитекте, а 1882. године Бе-
зереди га је продао Лазару Дунђерском. 
Он је засадио плантаже хмеља и сагра-
дио пивару која данас послује у оквиру 
групе „Карлсберг”. Чувено пиво „лав” из 
Челарева име је добило по статуама ла-
вова у природној величини који „стража-
ре” на улазу у дворац окружен великим 
енглеско-француским парком.

Пред крај свог живота у последњим 
деценијама XIX века, Лазар је изградио 
и дворац Соколац који је у мираз добила 
његова кћерка Емилија. Ту је последње 
дане живота провела млађана Ленка 
Дунђерски, муза и неостварена љубав 
поете и боема Лазе Костића.

Дворац у Хајдучици Дунђерски су от-
купили од породице Дамаскин, а Фан-
таст у Новом Бечеју, саграђен је по же-
љи Богдана Дунђерског, коме су страст 
биле жене, вино и коњи.

Осим ових здања, Дунђерске су над-
живеле и њихове ергеле коња, фабрика 
тепиха, тргови, позориште, пивара. Живи 
и мит о њима који препричавају дана-
шње, а ван сваке сумње, чиниће то и на-
редне генерације.

Сведоци епохе Дунђерских забеле-
жили су да су чланове те породице кра-
силе интелектуално-душевне особине. 
Били су обдарени природном бистрином 
и добрим срцем, марљиви, издржљиви и 
штедљиви, истовремено тврдокорни и 
питоми, а притом високог раста, здраве 
телесне конструкције и лепе спољашњо-
сти.

Попут племића Стратимировића и 
Дунђерски су коренима Херцеговци. 
Њихова породична хроника допире до 
краја XVII века и села Вишњице надомак 
Гацка и прапретка Аврама који је тада 
начинио судбоносан корак, преселивши 

се у околину данашње Суботи-
це. Убрзо је њиховом презимену 
додато оно „ски”, које је тада-
шњим властима било милије од 
сваког „ић”.

Дунђерски су били и велики 
задужбинари. Ту традицију за-
почео је Гедеон, установивши 
1883. године, пред крај свог жи-
вота, „Гецину закладу”. Заве-
штао је 35.000 форинти. У теста-
менту је одредио да се питомци 
његове задужбине бирају међу 
србобранским ђацима право-
славне вере. Заповедио је и да 
се о избору питомаца изјасни 
српска православна општина, а 
коначну реч да има Матица срп-
ска. У овој најстаријој научно-
књижевној институцији у Срба у 
Новом Саду, на спомен-плочи и 
данас су уписана имена двојице 
добротвора из лозе Дунђерских: 
Гедеона (Геце) србобранског и 
његовог унука Богдана бечеј-
ског.

Селидба у 
Србобран

Није прошло дуго, Дунђерски 
су напустили суботички атар те 
се преселили у Сентомаш, дана-
шњи Србобран, све у жељи да 

остану верни свом православном насле-
ђу и обичајима. Аврам је поживео до 
1823. године, оставивши иза себе синове 
Арона, Петра и Гедеона.

Трећи и најмлађи, Гедеон (Србобран 
1807 – Србобран 1883), зачетник је богат-
ства Дунђерских и први је Гедеон у фа-
милији. Седам деценија доцније рођен 
је његов имењак, правник и индустрија-
лац, коме је надимак био Геда.

Но, први Гедеон Дунђерски име је до-
био на несвакидашњи начин. Када је 
епископ Гедеон Петровић те 1807. дошао 
да у Сентомашу освети Српску право-
славну цркву, новорођеном трећем 
Аврамовом сину дао је своје име – Геде-
он.

Временом је из тепања добио нади-
мак Геца. Похађао је српску школу у Ср-
бобрану, а по њеном завршетку радио је 
у родитељској кући све послове за које 
је био дорастао.

Био је једва 16-годишњак када му је 
отац умро 1822. године. Већ наредне го-
дине оженио се мираџиком Персидом 
Летић из Новог Сада и добио тројицу си-
нова – Александра (Шандора), Новака и 
Лазара, као и три ћерке.

Преузео је вођење имања, које се са-
стојало од 80 ланаца земље и већег бро-

ја коња, волова, оваца и свиња. Неумор-
ним радом и штедњом у периоду од по-
ла века, своју имовину увећао је на неко-
лико милиона форинти и поред тога што 
је током револуције 1848. изгубио скоро 
три четвртине иметка. О томе су писали 
Душан Ј. Поповић у књизи „Срби у Бачкој 
до краја XVIII века” и Љубомир Лотић 
(„Добротвори Матице српске и њихове 
задужбине”).

Елем, ту велику материјалну 
штету Геца је надокнадио за-
хваљујући помоћи образова-
ног, вредног и проницљивог 
најмлађег сина Лазара, који је 
био покретачка снага много-
члане породице. Упоредо са 
успешним економисањем на 
сопственом и закупљеном зе-
мљишту, уз бављење напред-
ним сточарством, развио је и 
трговину житом у обиму који 
дотле није виђен у Јужној Угар-
ској. Постао је и највећи изво-
зник у Угарској, што му је при-
бавило премије „Дунавског па-
робродског друштва”. Трговао 
је и дрветом, каменом, кречом, 
песком, угљем, вуном и кожом, 
надвладавши на тај начин сит-
не конкуренте, пре свих Јевреје 
и Немце.

Углед и богатство 
Гедеона 

Дунђерског
Својом умешношћу обогатио се Геде-

он – Геца. Колико је то богатство било, 
сведоче и катастарске књиге у Србобра-
ну из тридесетих година прошлог века, 
наводећи колико је земље после Првог 
светског рата, по заповести Александра 
Карађорђевића, одузето у аграрној ре-
форми и подељено беземљашима.

Према тим катастарским записима, од 
Гециних потомака Стеве Дунђерског, који 
је имао 2156 катастарских јутара земље, 
одузето је 1208 јутара, Јаши Дунђерском 
одузета је трећина од 939 јутара, Богдану 
Дунђерском одузето је свих 367 јутара…

Обављао је Геца и дужност председ-
ника Сентомашко-туријске штедионице 
и био представник Бачко-бодрошке жу-
паније. Помагао је свим српским устано-
вама, ангажовао се на унапређењу свих 
месних завода и општине из које је поте-
као. У родном месту је због своје племе-
нитости уживао изузетно поштовање, 
пре свега због односа према српској си-
ротињи којој је неретко плаћао порез.

Био је приложник Српског народног 
позоришта са 1000 форинти. Део свог 
имања дао је за оснивање воћарске шко-
ле у Србобрану. Школа, ипак, није осно-
вана, али је подигнут школски врт (воћ-
њак и повртњак) који је назван „Геданка”.

СРПСКИ ДВОРЦИ У ПАНОНСКОЈ РАВНИЦИ (2)
Међу имућним српским породицама на подручју некадашње 

Аустро-угарске монархије, посебно се истицала фамилија 
Дунђерски. Потомци неког дунђера (тесара) из околине 

Гацка, у XVII веку су се преселили у панонску равницу, и то 
најпре у Суботицу, па у Србобран. Иза себе су оставили 
дворце, ергелу коња, позориште, пивару, индустријске 

погоне и – мит о једној епохи

1 Лазар Дунђерски

Гедеон Геца Дунђерски

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Владе Србије



За разлику од своје браће, Гедеон је 
имао потомство – тројицу синова: Алек-
сандра, Новака и Лазара. Баш као у слу-
чају његовог оца Аврама, трећи и нај-
млађи син био је судбински покретач 
ове породице разгранатог родослова. 
Лазар је преточио у стварност снове о 
још већем богатству свог оца Геце, начи-
нивши од породичног презимена Дун-
ђерски симбол огромног богатства и мо-
ћи.

Лазар, најбогатији 
Србин свога доба

Догодине ће се навршити век од упо-
којења Лазара Дунђерског (1833–1917), 
који је крајем XVIII и почетком XIX века, 
на породичном стаблу Дунђерских 
представљао круну моћи и угледа те чу-
вене велепоседничке фамилије. Био је 
трећи и најмлађи син Гедеона Геце Дун-
ђерског и његове жене Персиде, рођене 
Летић. Имао је два брата, Александра и 
Новака, и три сестре.

Био је велики индустријалац, највећи 
продавац и трговац житом у Аустроу-
гарској, пивар, либерал по политичком 
опредељењу, члан управног одбора Ма-
тице српске, добротвор и власник двора-
ца у Кулпину, Челареву и у Соколцу. Нај-
богатији Србин свога доба.

Завршио је српску основну школу у 
месту рођења Сентомашу (данашњи 
Србобран у Бачкој), а потом се школо-
вао у Врбасу, Сремским Карловцима. У 
Пожуну (данас Братислава) је матури-
рао 1853, а потом прешао у Беч, на сту-
дије права.

Тамо се дружио са српским и хрват-
ским интелектуалцима: Јованом Јовано-
вићем Змајем, Ђорђем Поповићем Да-
ничарем, Јованом Руварцем, Давидом 
Миланковићем, Стеваном Тодоровићем, 
Стеваном Павловићем, Јованом Бошко-
вићем. Због слабог здравља вратио се 
кући у Сентомаш већ наредне 1854. го-
дине.

По повратку из Беча, здравље му се 
поправило, па му је отац Гедеон дао но-
вац да започне посао. Искусни Геца дао 
је сину задатак да прода лађу зоби. Али, 
Лазар, тада двадесетогодишњак и још 
недорастао таквом послу, изгубио је 
4000 форинти и претрпео – банкрот. 
Добра страна те пропале трговине био је 
наук који је добио од оца:

– Ако си нешто изгубио, иди тамо где 
си изгубио, па ћеш то тамо и наћи – са-

ветовао је Геца свог најмлађег сина, који 
никада доцније, ниједан свој трговачки 
губитак није схватао трагично.

Са 22 године, лета господњег 1855, Ла-
зар се оженио Софијом Георгијевић, 
кћерком пароха сентомашког. Његов та-
дашњи иметак био је једва нешто мало 
већи од мираза његове жене. Брак са Со-
фијом потрајао је шест деценија, а од 
њихових 11 деце преживело је петоро – 
три ћерке (Олга, Милка и Јелена – Ленка) 
и два сина (Ђорђе и Гедеон).

Започео је пословање капиталом од 
240 ланаца оранице у Србобрану. За 
кратко време купио је огромне земљи-
шне поседе (близу 7000 јутара земље): 
спахилук Црну Бару у Банату, инду-
стријска предузећа у Чебу (данас Чела-
рево) у Бачкој, потом спахилук Камен-
дин у Новом Саду, спахилуке у Хајдучи-
ци и пустари Кирта, затим Кулпин, Нови 
Бечеј и велики спахилук у Пештанској 
жупанији.

Поседовао је две пиваре – у Чебу (да-
нашњем Челареву) и у Бечкереку (Зре-
њанину), од којих је последња имала 
сопствену фабрику леда капацитета 
1800 табли дневно и хладњачу од 100 

квадрата која је запошљавала 100 рад-
ника.

– Мои мили Отац здраво је бојажљив 
био, а ја сам за куповином Чеба (Челаре-
ва) лудовао, шта више мојои Соки нагла-
шавао сачувај ме Боже да ми дете умре, 
само то ћу већма зажалити од Чеба ако 
га не купим… – записао је Лазар у свом 
дневнику.

Његове су биле и две фабрике шпири-
туса – у Челареву и Србобрану, два мли-
на на пару – у Новом Саду и Инђији, 
уљаре у Србобрану и Челареву, те пила-
на у Србобрану.

Подигао пештански 
Ангелинеум

Скромну ћилимару у Зрењанину ус-
пео је добрим пословањем да претвори 
у Српску фабрику тепиха и тканине за 
намештај „Лазар Дунђерски”, са преко 
300 радника. Држао је неколико хиљада 
ланаца земље под најмом (Сириг, Бач-
Алмаш, Јаша Томић у Банату), а узгајао 
је и свиње, марву и овце.

Био је највећи економ и један од нај-

већих трговаца храном и стоком у Угар-
ској. Поседовао је бродове за транспорт 
хране на Дунаву, Тиси и Бегеју. С година-
ма је проширио рад и своје поседе и у 
Србији и Босни. У власништву је имао ве-
лики број привредних и индустријских 
предузећа, кречану, трговину кожом и 
вуном, гостионице.

За разлику од свог старијег брата 
Александра, који је сваки новчић зара-
дио тешким радом, бавећи се пословима 
који нису захтевали ризик, Лазар је увек 
ковао планове за нешто ново и другачије.

За његово име везано је и оснивање 
више српских новчаних завода: Српске 
банке у Загребу и Прве сентомашке ште-
дионице у Србобрану, у којима је био и 
председник, као и Централног кредит-
ног завода у Новом Саду и Опште при-
вредне банке у Сомбору.

Остао је запамћен и као велики до-
бротвор српске сиротиње по свим на-
шим крајевима и велики мецена српског 
женског подмлатка. Поклонио је 380.000 
круна како би 1898. била подигнута тро-
спратна зграда дома Српског православ-
ног девојачког васпитавалишта у Будим-
пешти – „Ангелинеум”. Поклонио је 
50.000 круна за лечење туберкулозних 
болесника у будимпештанском Санато-
ријуму краљице Јелисавете. Током бал-
канских ратова Црвеном крсту у Србији 
и Црној Гори даривао је 30.000 круна.

Као члан Патроната, Српском при-
вредном друштву „Привредник” покло-
нио је 100.000 круна. Био је ктитор и 
приложник Текелијанума у Пешти и 
Фонда Светог Саве (5000 форинти). Ње-
говим новцем (150.000 круна) изграђена 
је 1906. зграда интерната за Српкиње на 
школовању у средњим школама у Бу-
димпешти, као и Српска вероисповедна 
женска школа у Кулпину.

Мецена и поклоник 
уметника

Лазар, тај вансеријски човек, био је 
мецена и пријатељ многих уметника. У 
свом дому у Новом Саду и у дворцу у 
Челареву, Лазар, а касније његов син Ге-
деон Геда угошћавали су Уроша Преди-
ћа, Лазу Костића, Михајла Пупина, Ми-
хајла Полит-Десанчића, Змаја, Јована Бо-
шковића, Станоја Станојевића, Пају Јова-
новића, краља Александра Карађорђе-
вића, краљицу Марију и њихову децу, 
кнеза Павла и кнегињу Олгу, и многе 
друге истакнуте личности XIX и XX века.
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Важио је Лазар Дунђерски за веома 
утицајног члана Либералне странке, гру-
пе интелектуалаца која се окупила по-
сле распада Милетићеве Српске народ-
не слободоумне странке. У породични 
посао увео је свог сина Гедеона Геду 
(1875–1939) који је за разлику од оца нај-
пре дипломирао, а у 21. години и докто-
рирао на правним наукама у Будимпе-
шти.

Потом, као равноправни ортак, са 
оцем Лазаром управљао је целокупним 
породичним имањем које се простирало 
на седам општина – Србобран, Бачко 
Градиште, Бачка Паланка, Нови Сад, Бе-
геч, Гложан и Челарево.

Велико пријатељство везивало је Ла-
зара Дунђерског са имењаком, песни-
ком и боемом Лазом Костићем. Знали су 
Лазар и Софија да је поета наклоњен 
њиховој најмлађој кћерки Ленки, школо-
ваној на енглеским лицејима у Бечу и у 
Пешти. Говорила је енглески, француски, 
немачки и мађарски, школовала глас и 
свирала на клавиру. Приређивала је ху-

манитарне концерте. Костића је упозна-
ла у лето 1891. и од тада постала његово 
песничко надахнуће. Посветио јој је две 
песме „Госпођици Ленки Дунђерској у 
споменицу”, „Santa Maria della Salute” и 
роман „Дневник снова”,

Млада муза имала је трагичан крај – 
упокојила се 1895. у Бечу од тифусне 
грознице, у својој 25. години. Почива у 
крипти породичне гробнице на гробљу у 
Србобрану. Дворац у Соколцу, Лазар 
Дунђерски био је наменио својој мези-
мици Ленки, али после њене преране 
смрти тај мираз добила је њена сестра 
Емилија. На молбу уцвељеног Костића, 
на десетогодишњицу Ленкине смрти, 
Урош Предић је насликао њен портрет, 
који, нажалост, није сачуван.

Бели двор Богдана 
Дунђерског

Највећи боем међу Дунђерскима био 
је Богдан, маркантна личност, образован 
и познат у народу као „велепоседник 
старобечејски и сентомашки”. Водио је 
буран лични и политички живот, волео 
путовања, коње и жене, пријатељевао са 
портретистом и иконосликаром Урошем 
Предићем.

Богдан је био унук родоначелника по-
родичног имања Дунђерских, Гедеона 

Геце и синовац Лазара који је тај по-
сед вишеструко увећао. Рођен је 
1861. године у Србобрану у другом 

браку свог оца Александра (Шандора) и 
извесне Елзе.

После завршена четири разреда сред-
ње школе, отац га је послао у Пољопри-
вредну школу у Бечу. Стекао је солидно 
образовање и научио немачки језик, што 
је уз породични трговачки ген било до-
вољно да удвостручи наслеђено имање. 
Имао је велике поседе у Србобрану и 
Старом Бечеју. Себи за љубав и уживање, 
створио је једну од највећих и најслав-
нијих ергела коња.

Ергела је у близини велелепног двор-
ца који носи име „Фантаст”, по чувеном 
пастуву. Насупрот маниру свог стрица 
Лазара, који је дворце куповао заједно 
са имањима, Богдан је 1920. године сам 
изградио замак.

Својом белином, високим четврта-
стим торњем и куполастим крововима, 
велелепни дворац на 15-ак километара 
од Бечеја, ушушкан у меко бачко зеле-
нило, и данас шкакља и распаљује ма-
шту посетилаца.

Лепота тог здања је у мешавини нео-

готског стила, класицизма и маштовитих 
детаља које је власник уочио и донео са 
далеких путовања, из посета пештан-
ским и бечким дворовима. На своју и 
онако раскошну палату, попут позлате, 
додао је Дунђерски још и детаље итали-
јанске градитељске елеганције.

Да би његова оаза баш по свему оди-
сала оригиналношћу, довезао је издале-
ка егзотичне животиње, међу којима је 
било и муфлона. И сокола који је са ње-
говог рамена, са торња замка надгледао 
посед коме се крај ни одатле, са те нај-
више тачке у равници није могао догле-
дати.

Богданово градитељско надахнуће 
није се истрошило на замку. Чим је та 
раскошна грађевина завршена, одлучио 
је да у непосредној близини сагради и 
место за свој вечни починак. Др Георгије 
Летић, администратор Карловачке ми-
трополије, издао му је дозволу за из-
градњу капеле у неовизантијском стилу 
по нацрту градитеља Јосипа Крауса. Те-
мељи капеле освећени су 1920, када је 

Богдану било 59 година и већ дуго је био 
у пријатељству са Урошем Предићем.

Познанство је започето деведесетих 
година XIX века, док је Предић ослика-
вао иконостас за Храм Светог Ђурђа у 
Старом Бечеју. Доцније, по Предићевим 
нацртима, урађен је иконостас са 12 ико-
на за Богданову капелу. Вајар Ђорђе Јо-
вановић израдио је у барељефу Богда-
нов лик и лик Уроша Предића. Улаз у ка-
пелу краси слика Тајне вечере, такође 
Предићевим кистом рађена.

Из тог времена датирају и приче да на 
Предићевим иконама пажљив посма-
трач може да уочи заправо ликове Бог-
данових конкубина. Овај велепоседник, 
наиме, никада није био жењен, нити је 
имао званичног порода. Ретки записи 
сведоче да је Богдан волео две жене 
сличног имена. Мару, жену свог ковача, 
Богдан је откупио за 21 јутро земље. Она 
је обављала посао домаћице на имању 
Дунђерског. Имала је, наводно, врелу 
крв, па је велепоседника, који је често и 
надалеко путовао, варала са својим бив-
шим мужем. Друга Богданова љубав, 
Марица, била је Мађарица господске кр-
ви.

Посланик у Угарском 
сабору

И политика је била Богданова страст. 
У два наврата био је посланик у Угар-
ском сабору од 1911. до 1918. године би-
ран је у Старом Бечеју на владиној ли-
сти. За време мађарске окупације поста-
вљен је за посланика (1942–1943). Као 
„савесни заступник народних интереса”, 
већином гласова победио је посланичког 
кандидата из мађарске 48-осмачке пар-
тије.

Хроничари су забележили да је у оба 
своја мандата у Угарском сабору, Богдан 
Дунђерски савесно и марљиво обављао 
посланички посао. Али, гле чуда, само 
једном је тражио реч у том високом до-
му. Рекао је да је у сали загушљиво и до-
дао: „ Молим да се отвори прозор!”

После погрома хортијеваца, 1942. го-
дине у време када је његово име већ би-
ло на врху комунистичких спискова „на-
родних непријатеља”, обилазио је Шај-
каш и Ириг. Баш током те дводневне по-
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сете, приписано му је саучесништво у 
злу, јер за све време свог саборовања ни 
речју није споменуо, нити тражио одго-
воре на крвава бачка догађања.

Како се већ наредне године упокојио, 
избегао је комунистичку одмазду. На 
укопу, у опроштајном говору његов при-
јатељ Милан Л. Поповић тронутим гла-
сом рекао је да је Богдан био „у себе по-
вучен човек који није волео да се намеће 
у прве редове, а ту његову особину мно-
ги су тумачили погрешно”.

– Он је често био укалупљен у своје 
назоре и особености, али се искупљивао 
нечим много драгоценијим – неспорном 
величином своје честите српске душе, 
снажне у својој самилости, горостасне у 
својој простоти, говорио је Поповић над 
одром свог пријатеља.

Богдан Дунђерски и данас почива на 
свом имању у капели коју је изградио. 
Према неким изворима, и сам Урош Пре-
дић имао је жељу да ту буде сахрањен, 
али се у оних 10 година колико је наджи-
вео Богдана, ипак определио да му по-
чивалиште буде у Орловату.

Да ли из жеље да угоди мештанима 
родног села или пак из стрепње да се по-
тоње генерације не изругују толикој бли-
скости са велепоседником… Тај део 
уметникове и биографије Богдана Дун-
ђерског шкакљаће машту све док веле-
лепни бели замак буде постојао.

Цело своје имање Богдан је тестамен-
том 1940. године оставио Матици срп-
ској. Реч је о две куће у Бечеју, 342 ката-
старска јутра земље са замком (који је у 
међувремену постао хотел) и капелом и 
26.771 пенга. Његова жеља била је да се 
на имању оснује пољопривредна акаде-
мија. На тај начин хтео је да допринесе 
националном, просветном и привредном 
јачању Срба. Пошто је земља дошла под 
удар аграрне реформе, а нешто касније 
су национализоване и куће, задужбина 
је заживела са готовином и покретно-
стима у вредности од 794.870 динара. 
Фондација је статутом намењена за сти-
пендирање студената пољопривредног 
факултета. На основу закона о реститу-
цији, Матица српска очекује да јој се 
врати имовина коју јој је завештао Бог-
дан Дунђерски.

Фернбахова уклета 
палата

Нису само српски племићи у XVIII, XIX 
и почетком XX века куповали или гради-
ли дворце. За таквим исказивањем снаге 
свог иметка и угледа, посезале су и дру-
ге утицајне личности из два разлога – да 
и савременицима и потомцима сликови-
то прикажу своју моћ.

Оно што, вероватно, нису могли (или 
нису желели) да догледају, била је зле-
худа судбина која је те њихове велелеп-
не споменике задесила наредних деце-
нија и векова. О томе, опет, речито гово-
ри податак да у Војводини данас има 67 
двораца, али да је већина њих у орону-
лом стању, прекривена прашином и пау-
чином.

Али, интересовање савремених архи-
теката, стручњака за градитељске сти-
лове и туриста не јењава. Испод дебелог 
слоја прашине и даље се назире про-
шлост, проткана бајковитим, а често и 
опорим детаљима.

Дворац Кароља Фернбаха у близини 
места данашњег насеља Алекса Шантић, 
надомак Сомбора, изграђен је 1906. го-
дине. Фернбахов дворац, или како га још 
зову Баба Пуста, изграђен је у стилу се-
цесије по нацрту архитекте Режеа Хики-
ша.

Фернбах, родом из Апатина, имао је 
титулу великог жупана. Био је један од 
најбогатијих индустријалаца и трговаца 
житом у јужној Аустроугарској.

У својој основи, дворац је грађен као 

репрезентативна породична зграда за 
оно време. Лоциран је у средишту данас 
запуштеног парка, некада уређеног по 
принципу енглеских вртова, са акценто-
ваном улазном фасадом са портиком и 
бочно постављеном четвртастом кулом 
звонаром.

На задњој страни зграде доминирала 
је полукружна тераса са балконом на 
спрату и приземљу која је повезана сте-
пеницама са парком. У просторије на 
спрату се улазило из ходника, простране 
галерије до које су некада водиле мер-
мерне степенице.

С посебном пажњом пројектована је 
мала породична капела, у непосредној 
близини дворца. Урађена је са полукру-
жном апсидом и калотом, осликаном ан-
ђелима. Архитекта је ускладио тада ак-
туелна сецесијска начела са потребама 
власника.

Породица Фернбах имала је крајем 
XIX и почетком XX века велике инду-
стријске објекте и огромне комплексе 
земље у Бачкој, Банату и у околини Сеге-
дина. Браћа Јожеф, Јанош, Балинт, Антал 
и Карољ Фернбах имали су неколико 
двораца у Војводини.

Јожеф је имао дворац у околини Апа-
тина који су касније од њега откупили 
Дунђерски. Балинтов је био летњиковац 
у Сонти и на Криваји. Антал је имао дво-
рац у Темерину, а Карољ је био власник 
спахилука и дворца у Алекси Шантићу, 
познатијег као Баба Пуста.

Мада је данас евидентиран као кул-
турно добро, Карољев дворац је орону-
лији него палате његове браће. Здање, 
прецизније речено његови остаци, изгле-
да веома лоше. Дворац је напуштен, без 
икакве намене.

Чекају нови живот
Некадашњи репрезенти и статусни 

симболи племства, њиховог богатства и 
моћи – дворци у Војводини – опстали су 
до данас из неке чудне каприциозности. 
Ови, неми сведоци прохујалог времена 
још су, већином, без правих скрбника, 
што продужава њихово тихо пропадање.

После Другог светског рата, пошто је 
успостављена мрежа државних инсти-
туција за заштиту споменика културе, 
донесена су прва решења о стављању 
двораца под заштиту. Тиме је започео 
процес регулисања њиховог правног 
статуса, а тек у последњој деценији про-
шлог века посвећена је пажња и заштити 

паркова који окружују дворце, каштеле 
и летњиковце.

Решења о заштити донета су са све-
шћу и са жељом да се сачува барем тре-
нутно стање, а обнова и укључење тих 
грађевина у савремене трендове живо-
та, остављени су за касније.

На евиденцији Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе, 44 дворца 
(летњиковца) имају статус културног 
добра, и то – четири имају статус спо-
меника културе од изузетног значаја, 22 
су од великог значаја, три су значајна 
културна добра, а њих 15 евидентирани 
су као културна добра.

– Данашње стање је шаролико – на-
глашава директор Завода, Зоран Вапа. – 
Од оних који су у добром стању и који 
су у функцији као што су Патријаршиј-
ски двор и зграда Илиона у Сремским 
Карловцима, Владичански двор у Вршцу, 
Велики дворац породице Лазаревић у 
Великом Средишту, дворац грофа Вла-
дислава у Конаку, до оних који су у изу-
зетно лошем стању, као што је дворац у 
Беочину, Мали дворац породице Лазаре-
вић у Великом Средишту, дворац поро-
дице Бисинген у Влајковцу, дворац Фен-
баха у Алекси Шантићу…

Вапа истиче да се у дворце у којима 
су смештене јавне установе (школе, хо-
тели) и који су у власништву јавних пре-
дузећа (дворац у Великом Средишту, 
пољопривредна школа у дворцу Андреја 

Хадика у Футогу, дворац у Кулпину, Па-
тријаршијски двор у Сремским Карлов-
цима, Владичански двор у Вршцу и Но-
вом Саду, дворац у Челареву) улаже у 
континуитету и они су у добром стању.

Дворци који су добили нове приватне 
власнике (у Конаку, затим летњиковац у 
Падеју, дворац у Ечки) у добром су ста-
њу захваљујући приватним улагањима.

– Покрајинска влада већ дуги низ го-
дина финансира радове на уређењу 
дворца у Челареву за потребе депадан-
са Музеја Војводине и ови радови ће би-
ти настављени после решавања захтева 
о реституцији – вели директор Покра-
јинског завода. – Такође се планирају 
радови на дворцу породице Шпицер у 
Беочину, дворцу Карачоњи у Новом Ми-
лошеву и Малом дворцу у Великом Сре-
дишту.

Потрага за домаћином
Седам и по деценија Матица српска 

чека да ступи у посед који јој је теста-
ментом завештао Богдан Дунђерски. Реч 
је о дворцу „Фантаст”, јер са 342 ката-
старска јутра земље у Новом Бечеју. Ка-
да је недавно ПИК „Бечеј” пао у стечај, 
Управни одбор наше најстарије научно-
културне институције упозорио је да зе-
мља није на продају. – Чекамо да се 
оконча поступак реституције како би-
смо испоштовали жељу Богдана Дун-
ђерског – каже проф. др Драган Станић, 
Матичин председник.

– У потрази смо за добрим домаћи-
ном тог поседа. „Фантаст”, јер ће веро-
ватно и даље имати хотелску намену. 
Жеља Дунђерског била је да се оснује 
Пољопривредна академија за образова-
ње ратара и ми ћемо то урадити у са-
радњи са Пољопривредним факултетом 
и нашим агрономима.

Др Бранка Кулић, дугогодишњи кон-
зерватор, управница Галерије Матице 
српске и аутор монографије „Дворци и 
летњиковци Војводине”, скреће пажњу 
да је највећи узрок пропадања двораца 
то што немају свог коначног титулара.

– Закон о реституцији, враћању оду-
зете имовине и обештећењу власника 
национализоване имовине, донет је 
2011. године и спроводи се споро, што 
може довести до тога да неки дворци 
временом постану још веће руине које 
ће, како време буде пролазило, бити 
готово немогуће обновити – каже Ку-
лићева. 

Ленка Дунђерски
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АФОРИЗМИ
Ко размишља стомаком, не боли га глава.

Демонстранти су опљачкали скупштину, јер су знали да је то место где се 
краде.

Не видимо да је краљ го, јер владају пресвучени комунисти.

Срби у Хрватској су избачени из устава, а затим и из кућа и станова.

Биографија му је беспрекорна. Нико не сме да је помене.

Добио је државну награду за целокупно књижевно дело. Посебно за одлич-
но написане извештаје државној безбедности.

Таква интелектуална громада не може из једног дела да уђе у српску књи-
жевност.

Хвала вам што сте ми доделили награду за целокупно дело, иако прву књигу 
још нисам завршио.

Овце су на броју. Имамо кворум.

Потребно је одржати ванредне изборе, како би влада на миру могла да се по-
свети припремама за нове изборе.

Националне мањине имају право да им се суди на матерњем језику. Политич-
ке мањине имају право да им се суди.

Дисидент је целог живота писао отворена писма, а да тога није био ни свестан.

Отаџбина зове. Мислим, шта рећи!

Паметнији пропушта.

Бирајте очима! Не прљајте руке политиком!

Комунисти су увек били авангарда. Они су први кренули у приватизацију др-
жавне имовине.

Темељи наше државе су добро ударени, што би се могло рећи и за део ста-
новништва.

Свет о нама има искривљену слику, јер се нисмо добро наместили.

Истина је процурила, али су је брзо заврнули.

Чували смо братство и јединство као очи, које смо једни другима вадили.

Дворском писцу су у библиографији много тога приписали.

Аутор: 
Александар Чотрић

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Владе Србије
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ПРОВОКАЦИЈА
П ровоцира ме упорно, мамицу ли му његову! Кад год га погледам, он се 

смешка. И данас, и јуче, и свих ових дана био је љубазан до неиздржи-
вости. Све је нешто фин, углађен, господских манира. Можеш мисли-

ти, он мени нашао да персира. Понаша се према мени пристојно и култур-
но, као да ме први пут види. Увек ме гледа у очи. Исказује ми поштовање, 
а ништа не тражи. Ту нису чиста посла. Нешто он спрема, чим је тако сви-
лен, васпитан и срдачан. Знам ја да је то ненормално понашање, само се 
питам шта иза тога стоји, што се тако претвара. Доста ми је његовог каме-
леонског и удворичког држања. Ништа ме још није молио, али само чекам 
већ месецима, када ће почети да ме смара, гњави, вуче за рукав и досађу-
је ми да му нешто завршим. Посебно ми је сумњив што о њему нисам чуо 
ништа рђаво. Добро се тај прикрива. Лукав је кад од толико људи, баш ни-
ко да ми каже о њему нешто негативно и ружно. Нека се само он смеје и 
даље, изаћи ће му то на нос!

И сваког јутра он ће мени:
– Добро јутро, како сте?
Ма, не треба мени његово „добро јутро”, одмах ми и дан преседне. Он се 

тако истиче. Само он се поздравља ујутро са свима, и то да би скренуо пажњу 
на себе. Сигурно очекује повишицу и унапређење, када је тако њањав и снис-
ходљив.

А то што се не лакта и не гура је посебна прича. Сигурно хоће да ме зава-
ра, да помислим да је доброћудан и наиван. А када се будем најмање надао, 
забиће ми нож у леђа. Он једини, као, неће на моје место. Претвара се, глу-
мата, прави се незаинтересован, а знам да би све дао да мене истисне и ува-
ли се у моју фотељу. И све послове извршава први, дисциплиновано, тачно и 
савесно. Не могу да му нађем ниједну грешку у извештајима, што ме излуђу-
је. Намерно он то мени ради, да ме отера у инвалидску пензију, да завршим 
на психијатрији, или да ме стрефи шлог, или да ме погоди срчана кап, а онда 
да он постане главни. Ех, знам ја такве. Лукава сам ја лисица. Неће он моћи 
том тактиком да ме сруши. Неће, јер нису успели ни много прљавији играчи 
од њега. Стара сам ја гарда!

Хвала Богу, нисмо још на то спали да такви преузму вођење, иначе би про-
пало и ово мало државе што нам је преостало.

О ЧОВЕКУ
С амо мени немојте да причате о божанском лику човека. Како да верујем 

у Бога, ако је створио човека по свом обличју? Људи су нечисти као ђа-
воли. Штавише, црњи су и од њих.

За кога су бајке да човек живи по Божјим законима?
Молим вас, поштедите ме наклапања о светости људског бића, његовој 

смерности, уздржљивости и умерености. Не говорите ми, преклињем вас, 
о људској чистоти, узвишености и подвижништву. Не могу да слушам тр-
тљања о томе да човек брине о томе шта остаје иза њега. Сведок сам мно-
гих људских промашаја, немарности и распусности. Пазите, нису то мали 
промашаји. Ту се не ради више о случајности, већ о очигледној немарности. 
Увидела сам да се људи не кају због прљавштине, кала и греха. Не верујем 
у тврдње да човек има врлине, да се људи рађају добри и да су свесна би-
ћа.

Одговорно тврдим да су људи неумерени, да не могу да се суздржавају, 
да су раскалашни.

Узалуд све теорије о томе да човек може да контролише своје нагоне и по-
требе, и да је разум изнад телесног. Животињско и примитивно у човеку је ја-
че од духовног.

Људи не умеју, или неће да пазе на своје поступке. Баш их је брига шта ће 
бити после њих.

Мисле, ако их тог тренутка нико не види, неће се сазнати шта су радили. 
Али људи остављају за собом трагове који показују њихову ружну природу.

Нека ми, зато, нико више никада не каже ни реч о томе да је човек саврше-
ноство природе.

Немојте о томе, кад вас преклињем, јер ја четрдесет година радим као чи-
стачица јавних тоалета.

НЕМА ПОСЛА 
ЗА САТИРИЧАРЕ

К оначно сам задовољан градским превозом. Аутобуси ових дана, за дивно 
чудо, долазе на време. Стижу чиста возила из којих нико није, бар док 
сам се ја возио, испао кроз рупе на поду. Возач Миле објашњава ми да 

његов аутобус на сваку станицу стиже тачно у минут. Продавачице у радња-
ма ме изненађују својом љубазношћу. Драгана, Зорица, Весна и Гордана се не 
љуте, ако их нешто питам. На касама сам приметио чак и да се осмехују. Шта 
им је, ја не знам. У парковима, ових последњих дана, по травњацима не виђам 
разбацано смеће, лименке пива и пепео од роштиља. Чувар парка старац Жи-
ван прича ми да скоро и нема посла, јер људи чувају јавне површине, исто као 
и своје двориште. Шетао сам обалом реке и нисам угледао ниједну пластич-
ну флашу, као да су све потонуле на дно, или их је однео ветар. Био сам и на 
фудбалској утакмици. На стадиону овога пута није било паљења бакљи, ула-
зака публике на игралиште и туче међу навијачима. Чак ни судију нико није 
гађао упаљачима и металним новцем. Навијачи две супарничке екипе Пеђа и 
Драган дошли су и отишли са стадиона заједно.

Пешачио сам данас по граду и нигде на тротоару није било паркираних во-
зила, импровизованих тезги и изврнутих контејнера.

Чудио сам се да је нешто тако могуће, трљао сам очи, штипао се, али ни-
сам сањао. На плочницима није било опушака и бачених жвака, као да их је 
почистила нека џиновска метла. Нећете ми веровати, али на свим отворима за 
шахтове били су поклопци, а и изнад сливника су се налазиле металне решет-
ке.

Ето, како се све може, само ако се мало потрудимо. Ово је нешто о чему 
сам маштао. Коначно се обистинило оно што сам прижељкивао.

Око себе, најзад, видим веселе Србе и много деце која се играју и дозива-
ју:

– Николина, дај ми један круг на твом бициклу! Јово, понеси сличице, да их 
разменимо! Катарина, причувај ми лутку, идем по секу!

Окружују ме зграде веселих боја. Дуго посматрам нове аутомобиле који 
не остављају облаке дима за собом и не брекћу као стари тенкови.

Дође ми да престанем да пишем сатиру.
Све је тако лепо, али што је лепо, то је и кратко. После седмодневног бо-

равка, сутра напуштам Беч, у којем живи двеста хиљада наших људи, и вра-
ћам се у свој Београд.
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САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ

СКУПШТИНСКА САЛА



СРЕЋА И НЕСРЕЋА
П утовали смо колима, нас четворо, двоје писаца и двоје критичара, на 

књижевно вече у један град у унутрашњости наше земље. Тога децем-
барског дана почео је да пада снег. Крајолик се постепено мењао, поста-

јући све бељи, а из мутног неба само су сипале густе пахуље. Снег се лепио и 
по колима и по путу, са којег нико није уклањао све веће наносе. Разговарали 
смо о тек објављеним књигама, књижевним часописима који су се прореди-
ли, наградама које су се умножиле, малим хонорарима или непостојећим хо-
норарима за објављене критике и приче, небризи државе за културу, незаин-
тересованости медија за књижевност, апатији код људи за одлазак на кул-
турне догађаје, немању времена за читање књига…

Са ових тема, сасвим неосетно, прешли смо на размену мишљења и иску-
става о здравом начину живота, вежбама, пливању, броју оброка, дужини 
спавања, правилном седењу за рачунаром, исхрани, болестима и лековима 
против њих.

– Ујутро обавезно пијем сок од ароније – каже књижевна критичарка.
– И ја – додаје писац – а обавезно поједем и кашичицу меда.
– А ја кад устанем, узмем неколико зрна бадема – укључује се у разговор 

и други писац.
– Ја вам, драги моји, пре доручка пијем капсуле које садрже омега три ма-

сне киселине, мени је то препоручио један професор са Медицинског факул-
тета.

– Знате шта – није лоше попити и чај, и то зелени – уверава нас критичар-
ка.

– А ја, пак, сваког дана попијем онај са јабуком и циметом – укључујем се 
и ја у разговор.

Свако је имао неки начин и рецепт за здрав, срећан и дуг живот.
И усред те дискусије, аутомобил је на једној кривини почео да се некон-

тролисано заноси, плеше, клизи од једне до друге ивице пута. Лебдели смо 
између живота и смрти, пошто је с леве стране било језеро, а с десне бетон-
ски потпорни зидови. Помислили смо да нам нема спаса и само смо се моли-
ли да на нас из супротног смера не налети неко возило. Ауто у којем смо би-
ли се после неколико секунди, дугих, предугих коначно стабилизовао. Сви 
смо занемели и били престрашени.

И сви смо размишљали, добро је, хвала Богу, преживели смо. Изашли смо 
из кола, а ноге су нам се тресле.

Свратили смо у прву кафану и попили смо по дупли коњак.
„То баш и није здраво”, мислили смо у себи, али помаже.
Шта нам вреде сва та здрава јела, лекови, препарати, суплементи, таблете, 

капсуле, витамини, чајеви…? Нема гаранције да се доживи дубока и мирна 
старост.

А ето, да би човек био срећан, некад је потребно само избећи несрећу.

У АУТОБУСУ 
БРОЈ 37

Д огодило се то у аутобусу на линији 37. Упутио сам се на Београдски са-
јам, када су на Тргу Републике у возило ушли контролори да провере 
карте путника.

На троја врата ушло је по двоје контролора, тако да су шансе да се неко 
без карте извуче биле сведене на минимум.

Баш тако. Један господин који је стајао поред мојег седишта није имао кар-
ту. Брзо су га окружили сви контролори, захтевајући да покаже личну карту 
и да на лицу места плати казну.

Он се одупирао. Није хтео да извади идентификациони документ, а тек му 
плаћање новчане казне није падало на памет.

– Господине, обавезни сте да имате карте у возилима градског превоза – 
говорио је најкрупнији контролор.

– Ви сте обавезни да обезбедите нормалан превоз, а не да чекам аутобус 
пола сата. Ви сте задужени да аутобуси буду исправни и чисти, а не да шаље-
те на улице старудије, кршеве, олдтајмере и расходоване шклопоције.

– О чему ви причате, кад немате карту што је једино сада важно?! – дру-
ги контролор је повисио глас.

У ту полемику се укључио један господин са седишта до мојег, који је по-
чео да критикује путника без карте:

– Како вас није срамота да се возите без карте и да се при томе још и сва-
ђате?! Како ће да буду бољи аутобуси, ако се не купују карте?! Људи само ра-
де своје посао, а вама је тешко да издвојите сто динара за карту, а не питате 
одакле паре за аутобусе, за гориво, резервне делове, плате за возаче, прање 
возила…?

На час је тај мој сапутник постао главни. Сви су ућутали – и путник без 
карте и контролори и остали путници. Гледали су га с знатижељом. Контро-
лорима беше драго што се нашао неко у аутобусу да стане на њихову стра-
ну, пошто је у сличним ситуацијама увек обрнуто.

Контролори су излазећи из возила и изводећи „слепог путника”, потапшали 
по рамену, у знак захвалности, господина који је стао на њихову страну.

– Ћути, добро је – обратио ми се он са олакшањем. – А ја, буразеру, тако-
ђе, немам карту. Кад ми загусти, ја воду усмерим на другу воденицу.

„Да се не вози аутобусом, рекао бих да је политичар”, помислио сам и 
окренуо главу.

РАЗМИШЉАЊЕ 
СРПСКОГ ПИСЦА

Д анас сам у улици Цара Уроша срео колегу писца, који је и универзитет-
ски професор.

– Видео сам се пре неколико дана с једним нашим заједничким прија-
тељем, писцем, такође – обавестио ме је колега који се спуштао овом стр-
мом улицом, упутивши се кући.

– Па, како је он? Одавно га нисам срео – занимало ме је шта ради тај наш 
пријатељ који пише романе.

– Чудно се понашао када смо разговарали – саопштио ми је колега.
Погледао сам га значајно на помен речи „чудно”. Он је то приметио, па да 

би прекратио моју знатижељу, брзо је кренуо с објашњењем.
– Рекао ми је да не може да схвати како пре десет дана, када је жири о 

томе одлучивао, није добио књижевну награду за укупно дело, а добио је све 
остале награде које се додељују за романе.

– Да, а шта ви у томе видите чудно? – чудио сам се сада ја.
– Није ми нормално што се толико хвалио. Тако је причао о себи, као да је 

покојни.
– Колега, чудно би било да неки писац у Србији није хвалио себе – изнео 

сам своје виђење „чудног” понашања.
– Пазите, молим Вас, Ваш и мој пријатељ се хвалисао да је написао најви-

ше сатиричних романа, да је у новинама објављено убедљиво највише њего-
вих прича, да је од свих српских писаца одржао највише књижевних вечери, 
да су о њему писали сви најпознатији књижевни критичари…

– Да, да… – понављао сам, не знајући шта друго да кажем.
– Е, па то за мене није нормално понашање – професор је показао прве 

знаке узрујаности. – Извините, млади колега, али то су знаци егоманије, нар-
цисоидности, самозаљубљености и других психичких обољења. То је почетак 
лудила!

И даље сам само понављао:
– Да, да…
– Болесник је он, кад може тако нешто да прича?! А ја сам добио највише 

награда, ја имам највећи број написаних сатиричних романа, преко осамде-
сет, ја сам први написао роман „Трновите звезде” против комунизма, ја сам 
гостовао у сваком граду и варошици, о мени се писало у свакој иоле озбиљ-
ној новини. Мени нема премца. Тај лудак не може да ми буде конкуренција…

– Тако је – сложио сам се, имајући у виду нарочито ову последњу реченицу.3
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