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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА
Најаве Приштине да ће
тражити ратну одштету,
као и материјална добра
створена новцем Србије
и српску културну
баштину, не би требало
да буду изненађење,
каже социолог
др Слободан Вуковић

П

рема виђењу др Вуковића, аутора књиге „Српско друштво и
економија 1918–1992”, реч је о
континуитету политике од 1918. године до данас, у којој се косметско питање употребљава за урушавање Србије, политичко и економско.
– Историјски су за тај процес пресудна уједињења у заједничке државе и комунизам. Кад искључимо емоције и погледамо бројке, Србија је
скупо, а на своју штету, плаћала цивилизовање и модернизацију забаче-

Влада на Косову најављује нове акције према Београду

После отимања територије, Приштина тражи
српска материјална и културна добра

не феудалне османске провинције коју је ослободила
1912. године.
На Космету су после Великог рата још владали турски феудални односи, крајња заосталост, без инфраструктуре, школа, здравствених институција, било чега
што значи европску цивилизацију.
– Ипак, Србија је све то
мукотрпно градила – наводи
др Вуковић. – Подигнут је
огроман зајам да би се откупила земља и поделила староседоцима свих нација који
су били у полуропском статусу чифчија на земљи бегова велепоседника, као и колонистима.
Он подсећа да је у СФР Југославији
постојао Фонд за развој неразвијених
подручја (касније републике БиХ, Македоније, Црне Горе и покрајине КиМ),
који је највећим делом пунила Србија.
– То није све. Половину своје нето
акумулације, односно оног што је годишње зарађивала, Србија је такође морала да даје за Косово и Метохију – наводи Вуковић. – Прецизно, од укупних
средстава које је добијало Косово и Метохија, четири петине потицале су из
Србије. То је рађено без обзира на чињеницу да су многе њене општине, нарочито на југу централне Србије, биле
испод нивоа неразвијених република и
КиМ. Покрајина је била најскупља српска инвестиција. За један динар зараде

на Космету било је потребно уложити
двоструко више него на било ком другом месту у Југославији.
Он подсећа и да је више од 55.000
хектара земље на КиМ у тапијском
власништву Срба.
– Са Косова и Метохије је после
1999. године избегло више од 30.000
српских породица, а вредност имовине коју су оставиле је најмање четири
милијарде долара – прича проф.
др Савић.
Он наглашава да је Умник годинама преко Косовске поверилачке агенције (КПА) распродавао српску имовину, без икаквог знања и учешћа самих власника.

ноги ће рећи, с пуним правом,
да је немачки став према Србима већ стотину година непријатељски – за ово постоје страшни, крвави аргументи – и као такав
разумљив је и последњем Србину,
што је тачно, али како објаснити чи- Постоје у политици, у историји уопште, ситуације и
њеницу да упркос свему ова данадогађаји који се не уклапају ни у један образац
шња, савремена, модерна, демократправила понашања. То је оно кад вам преостане
ска Немачка, отима од Срба и даје
Албанцима. Откуда то долази? Засамо да слегнете раменима и кажете: не умем да
што? Kојим стратешким циљевима,
објасним.
Kо данас, на пример, рационално може да
историјским односима и конотацијама објаснити одлуку Немачке да, објасни актуелни однос Немачке према Албанцима
скупа с Енглеском и Америком, од
на једној и према Србима на другој страни?
Србије отме „њен Јерусалим” и додели га Албанцима?
Албанци су једини народ на свету (Kореја је подељена силом) који
има две националне државе. Етнички готово чисте. Обе су им доделиле велике светске силе. Чиме су то
Албанци заслужили, чиме су задужили Берлин, Лондон и Вашингтон,
да задовоље све њихове захтеве, испуне све њихове циљеве? Kоја је
улога Албанаца на Балкану, у годинама испред нас? Шта им је намењено? Kо стоји иза свега овога? С којом
коначном одредницом? Kако је могуће да у вртлогу превирања, мало
или нимало важних на глобалном
плану, један народ добије све (Албанци) а други народ (Срби) све изгуби.
но јасна и та њена јасноћа одјеку- Брисел све док Србија не испуни
Службени Београд чека пакао на је ових дана Србијом. Нема настав- оно што од ње очекујемо – кажу
путу за Брисел. Немачка је брутал- ка разговора на линији Београд – Немци, подсећајући на 11 фамозних

тачака где су та очекивања побројана. Исто је рекао и министар иностраних послова Аустрије, Себастијан Kурц, подсећајући на то да
Београд на крају има обавезу да
испод договореног стави печат и
потпис.
На инсистирање Енглеске, шест
великих сила је створило државу
Албанију 1913. године. Могу да се
схвате и објасне разлози: Источно
питање, врло сложена ситуација на
Балкану након протеривања Отоманске империје, прекомпозиција
граница, пацификовање простора…
али, чему још једна албанска држава, стотинак година касније? Или, чему велика Албанија?
Човек који деценијама трасира
стратешке правце америчке спољне
политике, Збигњев Бжежински, неколико пута је рекао и написао да је
Балкан за САД слепо црево. Америчка политика на Балкану последњих
двадесетак година креира се на
основу личних амбиција групе врло
утицајних појединаца (Холбрук, Олбрајт, Kларк) и ено их у власничкој
структури косметских највећих предузећа. Дакле, ту је све јасно.
А због чега Немачка Србију и даље третира, боже опрости, као 1914.
године? Рационалног објашњења нема. Kао што га нема ни у случају односа исте те Немачке према Албанцима. Или то Срби не виде.

СРБИЈА УЛАГАЛА У „БУНАР БЕЗ ДНА”
Статистички, у државном власништву Републике Србије на територији
Косова и Метохије и данас је око 24.500 хектара пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта. Државне зграде имају површину од 1,24
милиона квадратних метара, пословне 145.000, а стамбене 25.000 квадрата. Објекти посебне намене простиру се на 4000, а грађевински на 750.000
метара квадратних. Вредност ових објеката је огромна, а ипак права ситница у односу на електроенергетске и инфраструктурне објекте које су
изградили Србија и њена предузећа.
– Осамдесетих година, осим обавезног издвајања из привреде, било је
предвиђено да развијене републике и покрајина Војводина сваке године на
Косову изграде по једну фабрику – каже проф др Љубодраг Савић са Економског факултета у Београду. – Предузећа из Србије имају на Косову 1358
објеката, при чему само ПТТ-у припада 130, ЖТП-у 55, ЕПС-у 18, а 45 „Србијашумама”. Та имовина се процењује на најмање милијарду долара.

М

Политички коментар

Без објашњења
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Будимпешта, 18. децембар 2014.

п Поводом 100. годишњице од почетка Великог рата Годишњица
о Научни скуп и изложба о Првом светском рату
г У оквиру обележавања јубилеја, у Будимпешти
л је у једном дану одржан мини научни скуп,
е представљено неколико књижевних издања
На други д и отворена документарна изложба „Српска
књижевност и Велики рат”

И

ОСЛОБОДИМО
ПРОЛАЗ ДОБРУ

ми, као и остали народи под овом
небеском капом, имамо своје особености, скројене од врлина и мана. Који од та два тега односи превагу на
животној ваги за тачно мерење онога што
смо дали и онога што смо добили, тешко
је рећи. Биће да је и у том случају, како
то и иначе бива у животу, истина негде на
средини.
Добро дело у стопу прати оно које то
није; свеколика лепота је увек у опасности да иза угла буде нападнута ружним;
хуманост се за своје место под сунцем
вечито бори са нехуманим; лепа реч са
ружном, благост са злобом, а испружена
рука са бодежом.
Празници с краја и с почетка године
нас увек подсете на неке лепоте које, ношени бујицом свакодневице, не успевамо
да уочимо током остатка године, или их
просто заборавимо. Лепотe давања, помирења и праштања, неке су од врлина
којих се сетимо тек у време зимских празника, угрејани топлином породичног дома, далеко од оне тркачке стазе на којој
се свакоднево надмећемо са животом.
Иако смо сигурни да нас та утакмица неће учинити бољим људима, ревносно извршавамо ту, себи зацртану обавезу, занемарујући при том неке од оних које су
нам задате при рођењу.
Ако сте, ипак, од оних који посвећивање врлинама сматрају губљењем времена и пречицом за сопствену пропаст, требало би знати да помирењем, праштањем
и хуманошћу према људима и другим живим бићима, помажемо најпре себи. Болести које данас односе највећи део човечанства, крајњи су резултат наше зловоље, љутњи и негативног става према
животу. Има ли лакшег и бољег начина да
избегнемо превремени крај свог гостовања на овом свету, од праштања или простог „пуштања низ воду” непотребног душевног терета.
„Опростити, пре свега себи на грешкама, преко је потребно, ради успостављања животне равнотеже. Kруг горчине и
љутње на самог себе мора се разбити,
прихватањем чињенице да се догађаји из
прошлости не могу променити. Уместо
самосажаљења, треба кренути напред,
али са свешћу да се исте грешке не смеју понављати. Грешке треба схватити као
начин за стицање животног искуства”, саветују психолози онима којима не мањка жеље ни времена да их чују. Упозоравају и да мржња, љутња и негативне емоције доприносе чешћем западању у проблеме и тежем налажењу излаза из тескобе.
За оне који нису навикли да праштају,
први покушаји да се то учини могу бити
веома трауматични. Није лако, али покушајмо, јер неки лепи тренуци сигурно већ
траже путељке којима би, из светлуцавих
кочија Нове године, радо дошетали управо до нас. Ако не ослободимо те путеве
и не дозволимо добру да нас дотакне, може му се учинити да узалуд куца.
Срећна вам Нова!

У

чесници мини научног скупа,
који је поводом значајног јубилеја одржан у библиотеци Самоуправе Срба у Мађарској, били су
др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске; др Габор Деметер из Института за историју Мађарске академије наука, Пера Ластић и
Золтан Бада из Српског института у
Будимпешти; др Ференц Полман из
Војноисторијског института у Будимпешти; др Милан Мицић из Покрајинског Секретаријата за културу у Новом Саду; Гордана ИлићМарковић са Универзитета у Бечу;
Олга Марјановић из Библиотеке Града Београда) и Вања Прстојевић из
Српске гимназије „Никола Тесла” у
Будимпешти.
Они су, на позив организатора обележавања јубилеја – Српског института, Српске самоуправе у Будимпешти и Српског културног клуба, изложили резултате својих научних истраживања o последицама које је Велики рат оставио у различитим друштвеним сферама – од дипломатије
и војне доктрине, преко људских жртава и материјалних разарања, до
културе и уметности, а посебно књижевности.
У поподневним часовима је, у
атриуму Библиотеке за стране језике у Будимпешти, представљена едиција издавачке куће „Прометеј” из
Новог Сада и издаваштва Радио-телевизије Србије под насловом „Србија 1914–1919”. После поздравних речи
Пере Ластића и наступа Јосипа Маторица, глумца Српског позоришта у
Мађарској, о пројекту, који је на овогодишњем Међународном сајму
књига у Београду проглашен издавачким подухватом године, детаљно
су говорили власник „Прометеја” Зоран Колунџија и секретар Матице
Драган Јаковљевић српске Ђорђе Ђурић.

На промоцији се могло чути да је
едиција илустрована са више од хиљаду фотографија и докумената, од
којих су неки мање познати, а има их
и до сада необјављиваних. Уз текстове истакнутих домаћих и страних
историчара дата су и многа аутентична сведочанства учесника и сведока, као и судбине многобројних
обичних ратника.
Савремени немачки професор
историје у Берлину Оливер Јанц у
књизи „14. Велики рат” отвара једну
фасцинантно нову глобалну перспективу која ће, како у свом приказу
примећује др Слободан Бјелица, променити слику Првог светског рата и
ратни призор са пуно лица, који поред политичке и економске, има и
људску димензију. Дело „Ратни циљеви Србије” Ђорђа Станковића на-

стало је на основу 40 година истраживачког рада и изучавања богате
изворне грађе похрањене у архивским институцијама у земљи и свету. Ђорђе Ђурић је написао илустровану хронологију „Србија у Првом
светском рату” са око 500 фотографија.
По завршетку рата, историчар и истраживач Тодор
Тоша Искруљев кренуо је у
Срем, од села до села, и пописао имена свих невиних
жртава мађарске војске који су на овај начин желели
да се освете после повлачења српске војске из овог краја. Овај рад „Распеће српског
народа у Срему 1914” објављен је у ауторском издању
1936. али, како пише др Слободан Бјелица, зарад очувања братства и јединства у Југославији није био пожељан.
Тек сада се исправља ова велика неправда, а у овом делу Искруљев је забележио и
казивања преживелих учесника о овом крвопролићу.
Изложба „Српска књижевност и Велики рат” приказана је делом у библиотеци
Самоуправе Срба у Мађарској, а делом у атриуму Библиотеке за стране језике.
Аутори поставке су Олга KрасићМарјановић и Марјан Маринковић, а
циљ изложбе је да прикаже особености српске књижевности у периоду од 1914. до 1918. године и представи наше најзначајније ствараоце, чији је живот битно обележен ратом,
односно њихова дела која се тематски баве Првим светским ратом.
Изложба, коју су отвориле директорка Библиотеке за стране језике у
Будимпешти Анамарија Пап и директорка Библиотеке Града Београда Јасмина Нинков, састоји се из три целине. Централну поставку чине плакати у дигиталној штампи, на којима
су представљени српски писци који
су као савременици писали о Великом рату, а неки од њих су били и
учесници као војници на фронту или
као цивили који прелазе Албанију. То
су Станислав Винавер, Сима
Пандуровић, Бранислав Нушић, Милутин Ускоковић,
Бора Станковић, Исидора
Секулић, Владислав Петковић Дис, Милутин Бојић, Тодор Манојловић, Растко Петровић, Драгиша Васић, Станислав Kраков, Стеван Јаковљевић, Раде Драинац, Милош Црњански, Иво Андрић
и Душан Васиљев.
Изложба нуди и преглед
српске књижевности у периодичним публикацијама
које су излазиле у Србији,
Хрватској, Грчкој и Француској за време рата. Већина
аутора заступљених у тим
новинама и часописима и
сама је учествовала у рату
прелазећи Албанију и зауставивши се на Kрфу, који је
тада био главно књижевно
средиште.
Д. Ј. – Д. Б.
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СНН у посети Николи и Ласлу Самошу

Суверени владари мађарског слатког краљевства

„Са шест година већ сам
правио ‘салон цукор’, а са
четрнаест месио
марципан”, рекао нам је
Никола Миклош Самош,
један од наследника
популарне мађарске
марке марципана, а
његов брат Ласло се
присетио година када су
њихови родитељи радили
по читав дан и марципан
производили у соби од
девет квадрата

Н

тавог живота причао. Писао сам лако, али сам неке делове дорађивао
више пута. Књига „Краљевство мога
оца” (Apám királysága) није типична
аутобиографска књига о животу једног човека, од дечака који расте у
српској заједници у Сентандреји, учи
шест разреда основне школе на српском језику и четири разреда средње на мађарском, а затим креће у Пешту и учи посластичарски занат, иако је првобитно хтео да постане кувар. Ова књига има 25 поглавља која
представљају исто толико момената
у животу и исто толико истина, које
је мој отац спознао и нама причао.
Неки од тих догађаја прогањали су
га читавог живота, питајући се до самог краја је ли тако морало бити?
Од нашег домаћина сазнајемо да
је књига на мађарском језику објављена 2009. године, у тиражу од
3000 примерака и од тада је присутна у књижарама. Ипак, Никола каже
да се управо ради на преводу на српски језик, па ће књигу моћи да прочитају и читаоци у Србији.
– Желим да се књига појави на
српском језику. Сада сам и сам почео да учим језик свога оца. За њега
је та припадност српској заједници у
Сентандреји била веома важна, а Мађари су ценили успешне Србе. Док
сам одрастао, ми деца смо с мајком
говорили мађарски, а отац је тек увече касно долазио кући с посла. Бака
ме је звала Никола, па сада користим
оба имена. Знам неке речи, наравно,
није ми страна српска ћирилица, и са
Србима се радо дружимо. Мој стриц
Никола Савић слика иконе. Мислим
да сам свакако са српске стране наследио способност за директну и гласну комуникацију. Ипак, читавог живота су ме питали како то да не говорим језик, с обзиром на моје поре-

а наше питање шта је потребно за добар марципан, Никола
Миклош Самош, са којим смо
разговарали у његовој посластичарници „Русвурм” – незаобилазном месту за „слатки предах” свих туриста
који се попну на Будимску тврђаву,
каже:
– Нема ту неке посебне тајне, потребан вам је добар бадем, добар
шећер и човек!
А баш је у том човеку све, и таленат и занат који се учи, и посвећеност
послу који је обележио читав његов
живот, па кад следећи пут будете куповали и пробали „Самош” марципан,
или повели госте у лепе „Самош” посластичарнице, треба да знате причу
о Младену Савићу из Сентандреје,
„краљу марципана”. Младен је касније, стицајем околности, постао Маћаш Самош, а његов марципан један
од најтраженијих мађарских слатких
производа.
– Пред станом у пештанској улици Јожеф керут 67, посластичари су стајали у реду да купе руже од марципана, које
су постале веома популарне
и практично заштитни знак
очевог умећа. Отац је, пак,
једноставно објашњавао да
је ружице правио зато што
их је могао радити седећи,
јер је тада имао проблема с
ногама. Радили смо црвене,
ружичасте или беле ружице.
А онда је некако постао веома популаран овдашњи
шлагер „Жуте руже”, па је
отац готово једва могао да
постигне и направи довољну
количину ружица од жутог
марципана, колика је била
потражња. Ја сам као дечак
помагао, са 6 година сам
правио „салон цукор”, а са 14
сам месио марципан. Имао
сам добар осећај и познавао
сам технологију. Једном сам,
од не баш тако добрих бадема и не тако белог шећера,
успео да направим сасвим
бео марципан, и отац ми је
честитао – прича Младенов
син Никола и каже:
– Тако се ова жута ружа
нашла и на корицама књиге
коју сам написао о свом оцу.
Осетио сам да морам да запишем приче које нам је чи- Ласло Самош

Никола Миклош Самош

кло – објашњава наш саговорник, који је ових децембарских дана прославио рођендан и кренуо на часове
српског језика.
Поред студија економије Николу
Миклоша Самоша одувек је
привлачило новинарство и
писање. У младости се бавио
веслањем и поносно истиче
да је био члан „Српског четверца” на Дунаву. Од 1990.
године власник је чувене
старе посластичарнице „Русвурм” из 1827. године, у којој се израђују најукуснији
колачи, бомбоне, „салон цукор”, бејгле, позната срца од
марципана, „Самош” марципан-ликер, као и разне врсте
торти које муштерије могу
да пробају на лицу места
или наруче за специјалне
прилике. Ми смо се на том
месту затекли када је била
сезона кестен пиреа, али су
се посетиоци гурали и око
стаклене витрине са кремпитама и кришкама торти „Самош” и „Маћаш”.
Поред „Русвурма”, чији
старински намештај и порцелан као да су управо изашли
из кућице за лутке, Никола
је власник и посластичарница „Корона” у Будимској твр
ђави и „Самош” у Будаершу.
Никола има пет кћерки, а
Анабелу и Лидију недавно
смо затекли на Хуманитарном дипломатском базару,
како с поносом представља-

ју Србију и посетиоцима љубазно нуде слатке производе породице Самош, који су за ову прилику били део
српског штанда. Обе су нам рекле да
би о Србији и Београду желеле да сазнају више.


Оснивач познате марке марципана:
Младен Савић или Маћаш Самош

Д

а крв није вода и да су синови
Младена Савића заиста повукли
„српску жицу” доказао нам је и
Ласло, млађи брат Николе Миклоша
Самоша, који нам је још с врата његове посластичарнице „Ројал” на Ержебет булевару, махао руком и са широким осмехом на лицу нас позивао да
му се придружимо за столом у углу.
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Будимпешта, 18. децембар 2014.
Препознали смо се спонтано, а онда је
уследио срдачан и доста гласан разговор, уз торту са укусом карамеле и
кафе, која се просто топила у устима.
Избор смо препустили љубазном домаћину, док су нас из стаклених витрина мамиле: чоколадна, воћна, „труфел”, „добош”, „сатмарисилва” торта,
кремпите и бомбоњере.
– Ја сам Мађар, али не желим да
заборавим свој српски идентитет.
Имам и рођаке и пријатеље међу Србима, а велики пријатељ наше породице је био Мирко Нађ, који нас је често
позивао на догађаје и прославе унутар српске заједнице. Добро памтим
да су ме бака и деда водили на литургију у српску цркву и ја у срцу осећам
јаку везу за својим „српским делом”
– прича Ласло и почиње на српском
да нам говори „Оче наш”, који је научио као дете.
И док седимо у пријатној посластичарници надомак великог хотела, у којој је у том тренутку било много странаца, од Лација сазнајемо да су он и
његова сестра Габријела власници 24
„слатка места”, од којих је највише
оних у Будимпешти. Али, ту је и локал

РЕПОРТАЖА

у Естергому, Музеј марципана
у Сентандреји, продавнице
слаткиша у другим местима у
Мађарској, док се читава производња годинама налази у
Пилишверешвару. Породична
слатка индустрија сада запошљава 500 радника, али нам
је Лаци објаснио да није увек
било тако.
– Оцу сам почео да помажем још као дете. Мајка и он
су радили по 16 сати дневно,
а прва просторија без прозора, у којој смо од марципана
правили украсе за торте и колаче, имала је само 9 квадрата.
И док су оба брата посластичари, сестра Габријела задужена је за дизајн, па су лепо израђене брошуре и јеловници, уређење ентеријера и
атмосфера којом плене „Самош” посластичарнице, њена
заслуга.
Ласло каже да воли да
упознаје људе и да лако склапа пријатељства. Породична

МЛАДЕН САВИЋ / МАЋАШ САМОШ
(1918–2002)
Отац Николе и Ласла Самоша је из Сентандреје, као сиромашни српски младић, стигао у Будимпешту и занат учио најпре код познатог мајстора у „Август” посластичарници на Кристина булевару, а затим и у чувеном „Жербоу”. Кроз „слатку струку” упознао је и супругу Маргит, са
којом је имао троје деце: синове Миклоша (Николу) и Ласла, и кћерку Габријелу, који се и даље баве посластичарством. У мађарској јавности био
је и остао познат као „краљ марципана”, а сам је умео да каже да је „све
заправо почело са ружама”.

слава му је Свети Никола, а музика коју воли српска.
– Волим два одлична оркестра који свирају српску музику, а то су „Вујичић” и „Шендерге”. Гледао сам и
представу „Ми Срби” у којој игра Милан Рус. Доста се крећем у српским
круговима и прија ми та отвореност и
непосредност. Када сам први пут оти-

шао у Србију, мислио сам да су ми тамо сви људи рођаци – каже уз осмех
Лаци, док се поздрављамо и љубимо
на растанку три пута, знајући да је растанак само привремен, и да нас сигурно очекују нови сусрети са члановима велике и изузетно срдачне породице Самош.
Добрила Боројевић

АКЦИЈЕ

Добротворна акција у Обреновцу

Мађарски хуманитарци и даље помажу поплављене
насеља прихватили сараднике Малтешке хуманитарне службе као старе
другове. У најтежим данима за становнике Обреновца, ови активисти су дошли у тај град у оквиру ватрогасне јединице из Мађарске и помагали у спасавању свега што се спасити могло. Након поплава, Обреновчанима је током
јесени од те службе стигла помоћ и у
виду машина за сушење зидова. Тада
су, током два месеца колико је трајао
њихов боравак на том подручју, „Малтежани” обилазили куће и друге некретнине, радећи на монтирању специјалних уређаја за сушење. Машине
су биле инсталиране у 80 најугроженијих домова.
Р. Х.

После процене штета изазваних катастрофалним
поплавама у Србији, Мађарска малтешка
хуманитарна служба обезбедила је 105 уређаја беле
технике за становнике Обреновца

У

ређаји из Мађарске ће у виду хуманитарне помоћи бити донирани становништву обреновачког
насеља Дудови, у улици Браће Југовића. Вредност донације је, како сазнајемо, 21.000 евра.
Ова хуманитарна акција остварена
је уз помоћ Мађарског министарства

за спољне послове, које помаже више
хуманитарних и развојних програма
цивилних организација.
Мађарска влада ће ускоро донирати Србији пумпе великог капацитета,
истакао је на почетку донаторске акције др Атила Пинтер амбасадор Републике Мађарске у Београду. Распо-

дела беле технике предходи већем програму, који подразумева обезбеђење неопходног намештаја
за опремање кућа, а биће
реализован почетком следеће године.
Нада Милетић, представница Канцеларије за
помоћ и обнову поплављених подручја, захвалила се
донаторима на пруженој
помоћи и несебичном раду, док су мештани овог
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Две документарне изложбе у Печују

Барањци се подсетили великана српске писмености

У печујском Дому за цивилне заједнице, отворена је
изложба посвећена Вуковим јубилејима и поставка
која промовише фототипско издање
„Мирослављевог јеванђеља”, најстаријег и најлепшег
ћириличног споменика српске писмености

О

тварајући изложбу „Мирослављево јеванђеље”, Радмило Мулић, овлашћени промотер фототипског издања овог ћириличног споменика српске писмености из XII века,
детаљно је говорио о настанку јеванђеља. Оно је заправо било наручено од
стране захумског кнеза Мирослава,
брата великог рашког жупана Стефана Немање, за потребе цркве Светог
Петра и Павла у Бијелом Пољу на Лиму. Ова богослужбена књига превод је
грчког јеванђелистара цариградске Цркве Св. Софије. Преписивач је непознат,
али је други писар познат. Глигорије, који је написао крај рукописа и у четири
кратка записа украсио текст орнаментима, потписао се, па је тако његово
име остало упамћено.
– Рукопис се до 1896. године налазио у манастиру Хиландару, када су

га монаси поклонили краљу Александру Обреновићу приликом његове посете Атосу. Учинили су то зато што је
краљ преузео на себе све дугове манастира, а братство му је у знак захвалности поклонило своје највредније реликвије: „Мирослављево јеванђеље” и „Оснивачку повељу Симеона Немање – рекао је Мулић.
Он је додао да се репринт „Мирослављевог јеванђеља” појављује равно сто година после фототипског издања, које је у Бечу урадио Љубомир
Стојановић великим личним пожртвовањем, а о трошку краља Александра
I Обреновића. Издање из 1897. године
представљало је врхунац штампе, ако
се имају у виду могућности технике
и финансије којима је Стојановић располагао.
Данас се „Мирослављево јеванђе-

ље”, о којем је емитован једночасовни
филм приликом његовог представљања у Печују, чува у Народном музеју у
Београду, а Унеско га је 2005. године
уврстио у своју Библиотеку „Памћења
света”, међу 120 највреднијих добара
које је створила људска цивилизација.
Посебан допринос култури светске

цивилизације дао је Вук Стефановић
Караџић, велики српски реформатор.
Ове године обележава се 150 година
од смрти Вука. Био је најзначајнија личност српске књижевности прве половине XIX века, филолог, реформатор
српског језика, сакупљач народних
умотворина и писац првог српског речника. Присутне госте на изложби „Вукови јубилеји” поздравила је др Етела
Јеринкић, члан Градског већа, задужена за културу у Суботици, а затим је о
изложби говорила сама ауторка, Невенка Башић-Палковић, библиотекар
саветник Градског музеја у Суботици.
Панои, који су након Будимпеште изложени и у Печују, публици су дочарали
цео живот и рад Вука Стефановића
Караџића. Посебан куриозитет је веза
овог великана српске културе са Суботицом.
Печујско-барањском српском удружењу је у организовању ових програма материјално помогло Министарство за људске ресурсе (ЕМЕТ), а у организацију се укључила и Самоуправа Срба у Печују. Поставка је представљена на српском, хрватском и мађарском језику.
П. М.

Актуелности из Чанада

Српска самоуправа значајно увећала буџет

Старт ове календарске године био је за Српску
самоуправу у Чанаду прилично обесхрабрујући,
јер је из централног буџета добила свега
67.000 форинти. Међутим, могућностима које
нуди тзв. диференцијално финансирање,
прикупила је средства која су јој омогућила
реализацију низ друштвених програма

С

редствима до којих су дошли
путем конкурса, Срби из Чанада су успели да достојно прославе храмовну славу, наставе уређење српског православног гробља,
помогну ђацима првацима који су
се определили да уче српски језик
итд.
– Члановима бираног тела Срба
преостао је још један задатак на крају године. Треба да припреме божићне поклон-пакете српским житељима

који су болесни или се налазе у тешком социјалном положају – рекао је Фрањо Колар, председник српске самоуправе, на недавној јавној
седници тог тела.
Он је најавио да ће Српска самоуправа и убудуће приређивати традиционалне програме, помагати месној
Основној школи и забавишту, где се
одвија настава српског језика, а подршку ће обезбедити и цркви.

Седници одржаној у Дому народности у Чанаду, поред осталих су
присуствовали и начелник села Јанош
Фаркаш, председник Самоуправе Румуна у Чанаду Ласло Ротар и делегација из Чанада у Румунији, на челу

са председником српске заједнице Димитријем Сивачким.
Наглашено је да треба
очекивати тешњу сарадњу
између два Чанада – из Мађарске и Румуније, а повезивање се очекује и између две
школе. Наиме, Фрањо Колар
и Димитрије Сивачки су се
сложили да између ученика
две образовне установе ваља успоставити живе везе и
неку врсту стручне сарадње.
Реч је на састанку затражио и нови начелник села Јанош Фаркаш, који је обећао
максималну помоћ српској само
управи и изразио наду да ће већинска и српска самоуправа и убудуће
добро сарађивати, у корист читавог
насеља.
П. М.
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СПМ у Нову годину са новом предстaвом

Наставак сарадње позоришта из Сенте и Будимпеште

Месец дана након премијере представе „Гад”,
глумци у Нађмезе улици не мирују. Увелико теку
пробе новог комада, а овога пута ради се о
копродукцији Српског позоришта у Мађарској и
Камерне сцене позоришта „Мирослав Антић”
из Сенте

Р

ежију представе „Кривица” Небојше Ромчевића потписује отац
Лазар Пајтић, један од оснивача
сенћанског театра и радо виђен гостредитељ на сцени нашег позоришта у
Будимпешти. У овој дуо-драми играју
глумци Бранислав Унгиновић и Катица Шокац.
– Волим драме Небојше Ромчевића,
а ово је једна тешка прича, набијена
емоцијама. Ради се о веома сложеним
ликовима и јаким монолозима, које ће
наши глумци тек „брусити”, када почну пробе на сцени. За сада још увек читамо текст и улазимо у ликове. Ромчевић говори о неком полусвету са пери-

ферије Београда у време 90-их година, које се тешко заборављају. Породице и појединци били су тада стављани
у процеп. Људи месецима нису примали плате и пензије, исписивали су гомиле чекова за неку сасвим обичну куповину, „цветали” су киосци, а многи
нису могли деци да купе оно што су
желели – сазнајемо од оца Лазара Пајтића, који о кривици говори и као о вечној теми:
– У овом комаду кривица је веома
сложена и сви се осећају кривима. Можемо рећи да свако од нас у себи носи неку кривицу – каже наш саговорник.

Бранислав Унгиновић, глумац

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА
СА ЛАЗАРОМ ПАЈТИЋЕМ
„Са Лазаром Пајтићем спаја ме 40 година дружења и заједничког рада.
Позориштем се бавила и цела породица Пајтић, а наша Камерна сцена „Мирослав Антић” основана је 1986. године у Сенти. Недавно сам прославио 50
година аматерског рада. Ове године сам добио неколико значајних признања за глумачка остварења на покрајинском, републичком и међународном
нивоу. Иако сам и током свих ранијих година добијао признања, ова година
је ипак била посебна – каже за наш лист Бранислав Унгиновић, који је престижну титулу „Најбољи глумац аматер” освојио два пута: једном на републичкој смотри у Кули и други пут на покрајинском такмичењу у Старој Пазови.
Награду за најбољу мушку улогу у представи „Ожалошћена породица”, у режији Дејана Цицмиловића, у којој је тумачио лик Агатона, добио
је на Интернационалном фестивалу у Лакташима.

Глумица Катица Шокац је за наш
лист изјавила да се Гоца, чији лик она
тумачи, такође осећа вишеструко кривом, и као жена и као мајка. Покушава да успостави контакт са сином који не говори и жели да живи са партнером који је био њен љубавник и пре
него што се њен муж убио.
– Ради се о веома сложеним емоцијама и те нијансе ћемо тек разрађивати током наредних проба – објашњава Катица Шокац, која је са Лазаром Пајтићем и Бранком Унгиновићем
већ сарађивала у представи „Село Сакуле”.
Сенћанин Бранко Унгиновић, такође,
није први пут на сцени Српског позоришта. Имали смо прилику да га гледамо
у представи „Чудо у Рондели”.
– Сада, још увек, радимо за столом,
изграђујемо односе међу партнерима,
али мој лик ће добити „месо”, како то
ми глумци волимо да кажемо, тек онда када крену ситуације и када будемо радили сваку сцену. Сада смо још
увек на почетку и знамо шта хоћемо,
а да ли ћемо то остварити, остаје да

се види. Волимо када је публика ту
близу, поред нас, или свуда около, као
на камерној сцени, јер онда осећаш како дише – објаснио нам је овогодишњи
најбољи глимац аматер, који је ово ласкаво признање добио на републичкој
смотри у Кули.
И редитељ и глумци једва чекају да
након неколико читачких проба пређу
на сцену, када ће им гестикулација,
сценска кретња, светла и музика бити
од помоћи. Од редитеља сазнајемо да
је обично потребно 40 проба, али је
могуће да се ова представа уради и
нешто брже, па је премијера предвиђена за другу половину јануара месеца 2015. године.
Асистент редитеља је Катарина Павловић-Бачи, која ће заједно са редитељем радити сценографију, костиме
и реквизите, а Тибор Прагаи и Богдан
Сабо биће задужени за светла, музику и технику. За сваку представу важна је и подршка шаптача, а то ће
бреме на своја плећа преузети Естер
Анчин из Печуја.
Д. Б.

Књижевно-новинарска трибина у Српском ђачком дому у Будимпешти

О новинарству, литератури и слободи аутора

Гост књижевно-новинарске трибине српских
гимназијалаца био је новинар и писац
Драган Јаковљевић који је, поред осталог,
слушаоцима предочио лепе стране
новинарског позива, али и ризике за оне
који одлуче да се њиме баве

Г

остовање главног уредника нашег
листа у Српском ђачком дому у
мађарској престоници, било је
конципирано као интерактивна трибина, у оквиру које су ученици добили
прилику да свом госту поставе питања из сфере новинарства, књижевности и комуникација, што су они и искористили.
Посебно их је занимао досадашњи
књижевни опус Драгана Јаковљевића,
његови литерарни и новинарски почеци, искуства из редакција у којима је
до сада радио, лепе стране, али и тешкоће у бављењу новинарством у мањинској заједници.
Било је речи о функционисању редакције српског недељника у Мађарској, начинима на које новинари дола-

зе до информација, њиховој
ауторској слободи и евентуалним последицама, уколико
садржаји чланака не одговарају очекивањима утицајних
појединаца или интересних
група.
Драган Јаковљевић је слушаоцима предочио и лепе
стране новинарског позива,
али и ризике за оне који одлуче да се њиме баве. Ипак, напоменуо
је да је новинарство један од најлепших позива и да га ни он, а ни већина
његових колега, никада не би мењали
за неки други.
С обзиром да један број ученика
српске гимназије „Никола Тесла” из Будимпеште има жељу да, после мату-

рирања, школовање настави на неком
од факултета који образују будуће
новинаре, главни уредник Српских недељних новина је изразио спремност
да се и убудуће одазива њиховим позивима, како би им преносио искуства
која је стекао током дугогодишњег бављења новинарством.

Организатори овог занимљивог сусрета били су Књижевни клуб Српске
школе, директорка Српског ђачког
дома у Будимпешти Јулијана Которчевић и васпитач и дечја песникиња
Драгана Меселџија, која је и водила
трибину.
Д. Б.
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БАШТИНА

Ф

олклорни ансамбл из Батање, који постоји од 2011. године, вредно
ради и напредује. Повећава се и
број чланова. Најмлађи своје прве кораке уче у школи и тако стасавају у добре
играче који играју у најстаријој групи.
Пошто окончају школске дане, имају
могућност да под окриљем овог КУД-а
чувају традицију, уживају у српском
фолклору и шире српску културу.
– И ове године, баш као и претходних, имамо веома лепу сарадњу са
фолклорним ансамблом „Суферини”
из Батање. Ове године смо радили
Игре из Буџака. Буџак се простире на
подручју између Старе планине и границе са Бугарском. Улаз у ту долину
назива се Буџак – каже за наш лист
Љубомир Вујчин.
Он каже да га је изненадио веома
велик број чланова, поготово доста
младих.
– Морали смо да поделимо ансамбл у две групе, како би савладали
неке делове кореографије. На почетку кореографије је једна ђурђевданска песма „Ситан камен до камена”,
затим игра једностранка, позната у
југоисточном делу Србије, неизбежна
игра Елено моме, затим Поломка, ма-

Међу овогодишњим
добитницима награде „Pro
Cultura Minoritatum
Hungariae” није било
представника српске
заједнице у Мађарској, али
свечани програм приређен
у будимпештанској
концертној дворани
„Вигадо”, није протекао без
српског фолклора

Ч

аст да наступи на традиционалној свечаности, коју је отворио
др Имре Деак, заменик државног секретара за народности и цивилне организације при Министарству за
људске ресурсе, припала је КУД-у „Банат”. Дешчански ансамбл је, иначе,
имао част да пре неколико година добије ово угледно признање.
У свечаном програму, приређеном
у организацији Мађарског национал-

Батањски „Суферини” припремају нову кореографију

Игре из Буџака за празнични концерт

Крај ове године чланови КУД-а „Суферини” проводе
у увежбавању кореографије коју је за њих
припремио Љубомир-Миле Вујчин

ло распрострањена, али по свом стилу и начину извођења врло интересантна. Имамо Жикино коло, које се и
тамо игра, али се изводи на необичан
начин, и за крај игру Чачак.

није, што ће им дати вољу и енергију
и на неки начин их припремити за нешто још компликованије.
Ова лепа сарадња ће се наставити
већ почетком следеће године, током
припреме Божићног концерта, који је
заказан за 10. јануар. Очекује се да
тада ансамбл премијерно изведе своју нову кореографију. Како сазнајемо, било је речи и о будућој сарадњи, односно о могућностима да се на
репертоару ансамбла из Батање нађу
и игре из њиховог краја.
– Највероватније ћемо урадити
Батањско прело, или једну Батањску свадбу, што захтева масовност.
Ја сам још осамдесетих година долазио у Батању и снимили смо много материјала. То је материјал који
чека да се негде презентује. Мислим да је сада прави тренутак, јер
је Батања добила прави фолклорни
Љубомир Вујчин сматра да је овај ансамбл различитих генерација,
„велики залогај” био потребан, како би што је неопходно за приказ обича„Суферини” прешли из почетничке у ја из Батање – каже Љубомир Вујвишу фазу рада.
чин.
– Њима је потребно нешто захтевСтанислава Ђенеш-Екбауер

Наступ дешчанског КУД-а

„Банат” на гала програму у пештанском Вигадоу

ног института за просвету, Дешчани
су извели кореографију „Крајиште”.
Играчи „Баната” су, у пратњи истоименог оркестра, наступили и током поподнева на празничном вашару, на Тргу Корвин, играма „Студеница” и „Владичин Хан”. Том приликом били су топло поздрављени, а публика је поред
фолклора имала прилику да дегустира и неке од српских специјалитета.
Дешчани су на лицу места делили чесницу, колач и кољиво.
Престижна награда „Pro Cultura
Minoritatum Hungariae”, додељује се
од 2005. године, личностима и организацијама које се посебно истичу на пољу очувања и развоја културне баштине националних мањина у Мађарској,
као и суживота народа и народности
који живе у Карпатском басену.
П. М.

Етно поставка у Сегедину

Изложени ручни радови

И сегединском центру „Агора” представљене су
рукотворине чланица дешчанске радионице
старих заната

У

оквиру радионице за израду народних рукотворина, спретне Дешчанке су успеле да оживе древне занате – првенствено вез и ткање.
Везеним мотивима и сопственим креацијама успешно су оплемениле колекцију народних ношњи КУД-а „Банат”, а
њихов рад изазива дивљење и изван Деске. Позиви за учешће на различитим
манифестацијама све чешће стижу, па
су тако стари занати били представљени и у сегединском центру „Агора”.
За ову поставку је владало интере-

совање посетилаца, а чланови Тамбурашког оркестра „Банат” су се потрудили да заинтересоване обрадују пригодним културним програмом. Изложба
рукотворина садржи стотинак предмета урађених током последњих годину
и по дана и обухвата готово двадесет
географских области. Изложбу је отворила Марија Фетер, надалеко позната
уметница која израђује народне рукотворине. Поставка се може погледати
до средине јануара 2015. године.
Предраг Мандић
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Будимпешта, 18. децембар 2014.

КОНКУРС

Суфинансирање
културних програма

К

ултурни и документациони центар Срба у Мађарској расписао
је конкурс за суфинансирање
појединачних културних програма и
манифестација Срба у Мађарској за
2015. годину. Конкурисати могу: српске самоуправе, српске цивилне организације или удружења са седиштем у Мађарској, а конкурс је отворен до 20. јануара 2015.
Услови конкурса и најважније
информације:
– Свака организација има право
да конкурише са једном конкурсном
пријавом.
– Конкурсне пријаве се предају
искључиво на ћириличном писму у
куцаној форми.
– Институције ССМ-а немају право да конкуришу код КДЦСМ-а.
– Одобрени конкурсни пројекти се
финансирају накнадно.
– Новчана средства која су предвиђена за суфинансирање путем конкурса биће накнадно објављена, у зависности од величине буџета Културног и документационог центра Срба
у Мађарској.
– Програм који учествује на конкурсу треба да има за циљ очување,
неговање и презентовање српске културе у Мађарској. Програм може бити на локалном нивоу, регионални,
међународни итд.
– Конкурисати се може искључи-

во путем формулара који се налази
на сајту Културног и документационог центра Срба у Мађарској, на
адреси: www.centar.hu са назнаком
„Конкурс за суфинансирање појединачних културних програма Срба у
Мађарској за 2015. годину”.
– Све конкурсне пријаве које не
садрже потребан материјал неће бити узете у разматрање, као ни пријаве оних који су изоставили да наведу
име Културног и документационог
центра у предходно одобреном конкурсу.
– Рок за предају конкурсних пријава је 20. јануар 2015. године: лично,
или путем поште (до тог датума конкурсна пријава мора да стигне у канцеларију у Нађмезе улици 49). Конкурсне пријаве које нису достављене
на време, неће бити узете у разматрање.
– Конкурсне пријаве које се пре-

дају писменим путем треба послати
на поштанску адресу Културног и документационог центра Срба у Мађарској (Magyarországi Szerb Kulturális és
Dokumentációs Központ, 1386 Budapest, 62. Pf. 1208) са назнаком „Конкурс за суфинансирање појединачних
културних програма Срба у Мађарској за 2015. годину”.
– Код позитивно оцењених конкурсних пријава име Културног и документационог центра Срба у Мађарској
као покровитеља пројекта, потребно
је означити на пропагандним и рекламним материјалима, у Српским недељним новинама, радио емисијама и
ТВ прилозима емисије Српски екран,
односно у другим медијима.

Конкурсне пријаве ће разматрати
комисија и након доношења одлуке
резултати ће бити објављени на сајту Културног и документационог центра Срба у Мађарској (www.centar.
hu) односно у Српским недељним новинама.
Конкурсна пријава мора да саЗа остале информације на расподржи:
лагању вам стоји број канцеларије:
– Формулар (налази се на нашем 06 1 269 0100, односно број мобилног
сајту: www.centar.hu)
телeфона: 06 70 329 4437. 

Сезона празничних куповина

О

Како се одупрети триковима трговаца

но што видимо увелико утиче на
то како трошимо. Иако можда
нисмо свесни тога да су нам неке боје привлачне, а неке одбојне, постоји чак неколико нивоа на којима трговци баш тако утичу на наш ум.
На пример, црвена боја значи крв и
опасност, односно хитну куповину. Том
бојом трговци циљају на особе које нагло доносе одлуке. Црвено, такође,
означава слаткоћу, а појачава и агресивно такмичарско расположење.
Жута боја симболизује сланост,
сунце и срећу па се зато често користи у комбинацији с црвеном у ресторанима брзе хране. Плава боја представља небо и добродошлицу, али може значити и горчину, па се често користи за пиво. Зелена боја означава
природу и киселост.
Плава и зелена се сматрају опуштајућим бојама и често служе да би привукле опрезније купце. Ружичаста и
светлоплава привлаче поводљиве особе, а тамноплава и тамнозелена купце
који паметно троше.
Не постоји чуло којим трговци не
покушавају да изманипулишу. Неуролог Ален Хирш открио је како су купци вољни да плате десет долара више
за пар патика у простору који има неки мирис, него што би платили у простору без мириса. Једноставни мириси су кључ успеха, јер сложени мириси само збуњују купце.
Тим вештачко створеним поривима
могуће је одупрети се кратким раз-

Када упаднемо у празничну еуфорију, чак и
најмањи повод за славље претвара се у потрошачку
грозницу. Децембар је идеалан месец за трговце, па
неретко посежу и за триковима који ће купца
натерати да потроши који динар више. Научите да
се одупрете таквим триковима

мишљањем, каже неуролог Роџер Дули. Уместо да само зграбите свеже печено пиле или свеж хлеб, требало би
само да размислите да ли су вам то
пиле и хлеб неопходни.
Како се осећамо у датом тренутку,

– Опширан текст о програму, план
програма (једна куцана страница А4)
– Потребно је доставити следећа
актуелна документа самоуправе, организације, удружења (могу и оверене фотокопије):
1. оснивачки лист (alapító okirat)
2. овера потписа (aláírási címpéldány)
3. потврда о банковном рачуну
(bankszámla igazolás)

такође, знатно утиче на одлуку да ли
желимо нешто да купимо или не. Ако
нам је топло и удобно, бићемо попустљивији. Ретко ћете у великим трговинама доживети да вам је прехладно или претопло.

животни стил
Али, манипулација не остаје само
на нашем окружењу, већ се протеже
и на лични контакт. На пример, када
договарате цену аутомобила или неко веће улагање, трговац ће вас сместити у удобну фотељу како би изазвао слабост при ценкању.
Неколико истраживања, такође, је
показало како нежан кратки додир
изазива поверење и благонаклоност.
Звук утиче на ритам нашег срца и
на наше мождане таласе. Музика код
људи изазива лучење хормона који
нам поправља расположење. Класична музика нас упућује на квалитет, лагана музика изазива жељу за дужим
останком, док се брзи ритам користи
у ресторанима брзе хране како би нас
подстакао да што пре завршимо с
оброком и ослободимо своје место за
неког другог.
Различити жанрови музике, такође,
повољно утичу на куповину различитих предмета. Продавница играчака
користиће другачију музику од оне
коју чујемо у продавницама доњег веша.
Најлакше ћете се одупрети манипулацијама ако их препознате. Већ само
познавање метода које се користе у
продавницама чини вас спремнијим на
отпор. Узвичници и одређени фонтови
покушаће да вас наведу да мислите да
је нешто повољније или се тешко набавља, али немојте се преварити.
Размислите пре него што нешто купите, да ли вам то заиста треба или
сте можда поклекли пред свим тим
мирисима, звуцима и шареним бојама. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОСАО
Правни статус и
задаци директора
Позиција директора се према I Закону, параграф 208. § Закона о раду из
2012. године, квалификује као позиција руководиоца. Права послодавца
према њему примењује председник
ССМ-а, осим у случају опозива, а то
право има Скупштина ССМ-а. Директор се ангажује на основу радног уговора.

Самоуправа Срба у Мађарској расписује

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА
Српског педагошког и методолошког центра

Важнији задаци из делокруга
– педагошка пракса стечена у српдиректора: руковођење и функцио- ској народносној институцији за јавно
нисање институције; заступање инсти- васпитање и образовање (у основној
туције; управљање и организовање из- или средњој школи).
вршавања јавних задатака и основне
делатности институције.
Предност имају кандидати који
испуњавају следеће услове:
Конкурсни услови:
– рад на рачунару на нивоу кориСтупање на дужност директора је
– диплома и стручна квалифика- сника;
17. март 2015. године, а ангажује се на ција, под чиме се подразумева одго– знање страних језика;
одређено време од 5 година.
варајућа стручна спрема за васпитач– стечена педагошка пракса од најмање 5 година у српској народносној
институцији за јавно васпитање и
образовање (у основној или средњој
школи).

Време потребно за обављање ду- ки рад у српском народносном забажности: 20 сати недељно у делимич- вишту или педагошки рад у српском
ном радном времену.
народносном школском васпитнообразовном систему;
Место обављања посла: 1055 Бу– пракса руководиоца од најмање
димпешта, улица Микше Фалка бр. 3. 3 године;
– мађарско држављанство, да ниЛични доходак и остале субвенци- је кажњаван, да је агилан у раду;
је: према одлуци Скупштине ССМ-а о
– познавање српског на нивоу масистему личних доходака и субвенција. терњег језика;

ба у Мађарској, према прилогу бр. 2.
„Правилник о изборима”.
Скупштина ССМ-а врши вредновање конкурсних пријава на првој седници после истека рока за њихову предају.
Председник Самоуправе Срба у
Мађарској именује директора на
основу скупштинске одлуке.

Начин, место и рок за
предају конкурсне
пријаве

Конкурсна пријава се пише на српском језику, а предаје се путем поште
Документација која се подноси на адресу Канцеларије Самоуправе
уз конкурсну пријаву:
Срба у Мађарској (Szerb Országos
– фотокопије докумената о стру- Önkormányzat Hivatala, 1385 Budapest,
ци, степену стручне спреме (диплома, Postafiók 898) или лично у Секретаријезички испит, итд);
јату ССМ-а (1055 Budapest, Falk Miksa
– потврда о знању језика;
u. 3).
– потврда да није био кажњаван,
не старија од 30 дана од дана предаНапомена: на коверти треба означије конкурсне пријаве;
ти следеће: „Конкурс за директора
– стручна биографија кандидата; Српског педагошког и методолошког
– стручни програм, концепција центра”.
рада у вези руковођења институцијом;
Рок за предају конкурсне прија– изјава кандидата о томе да учесници у конкурсном процесу могу да ве: 31. јануар 2015. године.
се упознају са предатим конкурсним
Информације у вези конкурса:
материјалом, односно да се слаже
са умножавањем и достављањем Канцеларија Самоуправе Срба у Маконкурсног материјала особама ко- ђарској, др Јадранка Гергев шеф канје ће давати мишљење и доносити целарије или Вера Пејић-Сутор председница ССМ-а, на тел: 06 1 331 5345
одлуку;
– потврда о искуству на позицији или на имејл: ssm@t-online.hu
руководиоца.
Конкурс се објављује у следећим
Процедура вредновања медијима:
– веб страница Самоуправе Срба
конкурсних пријава
у Мађарској (www.szerb.hu)
– Српске недељне новине – 18. деВредновање конкурсних пријава се
врши према Статуту Самоуправе Ср- цембар 2014. 

Самоуправа Срба у Мађарској расписује

КОНКУРС ЗА РУКОВОДИОЦА

Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта

С

купштина Самоуправе Срба у
Мађарској, на основу XXXIII Закона о правном стању запослених у јавним службама (из 1992. године) параграф 20/A. §, објављује конкурс за избор руководиоца институције (директора) Батањске двојезичне
српске основне школе и забавишта у
пуном радном времену, до 1. јула 2020.
године.
Место обављања посла: Батањска
двојезична српска основна школа и забавиште, 5830 Батања, Хуњади улица
бр. 54.
Конкурсни услови:
– потребна је диплома вишег степена и стручна квалификација – према наведеном у прилогу бр. 3, Закона
о јавном васпитању и образовању;
– стручна квалификација за руководиоца институције стечена у виду
педагошког стручног испита;
– пракса од најмање 5 година, стечена у педагошкој струци;
– изјава о имовинском стању;

– да је кандидат запослен или да
има уговор о раду на неодређено
време у педагошкој струци у пуном
радном времену, у одређеној мултифункционалној васпитно-образовној институцији на неодређено време;
– мађарско држављанство; да није кажњаван; да је агилан у раду.
У случају да услове испуњава више
кандидата, предност има онај кандидат који припада српској народности
у Мађарској.
Документација која се подноси
уз конкурсну пријаву:
– детаљна стручна биографија
кандидата;
– стручни програм;
– изјава да кандидат задовољава
услове који су наведени у конкурсу;
– фотокопије докумената о завршеној струци;
– изјава кандидата о томе да учесници у конкурсном процесу могу да
се упознају са предатим конкурсним

материјалом, односно да се
слаже са умножавањем и достављањем конкурсног материјала особама које ће давати мишљење и доносити
одлуку;
– потврда која није старија од 3 месеца да кандидат није био
кажњаван.
Почетак радног односа: новоизабрани кандидат на радно место може
да ступи најраније 20. марта 2015. године.
Рок за предају пријаве за конкурс: 15. јануар 2015. године.
Даље информације у вези расписаног конкурса могу се добити од председнице Вере Пејић-Сутор (телефон:
06 70 459 5465).
Пријава за конкурс се може предати на следеће начине:
– Путем поште, на адресу Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској
(Szerb Országos Önkormányzat, 1385
Budapest, Postafiók 898)

– лично секретаријату ССМ-а (1055
Budapest, Falk Miksa u. 3).
Напомена: на коверти треба назначити идентификациони број:
12-403/2014 који се налази у бази конкурсних података, као и позицију за
коју се конкурише: директор.
Рок за доношење одлуке:
15. март 2015.
Конкурс се објављује у следећим
медијима:
– веб страница Самоуправе Срба
у Мађарској (www.szerb.hu) – 11. децембар 2014.
– Српске недељне новине – 18. децембар 2014.
– Просветни и културни (службени) гласник 
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Будимпешта, 18. децембар 2014.
Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на
гостујућу представу Градског театра из Новог Сада,
остварену у сарадњи са Градским позориштем
из Бечеја

ЈАЗАВАЦ ПРЕД СУДОМ

Петра Кочића
19. децембра 2014. од 17.00 ч.
Српски културни центар – Камерна сцена позоришта
(Budapest, VI. Nagymező u. 49)
Режија и драматизација:
Жанко Томић
Играју:
Милован Филиповић, Александар Гајин, Ервин
Хаџмуртезић, Урош Младеновић
Сценографија:
Марија Малбаша
Као пркосни одговор српског сељака на окупацију
Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске монархије, у прошлом веку је овај комад доживљаван као комад
који симболизује борбу против туђе чизме. Данас међутим, „Јазавац пред судом” представља вапај малог човека за хлебом, борбу против неефикасне администрације, па била она страна или домаћа. Главни лик у овој
представи није сеоски лакрдијаш, већ човек кога је мука натерала да се обрачуна са халапљивим, незаситим
бирократама (политичарима), који угрожавају опстанак
његове породице.
Цена улазнице: 500 фт
Детаљније информације код Евице Шишковић,
уметничког секретара позоришта, на тел. 06 30 273 3399

КОНЦЕРТ
БОБАНА И МАРКА МАРКОВИЋА
4. јануарa 2015. у 19.30 ч.
Палата уметности
Budapest IX, Komor Marcell utca 1
Тел: +36 1 555 3000

РЕГИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА МРАЗА
У ПОМАЗУ
19. децембра 2014. (петак) у 16.00 ч.

ИНФО СЕРВИС
СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ
8. ЈАНУАРА 2015.
Због уобичајене зимске паузе у штампарији „Алфа
прес”, следећи број нашег листа из штампе излази 8. јануара 2015. Из тог разлога, овај број Српских недељних новина
објављујемо на повећаном броју страна, а то ће бити случај и са првим бројем у следећој години.
Ваш СНН

У програму учествују:
подмладак КУД-а „Опанке”
и Оркестар „Мешелијанчићи”
Градска кућа у Помазу
Ул. Кошута Лајоша 23-25

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
И ИГРАНКА
10. јануара, 2015. г. у 19 ч.
Музичка кућа „Fonó”, Budapest XI, Sztregova u. 3
Самоуправа Срба у Помазу срдачно вас позива на своју

ЈАВНУ СЕДНИЦУ

21. децембра 2014. у 16.00 ч.
На скупу ће бити речи о раду самоуправе током 2014. и
плану активности за наредну годину
Српски клуб у Помазу, Ул. Српска бр. 8

БЕЗ ДОЧЕКА СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ
У ПОМАЗУ
Самоуправа Срба у Помазу, која сваке године организује свечани дочек Српске нове године, обавештава све
заинтересоване да се овога пута та манифестација неће
одржати, из техничких разлога.
Захваљујемо на разумевању.

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
Удружење „Глас Балкана” организује

ИСПРАЋАЈ 2014. ГОДИНЕ
29. децембра од 19.30 ч.
За добро расположење побринуће се оркестри
и културно-уметничка друштва народности
које живе у Мађарској
Адреса:
Fővárosi Művelődési Ház
Budapest XI, Fehérvári út 47

ЗА ДЕЦЕМБАР 2014. И ЈАНУАР 2015.
19. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч.
20. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
21. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Детињци)
27. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
28. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Материце)
29. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч.
03. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
04. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
06. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Бадњи дан)
06. 01. Вечерње – у 17.00 ч. (Паљење бадњака)
07. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Божић)
07. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
09. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св.Стефан)
10. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
11. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
13. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
14. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Нова година)
17. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
18. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
18. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
19. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Богојављење)
19. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
20. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Јовањдан)
24. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
25. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
27. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св.Сава)
31. 01. Вечерње – у 16.00 ч.
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ДУХОВНОСТ

Божићни празници и обичаји

Од празника деце и мајки, до Јовањдана и Савиндана

Божић и празници везани за њега се у српском
народу прослављају веома свечано и обилују
бројним обичајима, који време од неколико недеља
око Божића чине најлепшим и најсвечанијим
периодом у целој календарској години

Б

ожић се празнује као успомена
на дан рођења Господа Исуса
Христа, Сина Божјег, Спаситеља
света. Чињеница да је то празник рађања новог живота, празник деце и
детињства, празник родитељства,
очинства и материнства, украсила је
код Срба овај празник најлепшим верским обичајима и обредима. Сви они
имају један основни смисао и своде

њи дан, Божић, Нова година, Богојављење, Јовањдан и Савиндан.

Детинци

Треће недеље пред Божић слави се
овај празник. Тога дана ујутру рано,
или по доласку из цркве са богослужења, одрасли вежу своју или туђу
децу. За везивање се обично користи
каиш, гајтан, обичан канап или обичан
дебљи конац. Обично се завежу ноге или руке, па се
једним делом канап завеже
за сто или столицу. Везивање
на Детинце, Материце и Оце,
има вишеструку симболику.
Понајвише симболизује чврсте породичне везе, слогу,
мир, поштовање и међусобно помагање у свим приликама.

Материце

се на један циљ: умолити Бога да сачува и увећа породицу и имање домаћина. Све је то изражено у краткој народној здравици и молитви о Божићу:
„Дај, Боже, здравља и весеља у овом
дому, нека нам се рађају здрава дечица, нека нам рађа жито и лозица, нека нам се увећава имовина у пољу, тору и обору!”
Неколико недеља пред Божић (већ
од Никољдана) и неколико недеља после Божића (до Савиндана) траје свечано празнично расположење. У овом
периоду су најважнији празници: Детинци, Материце, Оци, Туциндан, Бад-

У другу недељу пред Божић пада овај празник. Ово
је највећи хришћански празник мајки и жена. Тога дана
деца поране и унапред припремљеним канапом, концем,
шалом, марамом или каишем
на препад завежу своју мајку, за ноге, на исти начин, као што су
њих мајке везивале на Детинце. Мајка се прави да не зна зашто је везана
Деца јој честитају празник, а мајка онда дели деци поклоне, и на тај начин
се „дреши”. На исти начин се вежу и
све удате жене, које се дреше поклонима деци: колачима или неким другим слаткишима. Празник Материце
се у новије време свечано прославља
и при нашим храмовима, нарочито по
градовима. Богомољне жене у договору са свештеником препреме пригодну академију са програмом, у коме учествују деца са прикладним ре-

СРПСКЕ

цитацијама и певањем, а онда деца
везују присутне старије жене. Оне им
се „дреше” поклонима и припремљеним пакетићима, књигама, крстићима
итд.

Оци или Очеви

У прву недељу пред Божић празнује се овај празник. Тога дана, исто као
на Материце, деца везују своје очеве,
а ови им се „дреше” поклонима, исто
као и мајке. Оци, Материце и Детинци су чисто породични празници и за
тај дан домаћице припремају свечани
ручак на коме се окупи цела породица.

Туциндан

Два дана пред Божић, 5. јануара,
обележава се Туциндан. Тога дана се
коље и реди печеница за Божић. Некада се печеница „тукла” – убијала
крупицом соли, касније ушицама од
секире, па се онда, убијено или ошамућено прасе или јагње клало и редило. Зато је овај дан назван Туциндан.

Бадњи дан

Дан уочи Божића, 6. јануара, зове
се Бадњи дан. Назив је добио по томе,
јер се тога дана сече бадњак и уноси
у кућу. Са овим даном већ почиње Божићно славље. Ујутру рано, већ у зору, пуцањем из пушака и прангија објављује се полазак у шуму по бадњак.
Чим сване, ложи се ватра и приставља
се уз њу печеница. Жене у кући месе
божићне колаче, торте, припремају
трпезу за Божић.

НЕДЕ ЉНЕ

Бадњак је обично младо, храстово
или церово дрво (у неким крајевима,
јелово или борово), које се на Бадњи
дан ујутро рано сече и доноси пред
кућу. Увече, уочи Божића, бадњак се
пресеца и заједно са сламом и печеницом уноси у кућу.
Бадњак симболички представља
оно дрво, које су пастири донели и које је праведни Јосиф заложио у хладној пећини, када се Христос родио.
Бадњак наговештава и дрво Kрста
Христовог.

Божић

Најрадоснији празник међу свим
празницима код Срба је Божић. Празнује се три дана. Први дан Божића је
увек 7. јануара. На Божић ујутро, пре
свитања, звоне сва звона на православним храмовима, пуца се из пушака и прангија и објављује се долазак
Божића и Божићног славља. Домаћин
и сви укућани облаче најсвечаније
одело и одлазе у цркву на јутрење и
Божићну литургију. После службе у
цркви се прима нафора и прво се она
узима на Божић. Људи се поздрављају речима:
„Христос се роди!” и отпоздрављају: „Ваистину се роди!”
Ваља напоменути да се овако поздравља и говори све од Божића до
Богојављења. Kада домаћин дође кући из цркве, поздрави све укућане са
овим радосним божићним поздравом
и они му отпоздраве љубећи се међусобно и честитајући једни другима
празник. (…)

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Поводом сто година од избијања Великог рата

Момчило Гаврић
најмлађи војник Првог светског рата

Момчило Гаврић

Д

а је којом срећом Момчило Гаврић био
Француз, данас би његов споменик красио Јелисејска поља, изјавио је француски генерал Лепардије. У част најмлађег војника Првог светског рата, Грци су поставили
златну спомен-плочу на Крфу, а француски
председник Митеран га је 1985. године одликовао орденом.
Но, ко је био тај најмлађи војник Великог
рата? Овај, на нашу несрећу, мало познати дечак звао се Момчило Гаврић. Рођен је маја месеца 1906. године у Трбушници у Краљевини
Србији. Не својом вољом, постао је ратник већ
на самом почетку Првог светског рата августа 1914. године. Тог стравичног летњег месеца Хрватска домобранска 42. тзв. „Вражја дивизија” Аустроугарске војске на најсвирепији
начин је побила његове родитеље, баку, седморо браће и сестара. Момчило, који је тада
имао свега осам година, масакр је избегао захваљујући своме оцу Алимпију, који је сазнавши за злочине Аустроугарских војника по Мачви и Поцерини, најстаријег сина послао код
стрица да га опомене да своју породицу склони на сигурно место. Вративши се кући, Момчило је угледао мртва тела својих најближих.
Очајан, кренуо је да трага за српском војском.
Када је пронашао српске војнике, доведен је
пред мајора Стевана Туцовића, брата познатог Димитрија, команданта Шестог артиљеријског пука Дринске дивизије. Момчило је од
мајора затражио топ како би могао да освети своје најдраже. Још исте ноћи са извиђачем Милошом Мишовићем вратио се у родно
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село, показао положаје непријатеља и заједно са војником са Златибора бацао ручне бомбе на душмане.
За своје јунаштво у борбама на Гучеву и
у Колубарској бици, Момчило Гаврић је унапређен у чин каплара, најмлађег на свету. Првих месеци наредне 1915. године оболео је
од епидемије. Опоравивши се, Момчило је заједно са својим пријатељем Милошом пролазио кроз ужасе српске голготе албанских
снегом завејаних планина. Једном приликом
када је Милош Мишовић, који га је носио у
наручју и хранио последњим залогајима хлеба, потпуно изнемогао сео у снег и рекао
Момчилу да сам настави пут према мору,
Момчило се склупчао поред њега и није хтео
да га напусти. То је дало нову снагу кршном
Златиборцу и кренуше даље према Крфу. Успут су их мучки, из заседе нападали албански хајдуци.
На Крфу је Момчило добио прву униформу, а његов пријатељ Милош, учитељ по професији, научио га је читати и писати. Обојица
су учествовали у бојевима на Кајмакчалану
1916. где су обојица рањени. У болници га је
једнога дана посетио непознати човек који му
је даривао швајцарски нож. Био је то велики
пријатељ напаћеног српског народа Арчибалд
Рајс.
Приликом обиласка Дринске дивизије на
Кајмакчалану војвода Мишић се изненадио
када је угледао једанаестогодишњег момчића у унифоми. Мајор Туцовић је строгом војводи одмах објаснио ствар, после чега је Момчило Гаврић унапређен у чин поднаредника.
Његова наредба је прочитана у свим јединицама српске војске.
После пробоја Солунског фронта Момчило је са својом јединицом пешке стигао до
Београда и наставио пут све до Словеније.
Вративши се у Београд пуковник Туцовић га
је упутио у Енглеску где је три године учио у
гимназији „Хенри Рајт”.
После многих невероватних и тужних прича Момчило је већи део свога живота провео
у Београду. Мобилисан је 1941. затим доспео
у злогласни логор на Бањици, изведен пред
стрељачки вод партизана 1944. Срећом, сваки
пут је избегао смрт. Момчило је више пута био
хапшен. Први пут у касарни у Славонској Пожеги 1929. када је један официр, Хрват, затражио од њега да потпише изјаву да није ратовао у Великом рату. Други пут је ухапшен 1847.
када је одбио да даје новчану помоћ „за братски албански народ”. Момчило је живео тихо,
завршио је графичарски занат. Није могао да
прежали што су Срби два пута правили Југославију, а није могао да опрости ни Пашићу
ни краљу Александру, а понајмање Јосипу Брозу Титу, војнику тзв. „Вражје дивизије”. Момчило Гаврић је преминуо заборављен 1993. године. У Србији ниједна улица не носи име малог хероја. 

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

Момчило Гаврић са Милошом Мишовићем рапортира мајору Туцовићу
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Часовник Кремља
дело српског монаха

ало је оних који не знају за куле московског Кремља, препознатљиве симболе руске престонице. На једној од кула види се часовник. Да ли сте икада чули да
је то дело једног нашег сународника? Веровали или не, то је ипак тачно. Лазар Србин Хиландарац, родом из Призрена био је српски
средњовековни монах познат по томе што је
1404. године осмислио, израдио и поставио први јавни часовник у Русији. Сат који је красио
кулу московског Кремља настао је по наруџбини великог кнеза Василија Димитријевича и
тада је коштао као велика богаташка кућа. Сат
је задивио руског кнеза што је изразио исплатом огромне своте новца монаху Лазару.
Часовник је, по сачуваним документима,
био у близини храма Василија Блаженог и радио је без прекида пуних 217 година. По потреби свога времена имао је само једну непокретну сказаљку док су се дискови бројчаника са црквенословенским тј. ћирилским бројевима окретали. Механизам је имао три тега који су покретали чекићи за откуцавање четвртине часова, што је својевремено представља-

ло праву реткост. Један од чекића држала је
човеколика фигура чиме су откуцавали пуне
сате. Први диск показивао је земаљске часове
док су остали показивали положаје планета.
Никоновски летопис и други кратки записи сведоче пак да је Лазарев бројчаник, у исто време био и модел хелиоцентричног система.
Црноризац Лазар је највероватније после
Косовског боја избегао у Русију. Сачувана је
минијатура из XVI века на којој је Лазар приказан како стоји поред свог дела. Нажалост,
оригиналан часовник монаха Лазара није сачуван. Срећом, сличан сат са старословенским
бројкама сачуван је на звонику српског манастира Свети Ђорђе у близини Темишвара у Румунији. Манастир су подигли Бранковићи давне 1485. године. О употреби часовника код Срба оставио је трага Свети Сава у Хиландарском типику из 1199. године. Посебно је занимљиво да се сличан јавни сат у Западној Европи појавио тек 1251. године, дакле пола века
касније, изузев оног који су Карлу Великом подарили Арапи. 

Душан Вукотић – први српски добитник
Оскара за цртани филм
крајем четрдесетих година прошлог века постаје стални карикатуриста у хумористичком недељнику „Керемпух”. Објављује
такође у „Јежу”, „Вјеснику”,
„Филмској култури” и другим југословенским часописима. Цртаним филмом се бавио почев од
1951. године. Почео је у загребачком „Дуга-филму”. Дебитовао је
са цртаним филмом „Како се родио Кићо”.
Године 1956. настао је Вукотићев нови анимирани филм „Несташни робот” за који је на 3. југословенском филмском фестивал у Пули добио Златну арену у
категорији цртаног филма. То је
била прва ауторска награда додељена нашем цртаном филму.

„Пиколо”
чило би багателизацију уметности”. Вукотић је најчешће уједно режисер, цртач,
аниматор и сценариста својих филмова.
Током свог радног века бавио се експериментом комбинације цртаног и играног
филма као „Осветник” 1958, „Мрља на савести” 1967, „Опера кордис” 1968, „Арс
грација артис” 1970, „Скакавац” 1975. године.
Поред анимираних, Душан Вукотић је
реализовао низ документарних, инфор-

„Осветник”
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ушан Вукотић је први добитник
Оскара за цртани филм са територије бивше Југославије. Вукотић је
био филмски редитељ, сценариста, аниматор и професор на Филмској академији у Загребу. Рођен је у Билећи 1927. године у српској Херцеговини, недалеко од
Требиња. Пошто му је отац Радован био
потпуковник краљевске југословенске
војске, породица Вукотић се преселила у
Загреб. Током Другог светског рата са породицом је избегао у Подгорицу код родбине. Још за време студентских дана на
загребачком Архитектонском факултету

„Сурогат”

Две године касније, у оквиру смотре светског анимираног филма у Кану 1958. године приказано је седам југословенских
филмова од којих су три Вукотићева: „Каубој Џими”, „Чаробни звуци” и „Абракадабра”. Цртани филм под насловом „Сурогат” завршио је 1961. године. Овај филм
је следеће године добио престижну награду Оскар. Био је то први Оскар додељен неамеричком аутору цртаног филма.
Волт Дизни му је понудио да у његовом
студију поново, у Дизнијевом маниру, обради филм „Сурогат”. Вукотић је то одбио са речима: „Прихватање понуде зна-

Б

мативних, телевизијских, рекламних и три
дугометражна играна филма. То су „Седми континент” 1966, Акција стадион” 1977,
„Гости из галаксије” 1981. године.
Вукотић је са својим филмовима освојио 146 домаћих и међународних награда. Међународном наградом за животно
дело „за изузетан допринос уметности
анимације” наградила га је 1987. године
Међународна асоцијација цртаног филма. 

Бранко Томовић
најпопуларнији
српски глумац у свету

ранко Томовић је данас поред, Радета Шербеџије, можда најпопуларнији српски глумац на Западу. Иза себе има већ мноштво улога и снимљених
филмова од којих бисмо навели само неке као што је „Борнов ултиматум”, „Интервју са убицом”, „Тиха река” као и телевизијске серије „Ред и закон”, „Тихи сведок”.
Томовића у Великој Британији заступа
позната агенција „United Agents” чији су
клијенти, између осталог, и веома популарне глумице светског гласа Кејт Винслет, Кира Најтли или шкотски глумац Јуан Мекгрегор.
Томовић је рођен 1980. године у српској породици у Немачкој. Студирао је
драмску уметност на навелико цењеном
Позоришном институту „Ли Страсберг” у
Њујорку. Тренутно живи у Лондону, али
често борави и ради и у Берлину.
Бранку Томовићу је дата још једна несвакидашња прилика да докаже свој глумачки таленат. Наиме, њему је понуђена
главна улога у филму „Луди научник” режисера Мајкла Ентона, који говори о животу Николе Тесле. На кастингу је управо он одабран за улогу Николе Тесле. Најновији филм приказаће биографију генијалног српског научника, у којем ће бити
приказан и Теслин одлазак у Њујорк 1884.
године, затим ривалство и сукоб са Томасом Едисоном, али и пријатељство са познатим америчким писцем Марком Твејном, а такође и приказ Теслиних ненадмашних изума и животних потешкоћа.
Бранко Томовић је о овој улози рекао
следеће: „Тесла је српска историјска икона и ово за мене представља улогу из снова, која носи велику част, али и одговорност.”

О својим личним проблемима Бранко
Томовић је овако говорио: „Нажалост, људи у Србији ме често осућују, јер сам рођен у Немачкој. Називају Немцем и тешко
ме прихватају, али моји отац и мајка су
Срби и ја течно говорим српски. Зовем се
Бранко Томовић, како бих могао да будем било шта друго? Американци, Немци и Енглези ме знају као српског глумца
и увек се трудим да будем добар амбасадор наше земље. Волео бих да ме
некад подрже наши људи, а не само
странци.” .
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Традиционални божићни игроказ за децу

У

Вертеп

појединим српским местима у Мађарској и данас се чува стари обичај
познат под називом Вертеп, што на
старословенском значи пећина, место
где је рођен Исус Христос. Овај стари
игроказ, једна врста црквеног приказања, изводила су деца на Бадње вече. Вертепаши су носећи макету цркве обилазили домаћинства. Било је укупно шест
учесника: цар јудејски Ирод, три мудраца Гаспар, Валтазар и Мелхиор у пратњи
пастира и Губе. Најчешће, деца су била
маскирана. Ирод и три мудраца са истока облачили су стихаре, на глави су носили круне, а у руци сабље. Пастир и Губа су били обучени у кожухе, на глави
су имали шубару, а у руци пастирски
штап.
Стижући до улаза дома зазвонило би
звонце, вертепаши би улазећи у кућу гласно запојали:
„Рождество твоје Христе Боже наш,
Возсија мирови свјет разума.
В њем бо звјездам служашчиј
звјездоју учахусја,
Тебје клањатисја солнцу правди.
И тебје вједјети с висоти востока,
Господи слава Тебје.”

1. Појава

ИРОД:
Реците ми цареви незнани,
Откуда сте, којој ћете страни?
Који ли сте, коме ли идете,
Даровима да га дарујете.
ГАСПАР:
Ја сам Гаспар, народи ме знају
Као цара Перзијскоме крају.
С истока ме звезда амо води,
Новом цару што се ноћас роди.
Да пред њиме земљицу целивам,
И младенца њега да даривам.
ВАЛТАЗАР:
Ја сам главом звездар Валтазаре,
Владар старе Вавилонске стране.
Једна звезда невиђена сјаја
Одазва ме из мог завичаја
И доведе до твојих области
У којима, право ћу ти кас’ти,
Појави се ове ноћи свете
Сам Месија к’о рођено дете.
Њега тражим, да у Божјем страху
пред њим клекнем на земљи
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Српски вертепаши
у Сантову 1976. године
И праху,
И по лепом обичају старом,
Својим Њега да дарујем даром.
МЕЛХИОР:
Ја сам глава Царства арапскога
Од обале мора Црвенога.
Да запиташ од двора до тора,
Свак’ би мене знао Мелхиора,
Богозваног цара и звездара.
О поноћи на источном вису,
Сјајна звезда мени се указа,
Какву људи запамтили нису.
И ја пођох за њом преко стаза,
Која ми је обасјала зраком,
Док не дођох лаганим кораком
До светиње, до Јерусалима,
Да разберем, где се ноћи ове
Роди чедо, које позив зове,
Да царује царевима свима.
ИРОД:
Нема цара нада мноме
У све стране бела света!
Мојој сили, зорту моме
Нек се клања земља цела!
ГАСПАР:
Иста звезда приведе нас амо
Сву тројицу из земаља трију,
А по њојзи видесмо и знамо
Да се роди цар царева свију!
ВАЛТАЗАР:
Тај ће целим владати свемиром

Вертепаши код породице Велин
(Сантово, 1976)

Небесима и земаљским широм!
Поклонити Њему се желимо
Као цару и Господу своме.
Од милоште даре приносимо
Као чеду новорођеноме.
МЕЛХИОР:
Тако уче од давнине давне
Пророчанске књиге староставне,
А спрам оног Цара са висине
Шта су наше царске величине?
Ништа више него машта пуста,
Лака сенка или дах из уста!
ИРОД:
Потражите, дакле, цара тога
У мом царству ноћас рођенога,
Па кад Њега будете обрели,
На колени’ дара му принели
Јавите ми да Му се и ја могу
Поклонити к’о Цару и Богу.

На огњишту бадњак горе,
Рождество се и ту слави!
Е, да сте ми живи, здрави,
Нек вам њива родом роди,
Нек вам се стадо плоди,
Мир и љубав срцу годи
Напретку вас слога води!
Христос се роди!
Овде се традиционално појаo кондак:
„Дјева днес пресушчественаго раждајет,
и земља вертеп неприступному приносит,
ангели со пастирми славословјат,
волсви же со звјездоју спутешствујут,
нас бо ради родисја
отроча младо превјечниј Бог.”

ГУБА:
Христос се роди! И ја велим
И свака вам добра желим.
А кад смо се нашли ‘вако,
И ово ће бити лако.
ВАЛТАЗАР:
У вас, милом Богу слава,
Цареви, браћо!
Дружиница жива, здрава.
Послушајте шта ћу вам казати.
Кућа вам је дупком пуна,
Ову ноћ јави ми се у сну анђео,
Топла соба и фуруна.
Па ми рече: „Другим путем кући идите,
На ражњу је печеница,
Ироду се не враћајте,
У оџаку девеница,
Јер се Ирод не мисли
А у џепу многа круна.
Христу поклонити,
Домаћин је кадар био
Већ га мисли погубити.
Све вас родом поновио,
Сваком рухо и обућу,
ИРОД:
Позлатио целу кућу!
Какво је то царско племе,
Е, ал’ свуда није тако,
Силније и јаче од мога?
Има где је наопако,
Ја сам цар Ирод,
Да је кућа празна, ‘ладна,
Од кога стрепи сва земља од страха,
А дечица боса, гладна
Послаћу своју силну војску
Где би свима у сласт пало,
Да побију сву децу витлејемску,
Тако ћу и тог новорођеног цара погубити. Ма колико да је мало,
Само оно што претече
С вашег стола ово вече.
На крају 1. Појаве појала се песма:
„Вси јазици восплешчите руками, руками, Има ђака, сиромака,
Јако Христос избавитељ јест с нами.
Који волу књигу, школу,
Во Витлејемје јудејстјем родисја,
Ал’ немају опанака,
Јако отрок пеленами повисја.
А зима је цича, јака!
И погибнет всја сила их вопреки,
Ја се Губа, ево, нађох
Да царствујет Христос Бог наш навјеки.”
По домови’ редом зађох
Торбу носим, помоћ просим
2. Појава
За сироту децу оту.
ПАСТИР:
Обрадујте сиромаке,
Добар вече, домаћине!
Вредне, добре Србе ђаке!
Ево мене из даљине
Те за добро свију нас
Непозвана, непознана
Родио се Христос Спас,
На вратима твога стана.
А ко ближњем добро чини,
За звездом сам ноћас пош’о,
Слави Бога на висини!
Док вертепу нисам до’шо.
На колена ту сам пао,
На крају вертепашу поју:
Сиротињски дарак дао.
„Слава во вишњих Богу,
Уз три цара, три мудраца
воспјевајте људије,
Са Истока далекога
Днес Христос раждајетсја,
И ја пастир од оваца
пеленами повивајетсја.
Славим Бога рођенога!
Бог наш правдивиј,
Успут, ево, свратих вама
агнец незлобивиј,
Где с’ радосне песме оре,
Бог наш правдивиј,
А по дому стере слама.
агнец незлобивиј.”

Занимљивости

Пронађите 10 ситних разлика на цртежима

Добровићеви
уметнички
кругови
у Будимпешти

П

За бистрооке

етар Добровић, српски сликар, одржавао је присну везу сам са уметничком групом „Осморица”, насталој у Будимпешти, у пролеће 1911. године.
Чланови овог удружења ликовњака били
су Керншток, Берењи, Пор, Тихањи, Цигањ, Цобел, Марфи и Орбан. Њихов се
стил првенствено базирао на Сезановим
мотивима мртве природе, ентеријера и
портрета. Редовно су се састајали у чувеној кафани „Три гаврана” на Андрашијевом булевару, где је повремено свраћао
и грандиозни мађарски песник Ендре Ади.
Занимљиво је да је Лајош Тихањи био глувонем, али то му није сметало да буде један од најактивнијих чланова „Осморице”.
Добровић је истовремено гајио и одличну везу са српским студентима са Ликовне академије. Тада су у мађарској
престоници студирали даровити Роман
Петровић из Доњег Вакуфа, Иван Радовић, родом из Вршца, Зора Петровић, такође негде из Баната, те Иван Табаковић,
из Арада. Најчешће су се сретали у „Кафе Централу”, на Тргу фрањеваца, у том
чувеном стецишту српских студената у
Пешти.
Петар Добровић је био присталица покрета „Активисти” Лајоша Кашака. У Кашаковом авангардном часопису „Tett”
(„Дело”) 1915. или 1916. публиковао је репродукцију Добровићевог цртежа „Оплакивање Христа”, чиме је изазвао невиђени скандал. Због те графике „крајње драматичног израза”, како су о томе извештавале тадашње новине, Кашаков двонедељник одмах је био забрањен. Њихов уметнички круг је појавом поменутог часописа често називан као „Будимпештански анархисти”. Чинили су га Кашак, Бела Уиц,
Пал Пацаи и Петар Добровић. Српски сликар је са Лајошом Кашаком и са његовим
авангардним кружоком раскрстио после
његове Кашакове негативне критике коју
је написао о Добровићевој слици под називом „Предео из Барање” која је била
изложена у Будимпешти, на другој изложби „Седморице” 1917. године. 

Помозите
птици
Једна птица треба да сустигне
своје јато, помозите јој.
Петар Добровић:
„Радник” – аутопортрет
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Питомци Текелијанума

НЕШТО НОВО О
СТАРИМ ЗНАНЦИМА (1)

О

ве године се навршава 150 година, откако је Матица српска пресељена из Пеште у Нови Сад. Ваља се подсетити да су многи „матичари” били станари (питомци) Текелијанума, док су у Пешти ходали стазама
науке и образовања и дружили се, радили и „саображавали” са другим СрХрам науке: старо здање Текелијанума у некадашњој Зелдфа улици, пору- бима, књижевницима, научницима,
шено 1907. године
јавним радницима, који су у њихово

ИЛИЈА ОГЊАНОВИЋ
АБУКАЗЕМ
(1845–1900)
Знаменити лекар, бритки
сатиричар, писац и уредник
шаљивих алманаха; члан
Књижевног одељења Матице
српске и њеног Књижевног
одбора (1880–1887); од 1892.
године почасни члан Српске
краљевске академије
наука и уметности

П

оред надимка Абуказем, који је најчешће користио, Илија Огњановић се
потписивао и овако: Нов, Бука, Аб, Кртомесић, Мумаказем, Незнаковић. Потиче
из једне од настаријих новосадских породица. Његов предак Петар Кртомеса, или
Кртомесић, доселио се 1716. године у Петроварадински Шанац из данашњих Сремских Карловаца. Отац Илијин, Василије добија статус грађанина 1843. године. Према
неким изворима, Василије је био ратар, а
по другима крчмар или трговац, а можда
обоје, јер у оно време није била реткост да
човек ради „све и свашта” како би преживео. Сећајући се свог оца, Илија Огњановић наводи да је, као дечак са слугом ишао
на пијацу да набави све што им је било потребно за „бирцуз”.
Василије је у браку са Варваром имао петоро деце: Стефана, Лазара, Еуфросину, Филипа и Илију. Прво троје је рано умрло, за
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њима брзо и родитељи. Остали су 17-годишњи Филип и 14-годишњи Илија.
Филип је тад (1862), поднео молбу Магистрату да га прогласи пунолетним, како би
могао да настави послове свога оца и да
омогући школовање млађем брату Илији,
који је врло рано показивао изузетно добар успех. После завршених нижих разреда гимназије у Новом Саду и Илија се
обратио сличном молбом. Описује своје и
братовљево веома скромно материјално
стање, које му „поред свих жртава братовљевих, онемогућава даље школовање”.
Том приликом наглашава да не би могао
завршити ни четири разреда да му школарина скоро за све то време није била опроштена. Добио је стипендију из задужбине
Стевана Николића, а новчано су га помагали још: Матица српска, Текелијанум и Марија Трандафил. Бечки Универзитет га је,
због постигнутог успеха на студијама, такође ослободио школарине. Tоком читавог
школовања Илија Огњановић је зависио од
издашности богатих људи и институција,
али никада није заборавио дела својих добротвора, као што ни они нису заборавили
њега. Највећа добротворка у српском народу, Марија Трандафил, у свом тестаменту наредила је „да се Дру Илији Огњановићу, моме питомцу, за указане услуге 2000
форинти, а после моје смрти у времену на
шест месеци, из заведенија као легат исплати”.
Као лекар и као човек Илија Огњановић
је био веома цењен у свом граду. Године
1884. када је у Новом Саду владала колера,
именован је за градског физикуса, а нешто
касније и за среског лекара. Поред рада са

пацијентима, налазио је времена да у стручним брошурама из области медицине, просвећује обичне људе:
О дифтеричној вратобољи за српске
матере (1876) напомиње да се дифтерија
не лечи бајањем и сличним стварима. Даје
кратак преглед историје дифтерије још од
Хипократа, кад су је древни лекари лечили
мисирском (египатском) машћу (састојала
се од меда и плаветног камена и њоме се
мазало грло).
Како се ваља чувати од колере (1884)
веома исцрпно наводи начин ширења колере, (изазива је „биљчица која има изглед
запете у књизи”), описује како се треба понашати да би се колера избегла и ту нарочито наглашава да је хигијена кућа, станова, спремања хране и уопште живота – веома важна.
Поред медицине Абуказем је имао још
једну велику љубав, а то је књижевни и
уређивачки рад.
Већ у раној младости, са 16 година (1861)
покреће сатиричне часописе „Зоља” и
„Ђачки венац” који је руком писао. По завршетку седмог разреда гимназије прелази
из Печуја у Будимпешту, где се у Текелијануму упознаје са Јованом Јовановићем, будућим Змајем. Тада се развило искрено
пријатељство и сарадња између ове двојице лекара и списатеља, које ће трајати све
до краја Огњановићевог живота (55 година). Илија је под утицајем Јована тада додао свом имену надимак Абуказем. Обојица су умели да се нашале, па, када су се
једном приликом срели, радосно се поздравише. Загледа Абуказем пријатеља, и
каже: „Ништа се ниси променио!”. На то
Змај свом пријатељу, који је одавно био
ћелав, одговори: „Ни ти! Пет година се нисмо видели, а ти се ни за длаку не промени”.
Поред бављења књижевним радом, који
је утицао на развој српске културе и подизања свести српског народа, др Илија Огњановић се борио и против неписмености
која је у то време била честа појава. Тако је
1877. године, у својству председника Школског одбора Српске црквене општине у Новом Саду, предложио Магистрату да новчано казни све родитеље који из неоправданих разлога не шаљу децу у школу. У допису је предложено да се новац уплати у

време боравили у Будимпешти. Сваког великана уздиже најпре његово
дело, затим снажан лични печат и наравно епоха у којој је стварао за покољења која ће доћи. Давно је било,
па се много тога заборавило. Зато читаоце „Српских недељних новина”
подсећамо на згоде и незгоде појединих Срба који су некада живели и радили у Будиму и Пешти. 

корист школског фонда, што је значило –
за унапређење школства.
Илија Огњановић се 1883. године оженио
Даринком Лемајић, ћерком Јелене Лемајић
(рођ. Бикар) и фелдмаршала аустроугарске
војске Ђорђа племенитог Лемајића, пореклом из Голубинаца у Срему. Имали су троје
деце: Георгија (Ђурицу), Добрилу и Жарка.
Син Жарко у свом рукопису „Успомене
на мога покојног оца” сећа га се као човека пуног духа, ведрог и увек спремног за
шалу. Шала је за њега била духовна потреба које се није одрицао чак ни за време великих празника као што су Божић или Крсна слава (Ђурђиц).
У току свог живота, Илија Огњановић је
био страствени сакупљач старих рукописа
и писама. Поред тога, куповао је и књиге и
часописе, тако да је располагао богатом
библиотеком која је имала око 2000 књига
и комплета часописа.
Патио је од anginаe pectoris, али му је
велике здравствене проблеме задавала и
шећерна болест – у то време неизлечива!
Иако је лечио друге, себи није нашао лека.
У последњој години живота, по препоруци
лекара, отпутовао је у аустријско лечилиште Добелбад. Нажалост, болест је тамо
узнапредовала и Огњановић је због изузетног погоршања здравља дошао у Пешту. На носилима је пренет у санаторијум

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

проф. др Јендрашека у Будиму. Већ сутрадан, по пријему у санаторијум, Илија Огњановић је преминуо у три сата поподне,
по повратку из купатила. Посмртни остаци
пренети су железницом у Нови Сад. У цркви се од Илије Огњановића опростио Милан Савић, секретар Матице српске, а на
гробу се од покојника опростио Стеван Поповић (чика Стева из Текелијанума). Ове
детаље саопштила је Теодора Дунђерски
Ђурић, његова праунука.
Грађани Новог Сада су се одужили овом
српском великану, тихом, мирном и честитом човеку, тако што су једној од улица у
строгом центру града дали његово име.
Улица др Илије Огњановића Абуказема паралелна је са Змај Јовином улицом и у сенци је, као што је и његов живот био у сенци Змаја.
Такође, у дворишту седишта Српског
лекарског друштва, Друштва лекара Војводине у улици Васе Стајића број 9, постављена је биста др Илије Огњановића. 

ЈОВАН ПАЧИЋ
(1771-1849)
Аустријски официр (Rittmeister),
песник, илустратор; занимљива
и недовољно проучена личност
српске књижевности прве
половине XIX века; први српски
акварелист и први
јужнословенски књижевник
који је почео да преводи Гетеа

Ј

ован Пачић је први крчио путеве интимној уметничкој лирици код Срба,
а својим преводима мађарског песништва, важан је посредник и жива веза између српске и мађарске књижевности и културе. Рођен је у Баји, где је завршио основну школу и почео да похађа
гимназију, али се пријавио за војску – како би се извукао из сиромаштва. Као аустријски коњаник војевао је у ратовима
против Наполеона.
Код Ваграма је 1812. задобио рану сабљом преко усана, у Русији су му исте
године промрзле ноге, па је 1813. године
пензионисан. Осим ратних година, стално је живео у Угарској: у Новом Саду дуго година, краће време у Ђуру, и на послетку у Будиму – у Табану, где је становао у познатој гостионици Код златног јелена, коју је водио Сима Игњатовић, стриц књижевника Јакова Игњатовића. У тој згради је Пачић и преминуо,
за време бомбардовања и јуриша Кошу-

тових трупа на будимску тврђаву 1849.
године.
Јован Пачић се бавио историјом, земљописом и математиком. Говорио је и
писао на више језика: српском, немачком,
мађарском и француском писао. Много
стихова је објавио у „Сербском летопису”, Пештанско-будимском „Скоротечи”
и „Српском народном листу”. Године
1827. у штампарији Пештанског универзитета у Будиму, појавиле су се три свеске
Сочиненија пјеснословска. Та је поезија
кабинетска, до извесне мере прециозна,
по угледу на тадашње немачке романтичаре, али јој се не може одрећи осећање
нежности и грациозности. Језик му је полународни, афектирано учени језик тадашњих образованих Срба грађанског
сталежа. Ако је судити по његовим песмама, Пачић је био веселе ћуди. Мио му
је био војнички живот, био је добар познавалац капљице, радо се веселио у
друштву певајући винске и љубавне песме. Волео је жене и стиховање.
Знајући много језика, у оригиналу је
читао поезију разних народа. Али после
појаве Вукових збирки српских народних песама, када се за то заинтересовала европска културна јавност, и на његовим оригиналним стиховима почиње
да се осећа утицај народног песништва.
Туга за Љубицом
Ја на небо превисоко
Слезно моје дижем око;
Месец, звезде молим сјајне
Да услишу жеље тајне,
Скорб, и тугу возопиту,
А затају слезу лијту
За Љубицом.

ја се полако и мучно приближава: Умрет’
ја не могу, живит мерзим… Ти су стихови искренији, истинитији од његових
младићких љубавних излива и од уобичајених ода и посланица угледним људима и пријатељима.
Јован Пачић је певао целога живота.
Оно што није објавио у часописима,
остало је у рукопису. Универзитетска библиотека у Будимпешти чува Пачићеву
дебелу свеску од неких 600 страница –
скоро половина је исписана песниковом
Мосте! Пеште, и Будима
руком. На насловној страни стоји на неТех градова Царских славниј
Не види те ледна зима Мосте! Дичниј, мачком језику Lieder Sammlung (Збирка
песама).
леп’ оправниј;
По речима Јакова Игњатовића: „ОстаБаш као феникс новородно
вио је послие себе многе лепе ствари;
Поновиш се зиме сваке,
красну библиотеку, рукописе својих неиДа са весном свим угодно Дунава
Ти волне лаке Прекорачиш вешч’удесно, зданих дела разног садржаја. Нажалост,
велики дио његових заосталих рукописа,
И сојузиш оба града…
око којих се он дуго времена бавио, доПачићева најзрелија песничка оства- шао је судбом у бакалнице да се сир у
рења настала су у каснијим годинама њих завија…” (Јаков Игњатовић: Чланци,
живота. Тада пише о својој самоћи, о те- Нови Сад 1951. 247)
У серији „Српска књижевност у сто
гобама у старијим годинама, о смрти кокњига” Младен Лесковац је саставио
„Антологију старије српске поезије”.
Ова се збирка појавила 1972. године
као 8. књига серије, у којој је састављач уврстио 12 песама нашега песника и у уводу рекао: „… Пачић није макар ко у нашој старој поезији… Његових дванаест песама у овој Антологији
тешко би се одрекла и књижевност богатија и на вишем степену развоја но
што је била наша у годинама 1816–25,
када су те песме углавном писане… А
мени се чини: и данас, били бисмо сиромашнији без тих дванаест Пачићевих песама.”
Као свестрано надарена личност, Јован Пачић се бавио и сликарством –
углавном акварелски пејзажи. Више од
тридесет његових акварела о народним ношњама у Бачкој, пронашао је
Стојан Вујичић, наш познати књижевник и научни радник. Нашао их је у Земаљској библиотеци Szechenyi и објавио у славистичком зборнику Мађарске академије наука Studia Slavica
(1961. VII, 59–95). Тако смо упознали дело једног од првих акварелиста код
Срба, и сазнали да он тиме заслужује место у српској историји
уметности. 
У његовом обимном рукопису налази
се више песама на мађарском језику. На
178. страници пише следеће: Mido’n
Berzsenyi verseit olvastam, ezeket hozza
adtam, ugymint.
Он је певао и „Песму мосту”, понтонском мосту између Пеште и Будима. (Тада, као што знамо, још није било сталних
мостова између ова два града.) Почетни
стихови су:
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СТЕВАН АДАМОВИЋ
(1870–1945)
Адамовић је био друштвено
активан, доктор правних наука;
уживао је међународни углед
као познавалац привредног
права, заступајући многе
домаће и стране фирме. Био је
посланик Велике народне
скупштине Војводине (1918),
градоначелник Новог Сада
(1920–1921)

С

теван Адамовић припада чувеној и
имућној породици која је богатство
и друштвени углед стекла производњом вина (шампањац Фрушкогорски
бисер). По њиховом презимену се читав
један крај Новог Сада звао Адамовићево насеље. Стеван је рођен у Новом Саду, у ком је завршио гимназију, а после
тога одлази на будимпештански факултет да студира права. Када се вратио са
титулом доктора правних наука и знањем „шоферирања колима без коња”,
његова бака Марта му је купила ауто.
Био је то први аутомобил у граду, марке
De Dion Bouton, купљен 1892. године на
Светској изложби у Паризу за 6000 франака. Бака је била занесена техничким
достигнућима, помало и помодарка, али
није била „макар ко”. Била је унука Саве

ван члан веслачког клуба „Данубиус”,
учествовао је у подизању више фабрика.
Судбина фамилије Адамовић личи на
литерарне Буденброкове, из романа Томаса Мана. Подсећа да је постојало неколико генарација које су умножавале
капитал. Крајем XIX века болест винове
лозе (филоксера), завила је у црно велики део западноевропских винограда, а
њима је помогла. Александар-Шандор
Адамовић је тада, путујући по свету, видео како се могу обновити виногради –
увезао је америчке лозе и основао расадник. Постао је то највећи расадник
винове лозе у средњој Европи. Годишње
се производило преко пола милиона
садница искључиво племенитих сорти, а
упошљавало око 3000 радника. Тржиште за лозне калеме ишло је од Балкана,
све до Кине. Посао је са успехом наставио Саша Адамовић, један од његово
15-оро деце. Али је његовом смрћу 1938.
године (од последица напада жучи), са
њим почео и суноврат Адамовића. Шест
месеци касније умире и његова старија
кћи, после чега цело имање, фабрика,
палате, падају на плећа супруге и 12-годишње кћерке. Део терета су решиле
продајом фабрике коњака, али су праве
невоље наступиле за време Другог светског рата и наставиле се после њега –
конфискацијом, национализацијом.
Као спомен на фамилију Адамовића,
читав један век, стоји палата у најужем
центру Новог Сада. Прву кафу ван својих кућа Новосађани су попили тридесетих година прошлог века у приземљу те
виле, у ресторану „Елита” познатом месту окупљања градских бонвивана. Кафеџија Месеи гостима је за разоноду
обезбедио и сто за билијар, а увече, кад
породични свет крене у постељу, из тамбура у кафани се редовно чула циганска
музика, играо се чардаш и покоја партија карата.
Зграда је почела да се зида 1910. године према пројекту архитеката из Пеште – Гезе Маркуша и Фриђеш Шпигела. Био је то стамбено-пословни простор са великим луксузним становима,
за лекаре и адвокате „како би исти могли имати и своје канцеларије и ординације одмах уз стан”. Једно време је у
згради боравио и Бан дунавске бановине, јер његова резиденција још није била довршена.
После 1945. године у зграду су усељене многобројне породице, виногради су повађени, чокоти попаљени, подруми и винарије порушени, а једна од
породица која је обележила епоху развијеног капитализма у Војводини – нестала је. Унука др Стевана Адамовића,
којим је насловљен овај текст, једина
носи ово чувено презиме, али она нема
деце. 

Вуковића, оснивача прве Српске гимназије у Новом Саду и ћерка Константина
Поповића, једног од пионира позоришне
уметности. Она и њен унук су се недељом „продуцирали у том чуду на четири
точка” пред задивљеним Новосађанима.
У родном граду, 1894. године, Стеван
отвара адвокатску канцеларију коју са
успехом води, са својим синовима Александром и Федором. Као политичар, пре
Првог светског рата, припадао је мађарМОМЧИЛО ТАПАВИЦА
ској либералној опозицији, да би после
рата био биран за посланика Велике на(1872–1949)
родне скупштине, када је донета одлука
Архитекта, пројектант здања
да се Барања, Бачка и Банат присаједине
Краљевини Србији. Адвокати са тих теМатице српске у Новом Саду
риторија учествовали су марта 1921. го(завод Марије Трандафил за
дине, на оснивачкој скупштини Адвокатсрпску православну сирочад);
ске коморе у Новом Саду. На првој седници, за првог председника је изабран
свестрани спортиста,
Стеван Адамовић и на тој је позицији
гимнастичар
и атлетичар; на
остао до своје смрти 1945. године.
Обављао је и дужност градоначелнипрвим Олимпијским играма у
ка Новог Сада са жупанским овлашћеАтини 1896. наступао у тиму
њима током 1920. и 1921. године. За вреАустро-Угарске
(рвање, дизање
ме његовог мандата уклоњени су војни
објекти (шанчеви) са обала Дунава, тако
тегова) и освојио бронзану
да је град добио свој урбани кеј. Веома
медаљу у тенису
активан на друштвеном пољу, још пре
ођен је у Надаљу, где завршава
рата је основао први биоскоп у граду, а
основну школу, а гимназију у Новом
када је изгорело позориште у здању
Саду. Као изванредном ђаку, додеДунђерскога, иницирао је фонд за изградњу нове зграде Српског народ- љена му је стипендија Матице српске за
ног позоришта. Био је такође осни- даље школовање у Будимпешти – студивач Бициклистичког друштва, акти- је архитектуре на Високој техничкој
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школи. Био је атлетске грађе, снажан и
успешан спортиста. На многим спортским такмичењима студената редовно
је заузимао прва места.
Када је завршио студије, једно време
је и радио у Будимпешти, док се није
вратио у Нови Сад. Сасвим се посветио
архитектури, а спорт је наставио да
упражњава само у веслачком клубу
„Данубиус”. Пројекат задужбинског здања Марије Трандафил завршио је 1908.
године, али је изградња почела две године касније и трајала до 1912.
По избијању Првог светског рата, будући да је био аустроугарски држављанин,
није желео да се бори против Срба, па је

емигрирао у Мароко. Тамо је наставио да
се бави својом струком. Када се рат завршио враћа се у Нови Сад и наставља са
пројектовањем у свом бироу у Петроварадину. Према његовим цртежима подизани су објекти у: Новом Саду, Херцег Новом, Риму, Лозани, Рабату, Поречу и на
Цетињу. Пред крај живота се преселио у
Истру, место Пореч, где је и умро.
Од свих средина које је „задужио” једино је у Херцег Новом постављена спомен-плоча, испред хотела „Бока” који је
он пројектовао. На њој пише: „Момчило
Тапавица 1872–1949, једини Јужни Словен-Србин учесник Првих олимпијских
игара”. 

ЕУСТАХИЈА АРСИЋ
(1771–1843)
Једна од првих српских
списатељица, после Јефимије;
угарска племкиња, којој се
приписује да је преводила
Волтера, Виланда, Џемса
Томсона; прва жена сарадник
Матице српске; прву књигу
објавила 1814. године у
Будимској универзитетској
штампарији; њено дело
осветлио је Илија
Огњановић Абуказем

Д

уго историчари нису знали тачно ни
где је, ни када је рођена Еустахија
Арсић. Тек пола века после смрти,
уредник часописа „Јавор” је нашао да је
„наук љубитељица” и „љубитељица муза”,
рођена 1776. године у Иригу. У том чланку
читаоце је најпре морао да припреми на
причу о жени која се бави књижевношћу,
јер се строго водило рачуна о томе шта је
мушки, а шта женски посао: „Као што има
у књижевности других, већих народа, тако има и у нашој маленој литератури и по
где које женско име, које се окушало а
богме и радило на пољу на којем иначе
само мушке главе раде”. Потом је Еустахију ставио у ред с песникињом Милицом
Стојадиновић Српкињом.
Са родитељима се почетком XIX века
преселила из Ирига (Срем) у Арад, где је
рођен и живео Сава Текелија, њен савременик. Завидно образовање из опште
културе свога времена, стицала је читањем многе литературе. Писала је песме
као многи класицисти тога доба, али и
прозу у којој показује схватања блиска
Доситеју Обрадовићу. Нажалост и језик
јој је тако компликован, неразумљив. У
својој првој књизи „Совет матерниј предрагој јуности сербској и валахијској”
није оставила име, већ га је сакрила под
једну од две песме, додате на крају.

Удавала се три пута, и удајом отварала врата које су мушкарци у то доба
отварали редовним школовањем и каријером. Из другог брака са Томиславом
племенитим Радовановићем, понела је
титулу. Тек када се удала за Саву Арсића, сенатора и градског начелника у
Араду, развила је у потпуности своју
склоност ка литератури и тако стиче
славу књижевнице и умне жене. За време Карађорђевог устанка, била је прва
образована Српкиња коју обилато помињу и странци – пруски официр Ото Дубислав племенити Пирх.

Као прва жена сарадник Летописа Матице српске, радила је на пољу на којем
иначе само мушке главе раде. Бори се за
васпитање женскиња и љути на оне „кои
говоре да женскому полу не потребујет
учити читати и писати, да пишу љубавником писма, за женско е, вели, преслица”.
Њена песма „Слово надгробноје” има
свега пет стихова, али је заслужила место у многим антологијама:
Надежда и шчастје, сад мње опрашчајте:
доста со мноју играли јесте,

од сад играјс другими;
покој души всјех даров јест
најлучши.
Потомака није имала, па је опоруком
имовину оставила пријатељима, црквама,
болници, Матици српској и српским школама у Араду. Завештала је и фонд од
3000 форинти на управу општини цркве
Саве Текелије, тако да годишњу камату
ужива пет сиромашних српских удовица.
Додатак приредила:
Проф. др Даница Аћимовић
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Долазак брода „Сеоба Србаља”

Слика из позоришног перформанса „Опело Главате Нате”,
изведеног на основу романа Петра Милошевића
„Ми же Сентандрејци”
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ЗАДУЖБИНЕ
ЈАКОВА
ИГЊАТОВИЋА

З

адужбина је и ове године у сарадњи са „Српским недељним новинама” и Српском самоуправом у Старом Будиму (која је обезбедила потребна материјална средства) издала нови
број „Невена”, прилога за културу , књижевност
и уметност, под редакцијом Петра Милошевића.
Исто тако настављено је заједничко издавање
(Задужбина са Српском самоуправом Стари Будим) серије на мађарском језику о српско-мађарским културним и научним везама (саставио
Никола Ластић). Ово је већ тринаести број ове
серије. Материјалну помоћ је пружила Задужбина за издавање књиге Милана Дујмова о свештеницима Епархије будимске.
Објављена је и нова књига Драгомира Дујмова: Време месечарења.
У сарадњи са Српском самоуправом Стари Будим – Бекашмеђер и Удружењем Српски форум,
у оквиру мањинских дана у Старом Будиму приређен је културни програм у којем је наступио
КУД Табан.
Задужбина је учествовала на више културних
приредби као што су на пример књижевно-драмско вече о књизи Петра Милошевића Тиња Калаз,
свечана промоција књиге Зорана Вукосављева:
Архитектура српских православних цркава у Мађарској (Издање Српског института и Издавачког
предузећа „Терц”) и књиге Саборно гробље у Сентандреји (издање САНУ, Музеја српске православне епархије Будимске), приредбе поводом
„Месеца српске културе”.
Доделили смо стипендије српским студентима
Учитељског факултета Универзитета Лоранд
Етвеш у Будимпешти.
Материјална средства које је Задужбина добила од грађана који су јој препустили 1% пореза на
лични доходак као и прилоге појединаца, Задужбина је употребила углавном на финансирање
издавачке делатности и стипендије.
И овом приликом се захваљујемо грађанима на
помоћи и молимо да нас и надаље помажу (порески број Задужбине је: 19656939-1-42).

Уручене награде
Задужбине Јакова Игњатовића
Повеља признања с медаљом

Димитрију Е. Стефановићу за 2012.

У

и Радомиру Ластићу за 2013. годину

родној Сентандреји Јакова Игњатовића у оквиру Дана сеобе уручене су награде Задужбине
Јакова Игњатовића. Признање је додељено лингвисти др Димитрију Е. Стефановићу за животно дело у изучавању и чувању језичке и културне баштине Срба у Мађарској, а посебно за
монографију Саборно гробље у Сентандреји – Прошлост и натписи (2012), и универзитетском
професору др Радомиру Ластићу за животни рад на очувању српске културне баштине у Мађарској,
а посебно за дугогодишњи пожртвовани председнички рад на челу Задужбине Јакова Игњатовића.
3адужбина Јакова Игњатовића у Будимпешти, коју су основали српски интелектуалци у Мађарској
у циљу неговaњa српске књижевности, очувања српске књижевне и уметничке баштине у Мађарској,
као и унапређења српско-мађарских књижевних, уметничких, културних и духовних веза и сарадње,
повеље признања с медаљом додељује сваке године поводом дана рођења (8. децембра) сентандрејског
књижевника Jaковa Игњатовића (1822–1889).

ФОТО: ИВАН ЈАКШИЋ

Радомир Ластић
Драгомир Дујмов

Награде лауреатима – др Димитрију Е. Стефановићу (горе) и др Радомиру Ластићу (доле) – уручује књижевник
Предраг Степановић, председник жирија за додељивање награде Задужбине Јакова Игњатовића
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Добрица Ћосић

Миодраг Павловић

Дана 18. маја 2014. године
преминуо је класик модерне
српске прозе Добрица Ћосић,
добитник награде Задужбине
Јакова Игњатовића за 1989.
годину

Дана 17. августа 2014. године преминуо је класик модерне српске
поезије Миодраг Павловић, добитник награде Задужбине Јакова
Игњатовића за 1993. годину

1928–2014

1921–2014

Петар Милошевић: Сторија српске
књижевности (2010)

Велика сеоба
Србаља

Свети Андрија, апостол
Словена
Свети Андрија је затекао Србе
на прагу брвнаре и рекао да уђу.
С руком у меду који светли
рукополаже словенско Слово
и ставља уз реку храм
на којем су огњене двери.
Река се зове Дунав, Дњепар, Прут.
Словенска књига почиње да гори.
Тако се узноси Он, и његов скут.

Велика сеоба Србаља
Од потлеушице до земунице
од избе преко страћаре до колибе
мењамо огњишта, пепео и вране.
Заклињемо се својој сеоби
да ћемо остати где смо стигли
и селимо се где још нисмо били.
Заклињемо се да ћемо се вратити
до прага са којег су нас дигли.

Ходочасник на раскршћу
На путу ме прати једна птица,
прати ме верно као несаница
и диже се ту где сунце греје
високо се подиже изнад Сент-Андреје.
На темену моме соко тица сива
тражи свој пут, натраг до Јерусалима.

ФОТО: ИВАН ЈАКШИЋ

У

младости комунист и партизан у и високи
партијски функционер у Другом светском
рату и у раним послератним годинама, од
краја 1960-их противник титоизма и политички
„дисидент”, средином 1980-их један од идејних
вођа интелектуалног и политичког покрета израженог у „Меморандуму” Српске академије наука
и уметности, у првој половини 1990-их председник сужене Југославије, потом до краја живота
утицајна политичка фигура у позадини.
У серији својих романа (Далеко је сунце, 1951,
Корени, 1954, Деобе, 1961, Време смрти I–IV,
1972–1979, Верник, 1984–1990, Грешник, 1985,
Отпадник, 1986, Време власти I–II, 1996, 2007),
пратећи судбину низ генерација неколико породица исцртао је приватну и друштвену судбину
српског народа у новијој историји негде од средине 19. века па до наших дана. Тим подухватом
остварио је изузетно, јединствено и незаобилазно животно дело у целокупној историји српске
прозе.
За време мађарске револуције 1956. Ћосић се
као новинар нашао случајно у Будимпешти и своје утиске о тим бурним догађајима описао је у
књизи 7 дана у Будимпешти (1957), која је и у
мађарском преводу Стојана Вујичића и посебним
Ћосићевим предговором за ту прилику изашла
1989. године. Тада је, Добрица Ћосић гостовао у
Будимпешти, поводом промоције мађарског издања своје књиге и преузимања награде Задужбине Јакова Игњатовића као први њен лауреат.
У разговору за наш „Невен” поводом 50. облетнице мађарске револуције, Ћосић је 2006. године
рекао и ово: „Меркантилна ангажованост, бестселерска манија, снажно су потиснули »тешке«
и »дебеле« књиге. А телевизија је страховито
редуковала читалачки народ. Нова »кибернетска
цивилизација«, чини ми се, доноси велики изазов
и тешку неизвесност за оно књижевно стваралаштво које, генерално говорећи, сматрамо »класичним«. Уверен сам да је наступила озбиљна и
дугогодишња »криза књиге«, поезије нарочито.”

М

иодраг Павловић наступа почетком 1950их година као кључна фигура неомодернизма у сукобу са конзервативизмом и
догматизмом социјалистичког реализма. Свој
стваралачки пут почиње у знаку поезије апсурда
(песмама које рефлектују на атмосферу хладног
рата), али касније своју лирику проширује у правцу историје и мита.
Павловић је ерудитни песник који не уноси
своју свест у мит, него тражи свест у миту: не
бави се реконструкцијом мита, него жели да продре у њега и пронађе шта он значи за нас. Јер
ради се о нама, о модерном човеку у потрази за
митом или за изгубљеним временом (Џојс, Пруст);
о човеку који је остао без мита, па је, немајући
куд, створио мит о потрази за митом.
Павловић нас доводи у интензивну и сензуалну (естетску) везу са универзалним културним
наслеђем. Попа нас води у светове који пре њега
нису постојали, Павловић нам открива суштине
и тајне постојећег света.
Павловић је на почетку свог стваралаштва писао поезију апсурда у магнетном пољу смрти о
којој ће говорити и у каснијим песама и у есејима:
живот и ритуал, гозба и пир, историја и мит, пећина и светиња, све су то увертире за „прелазак”
у царство мртвих.
Али кретање у Павловићевој визији траје вечно; главица лука цивилизације непрестано расте,
унутрашњи слојеви тону све дубље, али се чувају, а сокови прожимају целу главицу. Павловић
је каткад директно изрекао оно што је изразио
целином свог стваралаштва: да насупрот пролажењу, непрестано траје преображавање у вечност.
С таквим знањима о свету усудио се да мисли
велике ствари и да их искаже. Изнад бездана смрти Павловићев говор о вечном животу не делује
као фраза. Поготово када живот и смрт представљају само верзије вечности, како стоји у Дивном
чуду: „сви се држе за руке / живи и мртви”.

Сентандреја 1994, атријум музеја Црквено-уметничке и научне збирке: свечано уручивање награде Задужбине
Јакова Игњатовића Миодрагу Павловићу (десно). Награду уручују представници Задужбине Стојан Вујичић
(лево) и Радомир Ластић (у средини)
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Из наше
прошлости

Две књиге Милана Дујмова

Милан Дујмов: Листа свештеника српске
православне Епархије будимске. Самостално издање аутора, Будимпешта 2013.
После уводних напомена, књига садржи два
дела: у првом делу се налазе парохије с листом
свештеника и годинама њиховог службовања у
датом месту, у другом делу су имена свештеника у азбучном реду и њихова кратка биографија
са сликом или надгробним спомеником.

Милан Дујмов: Историја Срба у Адоњу. Издање Српске мањинске самоуправе у Адоњу, Адоњ
2013. (Двојезично издање.)
Монографски обрађена грађа садржи следеће
тематске целине: историја Адоња и тамошњих
Срба, црква и литургијски предмети, школа и
учитељи, рачуни црквене општине, некретнине
црквене општине, гробље, српске породице у
Адоњу.
4
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Два века од Вуковог наступања

П

Од Пјеснарице до Новога завјета

ореклом из Васојевића, племена које је
настањивало област око реке Таре и Лима
у данашњој Црној Гори, братство Караџића се средином XVII века преселило у Дробњак испод Дурмитора, крај који је тада припадао
Херцеговини. Иако дошљаци у том крају, захваљујући личним способностима, Караџићи су се
врло брзо поравнали с најугледнијим братствима
и у XVIII веку су већ давали водеће људе дробњачком племену. О јунаштвима војводе Јока,
Митра и Стојана, па и других Караџића, певале
су се песме, неке од њих спомињу и млетачки
документи, а Митра је, за јунаштво, руски цар
Павле I постхумно одликовао златном медаљом.
За време аустријско-турског рата, 1739. године,
Турци су на Колубари сустигли и посекли око
20.000 Срба устаника који су се борили на страни Аустријанаца. Међу онима који су се спасли
покоља скривајући се по шумама око реке Жеравије био је и тридесетогодишњи дробњачки
четник, Вуков потоњи деда, Јоксим Бандула. Он
се тада није вратио у Дробњак, него је остао у
том крају западне Србије, настанивши се у Тршићу куда су тада или нешто касније стигли и
други Караџићи.
После низа славних предака, тршићки Караџићи су се с правом надали да ће им снаја Јегда,
родом из Никшића где су такође стасали јунаци,
родити сина кршног попут дробњачких горштака. Стога су сви, па и мати, били разочарани кад
су видели да ће Вук бити ситног, неугледног
раста. Једино Вуков отац Стеван није очајавао.
Када је већ слабашан и нежног здравља па није
ни за шта друго, мислио је, нека изучи књигу и
постане поп или трговац. Тако је Вук врло рано
научио читати и писати од свог рођака, трговца
Јефте Савића. Потом се кратко време школовао
у Лозници, касније пак у оближњем манастиру
Троноши код архимандрита Стефана Јовановића
који је важио за једног од образованијих људи у
Србији.
Када је букнуо Први српски устанак, захвативши и Јадар, Вук је, заједно са многим својим
земљацима, ступио у одред харамбаше Ђорђа
Ћурчије и постао његов писар. Ускоро је, међутим, дошло до несугласица и сукоба између Ћурчије и Јакова Ненадовића па је Ћурчија у јесен
1804. мучки убијен, а Јадром и Рађевином су
поново завладали Турци. Разочараном Вуку се
није остајало у Србији те је непосредно после
тих догађаја прешао у Сремске Карловце у жељи
да учи. Као ђак припремног разреда за гимназију овде остаје до јесени 1806. када одлази у граничарско место Петрињу код Сиска с намером
да се упише у тамошњу гимназију, али је закаснио на упис. Тако се, после дужег потуцања,
вратио у свој родни крај где се народ у пролеће
1807. поново дигао на оружје. Чувши да је у Београд стигао Доситеј Обрадовић, Вук је похитао
да се сретне с тим, у његовим очима можда највећим Србином, али болестан, уморан, стар,
Доситеј није хтео да га прими што је за Вука
било једно од највећих разочарења.
Од јесени исте године Вук је писар у Правитељствујушчем совјету, а истовремено и ученик
Ивана Југовића, правника, бившег карловачког
професора, који је знао латински, немачки, мађарски, француски и талијански. А када је 1808.
године у београдској кући Јефте Савића покренута Велика школа, међу првим ђацима, заједно
са синовима устаничких војвода, нашао се и Вук
Караџић.
У пролеће 1809. ђаци Велике школе су пошли
на ратиште, но Вук није могао да крене с њима.
Те зиме га први пут ухватила костобоља у рукама и ногама те се морао вратити родитељској
кући. А када је запретила опасност да ће Турци
из Босне упасти у Јадар, он је, исцрпљен болешћу, поново напустио Србију отишавши у банатску бању Мехадију да се лечи. Зиму 1809/1810
провео је у новосадској болници, а када је већ
почео да очајава што су га сви дојучерашњи пријатељи напустили и заборавили, нашла се једна
богата трговкиња, Новосађанка, која се сажали-

Вуков трг у Сентандреји

ла на бедног и болесног дошљака из Србије и
дала му 150 форинти да се лечи у Пешти (у ствари у Будиму) у Бањи светог Луке. Боравак у Пешти значиће велики преокрет у Вуковом животу.
***
У мађарској престоници је у то време било све
живо, спремно за промене наговештене француском револуцијом и Наполеоновим победама над
Хабзбурговцима. Не само Срби, и Мађари су се
интересовали за догађаје у Србији. Познато је да
је Иштван Балог написао чак и драму о Карађорђу. И Вук се одједном нашао у средишту интересовања. Упознао се с многим младим Србима
који су студирали у Пешти, међу њима с Луком
Миловановим и Савом Мркаљем који су извршили пресудан утицај на њега. Вук се у Бањи светог
Луке излечио од костобоље, али је остао хром.
Осуђен да по свету хода храмајући, споро, његов
дух је овде, у Пешти, у друштву младих српских
интелектуалаца добио она крила којима ће полетети и винути се у врх српске културе.
И Сава Мркаљ, рођен у Лици, и Лука Милованов из Сребренице, били су људи из народа, из
сиромашних слојева. Задојени духом француске
револуције, они су се залагали за радикалне промене у свему, па и у култури. Милованов је већ
био завршио права, а Мркаљ је студирао филозофију и математику, али су се обојица живо занимали за питања књижевности и језика. Када их
је Вук упознао, они су се, независно један од другог, већ увелико бавили реформом српског писма
и књижевног језика. Милованов је у августу 1810.
у једној расправи, коју у недостатку новаца није
могао штампати, тражио да се у књижевност уведе народни језик, а упоредо с тим да се изврши
реформа правописа. У септембру исте године се
пак појавила позната књига Саве Мркаља „Сало
дебелога јера либо азбукопротрес” у којој је та
реформа делимично спроведена, а на крају књиге стоји оно познато начело које се често погрешно приписује Вуку: „пиши како што говориш”.
Вративши се у Београд, Вук је неко време учитељевао, а онда је послат у Крајину за цариника.
После пада Првог српског устанка, у јесен 1813.
године, Вук се заједно са многим другим устаницима нашао у избеглиштву у Аустрији. Због несносних околности којима су ови несрећници
били изложени у карантинима и логорима по
Срему и Банату, у децембру се већина избеглица
вратила у Србију, предајући се на милост и немилост Турцима. Вук је кренуо у супротном правцу.
Отишао је у Беч где ће с мањим или већим прекидима остати да живи до краја живота.
***
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Још у почетку свог боравка у Бечу, Вук се упознао с Јернејем Копитаром. Под утицајем тог ученог Словенца, он је постао присталица Хердерових идеја према којима народни дух треба тражити у широким масама, у народном језику и
народној књижевности. Кад је мало боље упознао
Вука и уверио се у његову природну интелигенцију, наслутио у њему изванредни таленат и схватио колико лепо говори свој народни језик, Копитар га је подстакао на рад. За почетак затражио
је од њега да што пре састави збирку народних
песама. Вук, који је у детињству слушао јуначке
песме не само од свог деда-Бандуле, него и од
других гуслара, а лирске од жена по Јадру и дубоко их заволео, није одмах прихватио Копитаров
савет. Знајући да се српско грађанство с ниподаштавањем односи према свему што је сељачко,
он се у то време још стидео своје љубави према
народној поезији. Тек после извесног времена
пристао је да запише песме по сећању, али испоставило се да их се слабо сећа. Да састави збирку
претежно лирских песама, помогла му је рођака
Савка која је с мужем такође дошла у Беч из Србије. Уз лирске, „песме љубавне и различите женске”, како их је назвао, додао је осам епских, „мушких”, и предао их на штампање под насловом
„Мала простонародна славено-сербска пiеснарица”.
И поред свег поштовања и дивљења, Вук је
помало и зазираo од Копитара; плашио се његове
сложене и помало противречне личности. Копитар је, наиме, с једне стране био велик словеначки родољуб и ватрени заступник идеје о јединству
свих Јужних Словена, а истовремено и одани
Аустријанац, верни поданик Хабзбурговаца под
чијим жезлом је замишљао јужнословенско уједињење. Стога, а и због неких других разлога,
Вук је у марту 1814. нагло напустио Беч и отпутовао у Пешту пријатељу Луки Милованову. И
док се у бечкој штампарији још слагала „Пiеснарица”, њих двојица су, живећи у крајњој беди,
негде на периферији Будима, састављали своју
граматику. Лука је, као ученији, у заједнички рад
унео своје теоретско знање, а Вук своје познавање
српског народног говора. Тако је настала „Писменица сербскога iезика по говору простога народа
написана”, штампана у Бечу још исте 1814. године.
Били су то скромни почеци, са доста колебања и несигурности, што се и из два горња наслова види. Следеће, 1815. године, Вук ће, плашећи се напада какав се нешто раније сручио
на Мркаља и Милованова од стране митрополита Стефана Стратимировића и његове околине, чак и устукнути. Уместо Мркаљевом (или
како он пише: „Меркаиловом”) азбуком – коју
је у „Писменици” словом ћ, употребљаваном у
неким ранијим српским рукописима, и допунио,
а предлагао је и љ и њ, па и д са прилепљеним
танким јером („меким знаком”) – другу збирку
песама, „Народну србску пiеснарицу” одштампао је старом ортографијом, са дебелим јером.
Па ипак, 1814. с правом се сматра прекретницом
у српској култури, годином када су положени
темељи савременог српског књижевног језика,
а у књижевности отворен нови период – романтизам. Не само Копитар, и многи други су били
одушевљени српским народним песмама, међу
осталима и Јаков Грим који их овако хвали: „Ја
не знам који народ може показати тако изврсно
богатство љубавних песама сем Соломонове
свете Песме над песмама. (...) Од свих словенских народа Срби су својим благим и необично
погодним језиком најобдаренији песмом, певањем и причом.”
Фонетско начело за које се залагао под Мркаљевим утицајем, и које је тако јасно формулисао
у „Писменици”: „Пиши, као што говориш; а читаi
као што iе написано”, Вук ће спровести у праксу
тек у „Српском рјечнику” 1818. године. Он је тада
употребио сва слова која су недостајала Мркаљевој азбуци: ћ, њ, љ, увео је слово џ, а по нацрту
Лукијана Мушицког и слово ђ. Тиме је постигнут
прокламовани циљ: „један глас – једно слово”.
Осим тога, без нарочите потребе додуше, а по
Копитаровом наговору, учинио је још нешто: Мркаљево i заменио је латиничким словним знаком
ј чиме је навукао на себе жестоке нападе свих
оних који су у преузимању макар и једног лати-

ничког (читај „католичког”) слова видели издајство српства и православља.
И после свега реченог, азбука из 1818. још увек
није била истоветна са данашњом. Вук је, наиме,
из Мркаљевог писма изоставио слова х и ф јер је
сматрао да немају одговарајуће гласове у народном говору. (Мала, занимљива противречност је
што је у самом речнику, барем у случају речи
грчког порекла, ипак морао употребити ф којег у
азбуци није било.) Вукова азбука ће тек средином
тридесетих година XIX века добити коначан
облик.
На путу за Русију, где ће у Петрограду тог лета
бити рукоположен за владику, Петар II Петровић
Његош се у јуну 1833. неко време задржао у Бечу
где се упознао с Вуком чије књиге је читао још
раније, на Цетињу. На Његошев позив, Вук је у
септембру 1834. преко Трста, Дубровника и Котора стигао у Црну Гору. Тај боравак поново ће
значити једну прекретницу у Вуковом раду, у
његовим погледима на језик. На Цетињу је вредно бележио народне песме, речи, пословице, загонетке и сакупљао грађу за будућу књигу о Црногорцима. Зиму је намеравао да проведе у Котору, али је на захтев аустријских власти морао
да напусти то погранично место те је прешао у
Дубровник. Тамо је целе зиме бележио народне
песме, али не од правих Дубровчана, потомака
старе властеле и грађанства, него углавном од
дошљака Херцеговаца. Дубровачким госпарима
се, изгледа, није допадало, јер су наводно замерали, што тако познат писац одлази у крчме на периферији града и време проводи међу трговцима,
занатлијама, лучким радницима и сељацима из
околине, но Вука је највише управо њихов говор
занимао. Ишао је на Корчулу, у Цавтат и Конавле
и бележио је не само песме него и обичаје, пословице, загонетке, страсно је трагао за новим, њему
непознатим речима, а у пролеће је исто то наставио у Рисну и Перасту. Пажљиво је изучавао језик
Боке Которске о којем је у предговору књиге пословица 1836. овако писао: „Може бити да никако
мјесто у народу нашему није тако важно ни знатно за језик наш као Бока”.
Током тог путовања Вукови погледи на језик
су се проширили. Под утицајем дубровачког, бокељског и неких црногорских говора, он је 1836,
после већ раније прихваћеног ф, коначно увео и
слово х у своју азбуку. Раније се строго држао
говора свог родног краја, сада је схватио да су за
књижевни језик важни и други дијалекти, да се
њима не квари, него обогаћује језик. Није се либио ни да прихвати неке особености говора муслиманског градског становништва у Босни и
Херцеговини, што је у извесном смислу био први
корак ка урбанизацији вуковског књижевног језика. Под утицајем дубровачког и муслиманских
говора, он од 1839. године уводи у свој ијекавски
књижевни језик облике са тј и дј уместо са ћ и ђ
у примерима типа тјерати, дјевојка – уместо раније употребљаваног ћерати, ђевојка. Тиме је
отклоњен несклад између неких облика исте речи, као на пример дијете – дјетета, а не дијете –
ђетета.
И у једном другом случају се Вук угледао на
градске говоре. У периоду од 1828. до 1834. он је
нека своја дела написао екавски. Но пошто екавски није био његов матерњи, морао је одабрати
говор на који ће се ослонити. Војвођанске говоре
је и иначе сматрао искваренима под утицајем црквенословенским и немачким, а сметали су му и
многи икавизми, као што су летити, видити, ди
(где) итд. Али није одабрао ни доследну екавицу
јужне и источне Србије где, рецимо, придев стар
у компаративу гласи стареји. Како сам каже, ослонио се на говор највећих градова Србије, Београда и Крагујевца, а не на доследнију екавицу косовско-ресавског дијалекта, „...јер сам”, вели, „чуо
како се у Београду и Крагујевцу подсмевају онима који тако говоре”. Тиме је, у ствари, Вук положио темеље и екавској варијанти данашњег књижевног језика, иако се после свог путовања по
југозападним крајевима дефинитивно одлучио
за ијекавицу.
Радећи подуже на преводу Новога завета, Вук
се суочио с озбиљним потешкоћама. Он је тим
преводом желео доказати да се на новом књижевном језику, заснованом на народним говорима,
може исказати и тако сложен текст као што је

Насловна страна Пјеснарице, 1814.

Библија. Но с временом је увидео да су његова
очекивања претерана. Речнички фонд народног
језика није био довољан за такав задатак па је
морао одступити од своје првобитне замисли.
Проблем је решио на више начина. Неке речи,
као што су зборница, свадљив, утврђење, виноградар, отпад, он је сам смислио у духу народног
језика. Ако се нека црквенословенска реч у потпуности уклапала у систем српскога, преузео ју
је без икакве измене. Такве су, на пример, преступник, духовни, јединство, животни. А кад је
било потребно, он је такве речи посрбљивао:
среброљубље, човјекољубље, пророштво, новокрштени, намјера, искључиво (од црквенословенског среброљубије, человјекољубије, пророчество, новокрешчени, намјереније, искључително)
итд. Тиме је Вук прокрчио још један пут којим
се могло поћи, показао још једну могућност, још
један начин којим се књижевни језик могао раз
вијати.
Када су 1847. објављени Вуков превод Новог
завјета, Његошев Горски вијенац, Песме Бранка
Радичевића и Даничићева расправа Рат за српски
језик и правопис, питање српског књижевног језика, азбуке и правописа било је практички решено. Догађаји у том правцу одвијали су се сами.
Већ 1848. појавиле су се прве новине штампане
Вуковом азбуком. У Србији је забрана Вукове
азбуке укинута 1859/60, осим за службена издања
и уџбенике. Године 1864. је већ више српских
књига штампано новом него старом азбуком, а
исте године се та азбука појавила и на насловној
страни Летописа Матице српске. Следеће, 1865.
она је прихваћена и на београдској Великој школи. Када је 1868. у Србији укинуто свако ограничење на употребу нове азбуке, победа Вукове
реформе била је и званично призната. Но да би
тај књижевни језик био не само прихваћен него
и погодан за савремене изражајне потребе, и сам
Вук је морао прећи развојни пут од Пјеснарице и
Писменице до оног језика који је употребљавао
преводећи Нови завјет.

Литература
Миодраг Поповић, Вук Стеф. Караџић. Нолит,
Београд 1964.
Павле Ивић, О језику некадашњем и садашњем.
БИГЗ, Београд – Јединство, Приштина, 1990.
Павле Ивић, Из историје српскохрватског језика. Просвета, Ниш, 1991.
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Који је штос, еј, онај излет у
Сентандреју!
Фурамо возом, видик је супер,
разред и ја!

Августовска ноћ

Августовска ноћ
Надземаљска моћ
Свака душа на пут мора поћ

Звезде падају
Душе путују
Свака тражи своју звезду што води је на пут
Дошло је Преображење
Грожђе се у небо пење
Сентандреја птица мала
У небо је полетала – и
Скаменила се
Само је музеј остао
Све друго све је пропало
Само звона вечно брује
Овде изнад Сентандреје – и
То нам остаје

***
Августовска ноћ
Надземаљска моћ
Свака душа на пут мора поћ
Звезде падају
Душе путују
Свака тражи своју звезду што води је на пут
Дошло је Преображење
Грожђе се у небо пење
Свуда око Сентандреје
Ветар вечну маглу веје – и
Душе путују
Прошлост је сва у мермеру
Време је све у пепелу
Свуда око Сентандреје
Ветар вечну маглу веје – и
Звона брује тек
И звона брује тек
И звона брује тек
И звона брује тек
6
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Бамбина

Кајмак у возу од првог пива
већ повраћа.
Ал није проблем, јер кондуктера
средила је:
Професорица Бамбина
пуна прелепих облина
умусана од кармина
нокат жут од никотина

Ми же Сентандрејци славни целог света
И живили сполу на многаја љета
Музеј па ручак, све цркве редом,
Стара вода,
тај извор где је патријарх стао
Чарнојевић.
Овде на траву легли смо лепо,
а пчеле су
прашиле прашник, а међу цвећем
задремала:

Ми же Сентандрејци славни целог света
И живили сполу на многаја љета.

Професорица Бамбина
дише мирис рузмарина
шта ли, шта ли она снива
усред староводског мира

Улице мале, црква до цркве,
скитамо се.
А Игњат-Јаша гледа у бронзи
и скида се.

Та сентандрејска идила
пуна пчела и прашника
и плус женска једна фина
професорица Бамбина

Где му је сада вечити онај
младожења?
Диже се Јаша, скаче са бисте
и буљи у:

Ми же Сентандрејци славни целог света
И живили сполу на многаја љета

Професорицу Бамбину
женску једну јако фину
ко у свиленом папиру
у мини-мини костиму

Ми же Сентандрејци

Ми же Сентандрејци
Ми же Сентандрејци
Ми же Сентандрејци

КЊИЖЕВНО ОПЕЛО КЊИЖЕВНО ОПЕЛО КЊИЖЕВНО ОПЕЛО КЊИЖЕВНО ОПЕЛО КЊИЖЕВНО ОП

Песма
о Главатој Нати

Главата Ната овде је живела
у Сентандреји
српски Музеј чувала

Опело Главате Нате

Она је била последњи Србин у
у Сентандреји
па је прешла у причу

***
Сад ветар дува ту у Сентандреји
Главатој Нати
опело је на сцени
Нек буде славља макар у жалости
Главатој Нати
бог да душу опрости
Дођите с нама сви у Сентандреју
где звона звоне
и векови одјекују

У прошлост,
у прошлост…

Тамјан и чирак и свеће,
певница као балкон.
На клину огроман шешир
омотан свиленом траком.

У прошлост, у прошлост, у прошлост!
Иди под земљу доле!
Босиљак памћеник вене,
кандила само још горе.
И сенке и светла
И сенке и светла
и тамјан!
А тешко је последњи бити,
ићи под земљу доле,
и прошлост огромну нашу
носити као бреме!
Створити музеј крај гробља:
кључеве предати потом.
А сада лежати мирно
под тешком каменом плочом.
И сенке и светла
И сенке и светла
и тамјан!
А тешко је последњи бити,
ићи под земљу доле,
чувати иконе старе
кад само кандила горе.
У прошлост, у прошлост, у прошлост!
Иди под земљу доле!
Последњег Србина глуми,
нико то не уме боље.
Ако се сада пољуљаш
пропашће, пропашће све,
судбини мораш сад рећи,
мораш јој казати не!
И сенке и светла
И сенке и светла
и тамјан!
Последњи Србин у Мађарској одлази,
руше се торњеви за њим!
Са друге обале грање са златастим
рукама маше – зове!
Последњи Србин у Мађарској одлази,
напушта пределе ове!

Футуристи нису предвидели да време трчи, ако ваљда не и брже, али истрајније
од њих. Тако се десило да је календар сустигао причу романа Петра Милошевића
Ми же Сентандрејци (1997), у којем је смрт своје јунакиње аутор предсказао за
тада још јако далеку 2014. годину. Сад се пак, и он и она, могу сликати. Ево како
то изгледа.

Генерална проба

ГЛАС ИЗА КУЛИСА: Јебо вас отац и онај који
вас је створио!
Тако је почела генерална проба преображенске
позоришне представе која се изводила на Главном
тргу Сентандреје као средњовековна приказања.
Пошто у првој појави (долазак последњег Сент
андрејца у Рај) Бог није на сцени, припао му је
задатак да подигне завесу. Требало је да дочека
команду редитеља из звоника Благовештенске
цркве и да притисне зелено дугме за отварање
завесе.
После пола сата вежбања (РЕДИТЕЉ: Завеса!
БОГ: притиска зелено дугме) почела је проба,
спонзори су заузели своја почасни места у гледалишту, угасила се светла, а када је последњи Србин из Сентандреје ушао у Рај, редитељ је издао
команду Завеса!, те се иза кулиса заорио божански бас:
– Јебо вас отац и онај који вас је створио!
Завеса се трзала у спуштеном стању као када
домаћице праше крпу на тераси, али од спуштеног положаја спуштенији није постојао. Колега
Шолет, маскиран у Бога, упорно је притискао
црвено дугме (спуштање завесе), а редитељ је
узалудно понављао у командни микрофон Завеса! Завеса!, последњи Србин из Сентандреје остао
је паф, јер капије Раја ни за бога нису хтеле да се
отворе.
У помоћ је притекао св. Петар. Напустио је
своје месту у Рају на још невидљивој позорници
и притиснуо зелено дугме. Иза бине допирали су
одломци стручне консултације („чика Шолет,
идите у пизду материну!”), затим се завеса раширила и спонзори су видели како св. Петар у апостолским папучама за плажу претрчава бину, те
изговара прве речи:
– Који враг звони у ово доба?
Сви су мислили да је тиме решен проблем, али
на крају генералне пробе изнурени св. Петар рече да он с таквим непоузданим Богом не жели да
игра.
Редитељ је, међутим, изјавио да колега Шолет
као дизач завесе више не долази у обзир.
– Онда нећу да будем ни Бог!
– Па шта? Тражићемо другог Бога. Не мислиш
ваљда да си једини. За те паре…
Тако је колега Шолет из финансијских разлога
ипак пристао да буде само Бог, али до премијере

све је заборавио. Опет се нагузио у техничку кабину и чекао команду из торња Благовештенске.
– Завеса! – шапнуо је редитељ у воки-токи, па
је колега Шолет притиснуо дугме.
Црвено.
Ништа.
РЕДИТЕЉ: Завеса!
КОЛЕГА ШОЛЕТ: Јебо вас отац и онај који вас
је створио!
РЕДИТЕЉ: Свети Петар креће!
СВ. ПЕТАР: Чика Шолет, идите у пизду материну!
РЕДИТЕЉ: Сви непозвани доле са бине!
КОЛЕГА ШОЛЕТ: Не брини, курче, ја сам овде,
Бог!
Одломак из романа „Ми же Сентандрејци” (1997).
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Б

еле тачке, многе непознанице, давно заборављена догађања која су и те како битна не
само за повест Срба на тлу Мађарске него и
за српски народ у целости и ма где био, из књиге
у књигу показује се трајном и све занимљивијом
стваралачком преокупацијом Драгомира Дујмова (1963, Сентеш), српског прозаисте који живи и
ствара у Будимпешти, а књигама прозе, приповеткама и романима, као и делима из области
публицистике, осведочен је и с разлогом прихваћен као један од данас најзначајнијих прозаиста
међу српским писцима у дијаспори.
Романом „Време месечарења”, већим делом
историјско-документаристичког жанра, писац
Драгомир Дујмов најпре потврђује управо такав,
иначе, од стране књижевне критике поодавно изречени суд о својој самосвојности у сваком, а тек
у погледу трајне и пажње вредне тематске опредељености у свету књиге: писање о судбинама
Срба на тлу Угарске/Мађарске. И све то чини с
циљем да писањем/приповедањем о непознатом,
о скрајнутом и заборављеном, о оном што се „кадикад”, небитно кад, ал’ што се доиста и догодило, тамо негде, у том делу света где живе Срби –
потомци људи из давних сеобних колона, те су и
сами са таквим удесним жигом: људи који су
пореклом, националном или верском припадношћу у позицији да су одувек и занавек, посебно
у бурним, ратним временима, удесници између
два прага. Оног давнашњег, у земљи-матици, и
оног у земљи увек туђој, у којој под сенком предака вековима живе. И све то са нескривеном
чежњом да писањем о њима још уверљивије постави питања која ће, извесно је, и у историји као
науци остати без потпуног одговора: шта се доиста битно, драматично, по судбину Срба и те
како важно ту, на земљи често ничијој, догодило
и за собом оставило тешке, несагледиве последице? О томе, иначе, пре објављивања књига Драгомира Дујмова, на страницама уџбеника историје готово да не би ни речи. Беле тачке на страницама овог дела српске историје – његов су тематски изазов за писање прича и романа који су
нам недостајали.
Једна од одлика његове стваралачке самосвојности садржана је и у томе што темама из прошлости Срба у Мађарској Драгомир Дујмов не
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Ход између два амбиса

Драгомир Дујмов: Време месечарења
Задужбина Јакова Игњатовића и Српска самоуправа у Ержебетварошу,
Будимпешта 2014.

прилази само као изазову за настанак књижевног
дела, већ превасходно као удесној загонетки, као
чињеници са којом и убудуће ваља рачунати, ако
низашто друго а оно да и савременицима као и
будућим нараштајима његово дело послужи као
веома важно упозорење, можда и као мелемно
отрежњење од мамљивих, али залудних илузија,
од заслепљујућег самољубља, кобног националног нарцизма, од забљуђујућег мита и од сијасет
других кобних залудица. Јер, истина је, би јесте
и данас тако: После готово сваке велике, обавезно
и трагичне ратне ујдурме на Балкану, у Европи,
следи разграничење међу државама и народима
(а што је оквир за све прозне кружнице у роману
„Време месечарења”) настаје још једна у низу
српских трагедија испуњена појединачним и колективним разочарењима, чујним и нечујним
драмама, те њиховом људском јаду никад краја и
никад смираја, ни јединки ни национу.
У односу на ранија прозна остварења сродног
му тематског опредељења, понајвише у односу на
романе „Воз савести” (2005), „Раскршће” (2006),
потом и у односу на књигу „Будимпештом српски
знамен” (2012), историјског-документаристичког,
али и белетристичког садржаја, роман „Време
месечарења” дело је којим се његов аутор изнова
обелодањује као стваралац још дужег и сигурнијег корака, дубоког (у)даха, широког и снажног
творачког замаха.
Основа приче је оно што је доиста историјска
истина о Србима у Мађарској, оно што је чворна
тачка из житија знаменитих људи у српском и
буњевачком роду пореклом из Баје и Бајског трокута дуж српско-мађарске границе, из Печуја и
тог дела Барање, из Будимпеште, али и из Суботице, Сомбора, Новог Сада, Београда…
У средишту свих тридесет и три поглавља
овог мозаик-романа (дакако, нимало случајно
број 33), и 33 месеца у трајању радње, и 33 подтематска оквира, често саткана од мноштва паралелних прозних рукаваца,
мозаичних повесница у целину уплетених и на такав начин у исти приповедачки ток доведених методом темпоралног укрштања, јесу кључна, судбинска догађања у градовима Баја и Печуј
са околином, простори који су по окончању Великог рата 1918. године, односно по распаду Аустроугарске монархије готово три године били „ничија
земља”. Дакле ни тамо у Мађарској,
која ће Тријанонским споразумом да
остане без готово две трећине своје некадашње територије), а ни амо у Србији, односно у Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца, све док Мировном конференцијом у Паризу није пресуђено, прекројено „за вјеки у вјеков” испарцелисано и по науму великих сила пресуђено, па запечаћено шта ће којем царству
да припадне, па ком обојци, ком опанци.
Без милости! Без људског саосећања!
Јер сила Бога не моли!
Ишчитавањем дела „Време месечарања” бивамо у прилици да, уз крајње
занимљиву нарацију из више углова, од
различитих „гласова”/записа о људима
и догађањима из разних епоха, од сијасет прича које почесто само на бајку,
или на легенде са страница књига староставних личе, стижемо, макар и узгред, до сажетих, али и поузданих, често и подстицајних сазнања о многим,
иначе аутентичним и веома занимљивим непознаницама, о никад до сад довољно осветљеној судбини изданака из
јата Чарнојевића, међу којима су и људи
који су минулих векова и у белом свету,
у Европи и на другим континентима,
знањем, умешношћу, достигнућима и
радом стеченим угледом за собом оста-

вили поуздан траг и о себи, али и о свом српском
роду, потврђујући ону стару максиму да се величина и значај једног народа не мери његовом
бројношћу, нити величином територије на којој
је распрострањен, него оним колико значајних
јединки из себе сваки, па тако и мали српски
народ, и себи и свету на ползу а за сва времена
изнедри, оставља.
У сваком од тридесет и три поглавља (као и
тридесет и три сунчане кружнице на Христовом
путу до Голготе) делић је оног мозаика који је
догађањем довољно изазован да се п(р)огледом у
њега дубље сагледа и све оно битно а судбинско
по не само српски, него и општељудски удес. Романом „Време месечарења” читав след догађаја,
почев од завршетка Великог рата 1918. године, па
све до завршетка Мировне конференције у Паризу и остварења договореног међу моћним и неприкосновеним победницима, до повлачења граничне линије између Мађарске и Краљевине СХС,
одласка/повлачења српске војске из Баје и Печуја, новембра 1921. године.
Међу личностима ове, у погледу књижевне
концепције најпре дубински и са свих страна сагледане а потом крајње рационално разрађене и,
коначно, зналачки, са свим значајкама Дујмовљевог књижевног концепта уобличене жестокостварносне српске драме са епицентрима у Баји
и Печују, драме која ће се по окончању трагично
одразити и на судбину Срба у Мађарској кроз
читав 20. век, све са личностима из мозаик-прича
из давнина, у овом роману нема никог кога бисмо
могли да препознамо/обележимо као бар једног
од главних актера. Разлог? Биће да тако страшан
удес у време толико катаклизмично а причом и
оном такође удесном, али између редова, као да
нам и сам аутор такву мисао сугерише на себе
може да прими и да га временом изнесе само такав
народ чија се величина мери и тежином оног колективног удеса којег вековима прти и подноси
снагом без које му нема опстанка.
Речју: „Време месечарења” књига је туге.
Књига пустих сања и тешког чемера. Књига
страшног неспокоја. Бревијар успомена саздан од
горког незаборава, од легенди, покадшто и од
бајки, од записа из путописа и мемоара, од исечака из докумената из римског доба, из средњег
века, из турског земана, али и од аутентичног
предања људи са вечне границе на увек незаштићеном, брисаном, панонском простору.
Ратна и поратна бескрајна драма из страхотне,
а многима потпуно незнане повести из живота
људи чији се потомци и данас, и с једне и с друге
стране граничне линије, са сигурношћу оријентишу једино погледом у звонике својих храмова,
ма где да су. У Будимпешти, Баји, Печују, или у
Сомбору, у Београду… Оријентир погледом у
небо и у врхове крошњи липе у порти свог храма
где је, засигурно, и онај безбедни кутак за молитву и тиховање.
Ходе, вековима тако, потомци Чарнојевића ходе кроз безмерје и безвремје, те и не чуди то што
мало-мало, па и себе саме, а тек друге, у времену
несигурном, попут месечара – тих будних сневача и ходача, подсећају на „сени предака који се
сваке ноћи окупљају на бајским крововима и хватају равнотежу, као пајаци на жици”.
Месечари?
Сневачи отвореног ока и рукама широм раширених као за лет, сваког трена за неминовну сеобу увек спремних.
Јер увек и јесу између два амбиса.
Овог, земаљског, немилосрдног, и оног, небеског, предалеког.
И шта друго таквим удесницима и преостаје
сем признања:
– Земља тврда, а небо? А небо недостигом тако,
тако високо!
Преостаје им само пут до на врх самог себе.
Давид Кецман Дако
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аврил Стефановић у раној младости беше ћудљив и оптоварен пролазним сејањем у тело.
Тада још није могао да се похвали са
презименом Венцловић, а до замонашења за првашње име није много
марио. Презиме ће много лета касније у подножју Црквеног брда у Сент
андреји, попут воћке у јеку доброродности, сам одабрати. У младости
коју је проводио по густим шумама
брдовитог Срема, чинио је многе
несташлуке. Још се и данас понекад
насмеши стари кицош, господар
Време, када се сети како је мали Стефановић ставио концем везану жабу
у опанак свога деде или како је радо
таманио незреле крушке и шљиве у
комшијској башти. Честњејши господин Време добро памти и све оне
девојачке образе које је Стефанов
син љубио по сунчаним виноградима, мирисним воћњацима и у хладу
старих липа. Кажу, понекад би се,
поготово пре кише, утркивао са јеленима, а зими је по дубоком снегу
градио путеве који, како је то објашњавао, воде право у рај.
Када је настала војна између бечког у турског цара, његов отац Стефан, у чијим се зеницама и преко
дана примећивала звезда Даница,
брже-боље у плетену торбу склони
породичну икону, кремен са огњилом, грумен соли и нож. Он попут
стабла стаситог храста обгрли нежну опупелу грану, без које нема
наставка живота, и окупи заперке
своје. Обавијен бригом да не посахну, поведе их дубоко у шуму, што
даље од друмова куда османлијски
погледи грабе и татарски слогови
газе.
У заклону витких грана дебелих
храстова и липа густих шума Фрушке горе Стефанова деца су љубопитљиво посматрала турске газије
и татарске коњанике који су за собом
остављали звукове непознатог језика, воњ лоја, коњског измета и палежи. У разрогачене дечје очи, попут
уљеза, украде се страх. По слепоочницама забубри им грашка зноја.
Огрубели прсти Стефана жедно су
милели по оштрици ножа.
Вести су допирале из далека као
кишни облаци, тешко и туробно.
Штуре и несигурне речи о поразу
Османлија под Бечом као и гласови
о бежанији турске нејачи са северних страна према Београду разлегоше се по пољанама и друмовима
попут ивањданског цвећа. У заклону
витких грана дебелих храстова и
липа густих шума Фрушке горе Стефанова деца су изненађено пратила
измучена лица турске деце и стараца, и слушала ридање забрађених
була. За њима не остаде ништа до
густих облака туге и неизвесности.
Огрубели прсти Стефана дотицали
су теме и пружали утеху унезвереној
деци.
Стефан је аустријску војску и мађарске хусаре дочекао са Зорњачом
у оку и бацао у вис рузмарином окићену шубару. Био је решен да крене
са њима, поготово када је срео српске коњанике из Острогона. Они су
му нудили славу а он заузврат чутуру ракије. Супруга га је молила и
корила да не крене узалуд на војну.
Но Стефан је сањао о зеленкастим
таласима Дрине о којима му је отац
у диму луле тако често говорио. Вест
о отимачини стоке у суседном селу
изненади га. Ћесареви војници су
без плаћања узимали бурад вина,
одводили краве и овце. Гласине о
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„Писмо на леду позадуже траје,
Неголи наши срећни и добри данци
У миру бораве!ˮ
Гаврил Стефановић Венцловић: Писмо на леду

насиљу по сремским селима брзо су
допирале. Стефан је сумњичаво посматрао беле мундире, власуље и
црне тророге шешире. Када је одбио
да преда и последњи џак јечма, Стефан је избатинан.
Те вечери, Стефан је у својим
уморним веђама понео Вечерњачу,
и крвавим леђима поново кренуо у
дубину шуме где је својој деци приповедао о страшној али које се ваља
чувати. Помињао је неку жену са
дететом која је замолила алу да се
прими кумства. Змијоглава ала је
ликом највише подсећала на градоносне облаке. Она одушевљено прихвати кумство и насмеја се хуком
олујног ветра. У алиним устима
уместо зуба ређао се низ леденица.
Ала даде чврсто обећање да ће дете
и мајку чувати и бранити од осталих
ала. Но када је жена са дететом дошла њој у посету, није могла да одоли изазову и поче да завирује у алине одаје. У једној угледа људске руке
и ноге како висе по рафовима, у
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рича је стара колико и нова.
Да ли је пореклом из Индије
или су је смислили персијски
суфи, да ли су је христијанизовали
Грци или ју је прерадио Лав Николајевич (личило би на њега) – не
знам. Читах ли је некада давно у
књигама староставним, или је слушах као поучну причу у раном детињству, заиста се не сећам. Али она
је ту у мени и око мене. Из дана у дан
се суочавам с њом и не да ми да је
прећутим. Па кад је тако, дајмо јој
одушка.
Беше једном један богат човек.
Многе приповетке почињу овом реченицом, али из њих се обично не
сазнаје како су ти људи стицали и
стекли богатство. Сумња, међутим,
увек постоји да нису поштеним путем. Тешко је поверовати да се неко
обогатио а да при том није нанео зло
и неправду другима. Ни о животу
овог богаташа о којем ће овде бити
речи не знамо детаље, ни имена му
чак не знамо па ћемо га назвати просто Богаташ.
Када се тај Богаташ већ домогао
много блага и стекао велико имање,
поче да мисли и о својој души. И једног дана реши да убудуће чини доброчинства за искупљење својих
грехова. И би тако. Низ добрих дела
крунисао је подизањем цркве у свом
завичају. Црква служаше народу тог
краја за молитву и утеху, а њему беше
понос и задужбина на овоме свету.
Године пролажаху, и дође време
да се Богаташ опрости свих тегоба
овоземаљског живљења. Једног је-

другој угледа велику бачву из које
је цурила људска крв, у трећој је затекла метлу и ожега како се бију. На
крају пак, враћајући се трпези, жена
примети како ала своју главу замењује коњском. Она се веома уплаши,
па брже-боље, дубоко се клањајући,
крене својој кући. Не могавши да
задржи тајну, она је нашироко препричавала све оне страхоте које је
видела у алином дому. Посебним
узбуђењем је описала како ала своју
змијолику главу замењује коњском.
Дочу то ала те још истога дана прождре и жену и дете.
„Тако се и ви, децо, чувајте ћесарских катана” – прозбори Стефан док
му је супруга стављала облоге од
лековите траве.
Овај догађај будући монах Гаврил
никада неће моћи да заборави. Чак
ни онда када су га снашле много теже муке.
После заузимања Београда Турци
су поново харали по Срему. Стефан
је са својом породицом попут мно-

Небеске теразије
сењег дана склопи очи и престави
се. Тело му беше погребено у његовој задужбини, а душа му оде Богу
на истину.
Када Богаташ (и душа му се тако
зваше) стиже до небеских двери, ту
би пропуштен и упућен архангелу
Михаилу. Без мача у десној руци, и
само са теразијама у левој, архангел
није изгледао тако строг као на иконама па му Богаташ спокојно приступи и поклони се.
„Желиш да будеш примљен у рај”,
рече архангел. Ово није гласило као
питање, него као тврдња, и Богаташ
скрушено климну главом.
„Ја ћу сад ставити само једно твоје огрешење на десни тас ових теразија”, настави архангел, „а потом ти
стави своја добра дјела на лијеви”.
Богаташ је приметио да архангел
говори ијекавски (ваљда је из Вуковог и Даничићевог превода Светог
писма учио српски), али није стигао
да о томе размишља, јер у трену када је архистратиг Михаило, војвода
небеске војске спустио нешто ситно,
светлуцаво, једва видљиво на тас,
језичак на теразијама се окомито
нагну у ту страну, а тас се спусти до
повратне тачке.
Богаташ претрну, али се полако
сабрао и поче да се присећа својих
добрих дела и да их једно по једно
ставља, набрајајући их у себи, на
други, леви (њему, који је стајао
спрам архангела, додуше, десни) тас,
али језичак на небеским вагама ни
да се помакне. Када је коначно и највеће своје добро дело, своју цркву

гих других Срба избегао на север.
Зауставио се негде у Барањи и почео
да подиже земуницу. Једнога дана
харамије га опљачкаше и одузеше
му и оно мало што је успео да понесе са собом. Завлада глад. Сестра и
млађи брат подлегоше болештинама, а мајци препуче срце од бола.
Стефан је очајно говорио о али, која
му, ето, оте децу и супругу. Узалудно је призивао муњу и грмљавину
да се боре против прождрљиве але.
Она је нањушила људско месо и није било никога који би јој се супротставио. Халовитог човека не беше у
селу.
Плашећи са да му ала не отме и
најстаријег сина, Стефан му предложи да крене даље и да не окреће лице. Добивши очев благослов, потоњи
монах Гаврил послуша савет, и крену трском и шашом зараслом десном
обалом Дунава.
(Исечак из романа у настајању
„Сабља у језику”)

задужбину ставио уврх осталих доброчинстава, а ваге се не померише,
погледа у архангела и упита: „Па
шта је оно ситно, једва видљиво на
том тасу што је толико тешко?”
„Када си подигао своју задужбину”, одговори му на питање архангел Михаило, „окупио си многе званице и сви заједно кренусте на освећење храма. Поред улаза у цркву
сједио је слијепи просјак и испруженом руком тражио милостињу. Ти си
се тада сагнуо, подигао камичак са
земље и ставио му у отворену шаку.
Видјевши шта учини, твоје друштво
се слатко насмијало, као доброј шали, потом скупа уђосте у храм. Прос
јаку је, пак, тада канула једна суза и
спустила му се низ образ. Та сиротињска суза је на том тасу”.
Богаташ тужно погледа у архангела, потом опусти главу, полако се
окрете и хтеде да се врати истим
путем којим је дошао. Али тог пута
више није било. Уместо њега отворила су се два друга, рачвајући се
пред њим, а поред путева је стајао
један анђео као неки саобраћајац.
Богаташ се окрете према њему, а он,
не сачекавши питање, показа на један од путева.
„Овај”, рече, „води у амбис”.
„А овај други?”
„То је пут искупљења.”
„А куда води?” упита Богаташ.
„Тај пут нема краја”, рече анђео и
нестаде.
Богаташ мало постоја, а онда полако крену овим другим путем.
Прича је стара колико и нова.
НЕВЕН

]
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Пролеће у јесен

Тражим пролеће у јесен
у блату чистоћу
сунце у месецу да сја дању и ноћу
Тражим у сумраку јутро
и у срећи бол
сунце је твоје, а месец мој

Академска беседа

Свачија је звезда
ничији земаљски дом
олуја направиће лом

Н

Не види се сунце
у одсјају воде
зрици никако да рода

Просветитељство

апредна идеја просвећености вуче уназад.
Ренесанса се враћала тек античком добу,
барок средњем веку, но просвећеност јури
назад у доба природних религија. Филозофи просвећености проповедају да је природа светиња а
разум свемоћан, пошто је кадар да спозна премудре законе пресвете природе.
Тако је коригована инфантилна научна замисао
о постојању гравитације. Њутн је видео пад свега
једне јабуке са дрвета. А остале јабуке? Кад би
заиста постојала гравитација, Њутн никад не би
могао да открије гравитацију, пошто на гранама
не би било јабука. (То би увелико, преписало и
наивну научну причу о Адаму и Еви и њиховој
јабуци. Истина, њих није зезнуо Њутн, него ђаво.)
Пошто су просветитељи изјавили да је свет једнак с премудром природом коју можемо упознати
путем разума, човек је почео да страхује од свега
непознатог. Тако се рађа потреба за свезнањем, из
чега настаје Енциклопедија света у коју просветитељи уносе цео свет, то јест све знање о свету.
Енциклопедија је писана самобрисачком техником, пошто записано знање у тренутку записивања постаје застарело, јер самим уношењем у Енциклопедију свако знање добија ново значење,
различито од оригиналног. Највише залагања
изискује одредница „Енциклопедија света”, пошто
та одредница садржи целу Енциклопедију света
заједно са одредницом „Енциклопедија света”,
која садржи целу Енциклопедију света заједно са
одредницом „Енциклопедија света”, која…
Историјску улогу, сличну јабуци и Рају и у
Њутновој башти, одиграо је онај комарац који је
изуједао рационалисте који су се под геслом враћања природи иселили у шуму. Пошто им је комарац скренуо пажњу на неудобност русоизма,
просветитељи су извршили панично повлачење
на пут напретка и пронашли спреј против инсеката и упрскали целу природу, која је од тога нажалост премудро угинула, али барем с комарцима заједно.
О свему томе, међутим, ништа не знамо, јер у
доба просвећености није постојала књижевност,
па је цело раздобље, на сву срећу човечанства,
потонуло у мрак просвећеног заборава.
Археолози ума пронашли су само остатке очајничке пропаганде. Водећи жанр просветитељске
пропаганде беше дотупавни роман, чији аутор
наставног романа узбудљиво препричава наставне програме, пародира наставничке скице за часове и даје забавне сажетке досадне обавезне
лектире.
Захваљујући успеху просветитељске пропаганде, до стечаја просвећености дошло је услед тријумфа просвећености.
Основна идеја просвећености беше следећа:
уколико човек – путем разума – увиди шта је добро, чиниће само добро.
Тако и би.
Просветитељи су увидели да је добро бити пијан. Чак врло добро!
Сишли су у подрум па се напили. Алај им је
тада свет изгледао рационалан, величанствен и
савршен!
Уобразили су да се налазе у Царству ума.
Али кад су попили све вино, рационалисти су
увидели да је стварност ипак другачија него што
су они маштали о њој.
На озареном небу просвећености појавише се
тмурни облаци реализма.
(мило шевић)
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Лепоту нестварну
што блешти из очију
да се душе напију
или барем када би
несрећне птице певале
а муње бесно севале
године лагано хујале
прохујале и тихо нестале
све наше звезде у заборав пале
Али живот је стао
кажњава нас време
гради тешке бедеме
И шта ће ми живот?
Када јесен није пролеће
не нађох у блату чистоћу
а сунце не сја ни дању, ни ноћу

Ја се буним

Учитељу, ја стрепим
од великих људи,
неприметно нестајем
у свету болешљиве ћуди.

Учитељу, заражена сам
њиховим идејама шареним
о слави и јединству,
сваки трзај ме мами.

Прва збирка младе песникиње изашла је у приватном
издању у Будимпешти 2014.

Опиши ми своју муку
Да ли ме још увек сањаш
у оној цветној хаљини
како плешем по нестварној линији
облаци су били припити
а ми одавно трезни
мудри, тихи и опрезни
Савршени смо, зар не?
Само се надамо
бескрајно сањамо
можда неки други пут
у некој другој песми
бићемо ми још савршени

овај пут изгледа нисмо успели

Зар немо да клекнем
пред људе којих се не сећам?
Срце у руке да им метнем,
јер нема сврхе, болно осећам.
Зар да преклињем за опрост
јер им не верујем?
Пружају ми мржњу и гордост
Учитељу, отпор кујем.
Ја се буним.
Мили учитељу, зар не чујете?
То вришти истина,
а лаж прате чете
обгрљене великим људима.
Учитељу, опростите ми
што сметам у глуво доба,
али не треба ми њихов мир.
Ја се буним.

Да ли ме још сањаш
Ова песма нас
савршено описује
како патимо данас
док се сунце радује

А сутра ћемо певати
сунца неће бити

Петар Милошевић: Лондон, Помаз. Друго издање. Агора,
Зрењанин – Радионица „Венцловић”, Будимпешта, 2014.

ПОЕЗИЈА ЕСЕЈ ПОЕЗИЈА ЕСЕЈ ПОЕЗИЈА ЕСЕЈ ПОЕЗИЈА ЕСЕЈ ПОЕЗИЈА ЕСЕЈ ПОЕЗИЈА ЕСЕЈ ПОЕЗИ
БЕНЦЕ АКНАИ

Песме без наслова

Еј Николино драга, реци ми где си.
Да л ти се удварају свакакви Чеси?
Твојој се лепоти други дечко диви,
а ја стојим сам као трактор на њиви.
***
Над Београдом већ свиће
попио сам задње пиће,
разломио задњу часу,
голе девојке ми машу.
Ја њих видим преко парка.
Можда је то нека варка.
Отворим још једну флашу.
Оне мени даље машу.
Ух, јебига, већ пола шест.
Саопштавам баш лошу вест.
Нестале су голе цуре,
моје мисли за њим јуре.
***
Прошле су љубави ко› возови,
ако ти остајеш, само зови.
Хоћу да идемо истој прузи.
Бићу ја радост у твојој сузи.
Док не чујем од тебе вести,
не могу спават и јести.
Риба сам у сувој реци,
да ме волиш то ми реци.
Остаћу ја тужан момак
док не делиш са мном конак.
Намере су јако чисте:
заједничко преноћиште.
Или барем једно пиво,
док те нема, све је сиво.
Моје срце за те лупа,
у парку нас чека клупа.
***
Ја само мислим на те,
бројим дане и сате
и бројим и минуте,
без тебе птице шуте.
Сада су сухе кише,
цвијеће не мирише.
Без тебе је врућ и лед.
Без тебе је мени бед
С тобом је све у сјају
птице красно пјевају
Од тебе руже цвате
јер све се пали на те.
Мени је со на рани
да смо само јарани.
За мене је то горки мед.
Кул је с тобом, а ипак бед.
Ти си цура мојих снова.
Да л› се надам без основа?
Дај ми реци yes or no
Да знам најзад сигурно.
Ти си православац
а ја сам католик
али баш ме брига
када си добар лик.
Живи са љубављу
и све мржње мани
јер свако је од Бога
ми, ви и муслимани.
Не волим ту суботу
зато што ти ниси ту.
Мом срцу си прави лек.
Требаш знат да szeretlek.
Ево ти за рођендан дар
Баш је леп месец фебруар
Могли би да будемо пар
Egy jó ideje tetszel már.

ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ

Март је као и човек

О

д свих месеци, март у својој ћуди има највише човекове непостојаности. Ако људе
упитате шта мисле о томе, многи ће се
сложити, али ће мало ко рећи како баш он личи
на март. Призна ли, то би значило да је потпуно
свестан своје превртљивости.
И март вам, као и неки људи, једно време може
бити савезник и то врло веран. Али, ако сте неопрезни, то савезништво се лако претвара у своју
супротност. Не процените ли добро шта се крије
иза мартовског краткотрајног смешка и његовог
топлог, пријатељског додира, може се догодити
да се већ следећег тренутка смешак претвори у
језиво ледени звиждук, а додир у студ.
Са мартом, као ни са многим људима, просто
не знате како бисте. Гардероба коју носите може
бити баш по његовом укусу и мери, али вам може
и врло конкретно дати до знања да вам је избор
потпуни промашај; ваш кишобран му се може
допасти, али му није страно ни питање зашто
ипак нисте понели сунцобран; ако му се ваш јутарњи осмех учинио сасвим прикладним за тај
дан, већ који сат касније може уследити питање
чему се смејете, јер је у међувремену одлучио да
вам заклони и Сунце и остале знаке раног пролећа; када пред вас проспе све своје сјајне бисере и
позове вас да их бирате, немојте му много веровати и радовати се, јер вас убрзо може зауставити
ударцем по руци и прекорно упитати куда сте
пожурили.
И март, као и многи људи, има бабу – налик
оној која и данас загорчава животе Ивици и Марици. Након што увек прерано поверујемо у
заводљиву мартовску причу о пристиглом пролећу и његовим шареним поклонима, баба Марта нас, тако омамљене, лако уводи у своју вештичју кухињу, сигурна да јој се срећа осмехнула.
Када нам успе да се некако освестимо и докопамо врата, баба упомоћ увек призове свој најјачи
адут. Остаци зиме се у њеној кухињи толико усковитлају, да све што је у њој снажно полети увис,
па помешано са ледом, снегом и кишом, уз заглушујуће фијуке северца, крене да пада по нашим
главама. Штитимо се, како ко може и уме. Неко
музиком, неко поезијом, неко нежним погледима,
неко сликама, а неко маштањем о лету које само
што није...
Зна човек од вајкада да су лепота и мудрост оно
пред чим све зле бабе (биле у женском или у мушком обличју), па тако и Марта, полажу своје
оружје и полако крећу унатрашке. А онда се, тако
поражене, саме стропоштају низ стрме, али слабашне степенице које су узалуд градиле до нас.
У подножју их сачека све оно што су до малочас
сипале по нама, претворено у блато, где остају
шћућурене, до неке следеће прилике.
А човек, као и тај март, наставља да тутњи и,
опијен надолазећим мирисима и осталим изазовима пролећа, брзо заборавља ружно. Хрли у
живот, знајући да једино живот све гледа, памти
и сведочи. И да понешто од тога исприча.

Пекар из Барош улице

К

ао дете сам мислио да Албанац, или Шиптар, значи пекар. То је било у време када
сам веровао да се људи разликују само по
занимањима, а не и по нацијама.
Кад год би нам се смучио индустријски хлеб
који се продавао у нашој улици, моји укућани би
ме умилно погледали и разнежили се: „Јао, како
би било лепо да отрчиш доле, до Шиптара и узмеш нам онај његов хлеб, да се слатко наједемо”.
Ја сам, наравно, такође више волео Шиптаров
хлеб, па ми таква жртва није падала тешко. Тај
Шиптар је у ствари био мој краљ, јер је осим најукуснијег хлеба у граду правио и сладолед какав
никада нигде, ни пре ни после тога нисам јео. У
нашем крају осим њега није било других пекара,
па се сваки разговор о сладоледу и хлебу, међу
нама децом, завршавао величањем нашег Шиптара.

Једном, када сам наишао на затворена врата
његове радње, у страху да се можда некуд одселио, покуцао сам на улаз за раднике и забринуто
упитао неког од његових помоћника: „Извините,
да ли знате када ће чика Шиптар поново почети
да ради?”. Човек ме је мргодно погледао и упитао:
„Како ти то говориш мали, а? Јел› те тата тако
васпитао? Мислиш, пекар?” Нисам знао о чему
тај човек говори, нити зашто је тако непријатан.
Као да он може да воли мог краља, Шиптара, више него ја.
Када сам то испричао родитељима, били су
веома љути што сам их „обрукао”. Тада су ми
објаснили да је мој краљ по занимању пекар, а по
националности Албанац. Тата је рекао да наш
израз Шиптар они схватају сасвим другачије, али
није знао због чега, јер они и сами себе зову Шиптарима. Пошто ми ништа није било јасно, од тада
се нисам усуђивао да нашег пекара зовнем било
којим именом, за сваки случај. Али смо наставили да, кад год сам ушао у радњу, збијамо шале,
наравно на српском.
Његовог широког осмеха сетим се увек када уђем
у пекару у будимпештанској Барош улици, коју је
недавно, такође отворио Албанац. Као и краљ из
мог детињства, и овај пече најбољи хлеб и пециво
у граду. И он се, као и онај, увек насмеје када ме
види, комшије смо. Поздрављамо се и ћаскамо на
трећем – мађарском језику, који му је, видим, стран.
Али се разумемо. Још му не дајем до знања да бисмо
могли и на мом, њему сасвим разумљивом. Стрепим... Да ли би и онда све било исто?
Из ауторове књиге „На други поглед”. Издавачи: СНН – ССМ, Финансијер: Покрајински секретаријат за културу АП Војводине, Будимпешта
2014.

***

Састављајући ову књигу, у добром маниру некога
који познаје границе литерарног укуса, који беспрекорно влада језиком и течно ниже своје сентенце о
појавама, људима, понашањима, догађањима, Јаков
љевић се не устеже да изнесе изричито гледиште,
лично мишљење, па и покуду неких нарави. Има ту
и трагова ранијих „Пештарења” али и оштрице „Три
прасета”, све писано са намером да на пристојан,
пријатан начин опомене, просвети и поучи.
Запажајући и коментаришући свакодневицу,
Драган Јаковљевић успева да се уздигне над баналношћу исте, пре свега хуманом нотом својих опсервација. Занимљивост уочених карактера, ментални
колорит и зналачки фокусиране прилике, чине ове
записе врло пријемчивим. Аутор има луцидна запажања, својствена новинару од искуства, таленат
за прецизно осликавање ситуације, али и способност да у томе препозна њихову универзалну димензију.
Из рецензије Данице Аћимовић
НЕВЕН
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Хоћеш ли јој приредити и карбиње?
– Карбиње?
Код нас у Мохачу тако зову „даћу”.
У речнику пише „кармине”, што потиче од латинске речи „carmen”, то
јест „песма” (исто као „опело” од
„певати”, „опевати”). Речник наводи пример од хрватског писца Јосипа Косора: „На карминама се вишепута пије ко на пиру”.
– Онда нема проблема. Пошто
вино има значајну ритуалну функцију, ми смо се опскрбили демижонима већ и за Опело Главате Нате,
које смо одржали 13. септембра 2014.
у нашем позоришту, поштујући обичаје, нарочито оне које помиње колега Косор.
Идеја за Опело Главате Нате синула ми је… Заправо није морала
синути, него је напросто дошло време да обавим оно што сам некад
давно, и не знајући да то чиним, поставио себи као задатак. Тачно пре
двадесет година, када ми је изашао
роман Лондон, Помаз, почео сам да
пишем Ми же Сентандрејце, роман
о Главатој Нати, чувару сентандрејског музеја. Она је последњи Србин
у Сентандреји, и нестаје у диму пожара музејске зграде.
Радњу сам смислио 1994. Тада је
све било обавијено атмосфером „потоњег доба”. Газили смо последњу
деценију 20. столећа и 2. тисућлећа.
Срушио се комунизам, распала се
Југославија и разишла се наша јужнословенска заједница овде у Мађарској.
У јесен 1990, поводом 300. годишњице Велике сеобе, у оквиру јубиларних свечаности у режији Стојана
Вујичића, отворен је сентандрејски
музеј, а ја сам можда већ тада замислио да ће последњи Сентандрејац
бити чувар тог музеја.
Пишући роман, требало је да
одредим време смрти последњег
Сентандрејца. Тражио сам датум
који је довољно далек, али ипак реа
лан, замислив у нашем животном
хоризонту.
Изабрао сам годину 2014. Она ми
је 1994. изгледала безмерно далека.
(Као што ми сада 2034. изгледа као
да кажем „кроз сто година”.)
Зашто баш 2014, а не округла година? Прво, то је 100. годишњица
избијања Првог светског рата, који
се сматра правим почетком 20. века,
јер је свет до 1914. био исти као у 19.
столећу. Ја сам пак наумио да своју
јунакињу проведем (уназад, у обли-
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Питамо Петра Милошевића

О позоришном опелу Главате Нате

ку „рикверц-романа”) кроз цео 20.
век. Другу половину тог столећа познајем из свог живота, а прву половину знам из сећања таквих људи
које сам лично познавао, па 20. век
доживљавам како живу грађу за писање романа, док све оно испред тога, о чему је писао Јаша Игњатовић,
ја већ видим само као историју. Друго, осим историјског симболизма,
година 1914. има и књижевну симболику: два велика романа 20. века –
Чаробни брег Томаса Мана и На
Дрини ћуприја Иве Андрића – завршавају се, симболистички, избијањем Првог светског рата. Тиме се у
оба романа окончава по једна велика
епоха: у Чаробном брегу хуманистичко-грађанска европска цивилизација, у На Дрини ћуприји класична
историја балканског света на међи
великих империја и разних цивилизација. За мене је посебно било важно што и Ман и Андрић користе
метафору експлозије која окончава
велику епоху: код Иве Андрића ћуприју руши бомба, код Томаса Мана

последње поглавље романа носи наслов „Удар грома”. Ја сам пак за
кључну тачку мог романа измислио
експлозију сентандрејског музеја.
Експлозија је одговарала и унутрашњој логици моје теме. Изумирање Срба на овим просторима
прогнозирао је већ Јаков Игњатовић
пре сто педесет година, а Црњански

је 1923. написао чланак „Мртва Сентандреја”. Али у Сентандреји још и
данас има Срба. Сећам се једног разговора 1980-их „на ћошку” (у биртији крај редакције старих „Народних новина”), када смо с Ђуром
Поповићем нагађали ко ће бити
последњи Сентандрејац. Ваљда смо
већ тада користили парадокс који
сам касније уградио у роман: док нас

има, нисмо изумрли, а кад нас не
буде више, неће бити ко да каже да
нас нема. Зато ми је одговарала експлозија као код Мана и Андрића, а
она ми је омогућила и мистификацију главног лика: у роману нигде
није речено да ли је Главата Ната
умрла или само нестала. Велику
причу о Великој сеоби и Сентандреји (о „ми же Сентандрејцима”) нисам хтео да завршим природном
смрћу последњег Сентандрејца;
осећао сам потребу да завршетак
приче буде тајанствен и мистичан.
(Зато сам оквирна поглавља романа,
почетак и крај, сместио у Рај и Пакао.)
Пошто сам за смрт главне јунакиње одредио годину 2014, требало је
да изаберем и конкретан дан. Ту
међутим нисам морао да размишљам, нудио се празник сентандрејске славе, Преображење. Ово не
треба образлагати ни објашњавати.
Али судбина је томе додала и посебну дозу симболике и мистике. Један
од најпознатијих Срба у Мађарској,
композитор и боем Тихомир Вујичић, вишеструко је везан за Преображење и Сентандреју. Редовно је
долазио на славу и волео да засвира
с месним тамбурашима. (Постоји

снимак на којем Тихомир свира с
мојим дедом Вељком и кумом Пером.) Није било преображенског
кола без Тихомирове фруле све до
1975, када је Тихомир Вујичић погинуо у авионској несрећи – баш на
Преображење! Већ је и то фантастично само по себи, али ни то није
све. Тихомир је погинуо код Дамаска, где се по библијској књизи „Дела апостолска” догодило чудо пре
обраћаја Савла у Павла. А за поенту
опет имамо експлозију: авион је
ударио у стену и сав је изгорео, па је
за Тихомиром остала само фрула,
која је сахрањена, уместо њега, у
порти Саборне цркве у Сентандреји.
Све се то ковитлало у мојој глави
када сам почео да пишем роман Ми
же Сентандрејци. А онда, уз Јашу
Игњатовића, Томаса Мана, Иву Андрића, Стојана и Тихомира Вујичића, Савла и Павла, дошли су и Битлси. Сетио сам се њихове песме When
I’m Sixty-Four – „Кад будем имао
шездесет четири године”. Песму су
спевали 1966, када су имали двадесет и кусур година, а ја, када сам је
први пут чуо, четрнаест. Тада ми је
моја шездесет четврта година спадала у свет фантастике, па нисам размишљао о томе. Али много касније,
једног дана 1994, седео сам с пријатељeм песником Слободаном Зубановићем у ресторану београдског
хотела „Москва” (где су се 1920-их
састајали авангардисти Милош Црњански, Станислав Винавер, Растко
Петровић и други). Зубо ми је поклонио своју збирку Стратегија лирике,
у којој сам касније нашао песму Кад
будем имао 64 године (The Beatles).
Ја сам му пак испричао да ми је роман Лондон, Помаз управо отишао
у штампу, па већ пишем нову књигу:
роман о последњем Сентандрејцу,
који ће умрети 2014. Објашњавао
сам структуру „рикверц-романа”,
али ме Зубо није слушао: зурио је у
плафон и мрмљао себи у браду. Када сам га питао шта ради, он ми рече
да рачуна колико ће година имати
он 2014. Мени то није пало на памет.
Али сада, рачунао ја или не, дошла
је 2014. година. Сматрао сам да Главата Ната, ако сам је већ измислио,
заслужује да јој одржим опело.
Ево, ово бих рекао укратко о карбињама.
Хвала на сажетом одговору.
Разговарао Предраг Степановић
МОНТАЖЕ СЛИКА У ОВОМ БРОЈУ „НЕВЕНА”:
ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ

