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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

осовске безбедносне снаге,
које приштинске власти покушавају да трансформишу
у војску, "наследник" су косовског
заштитног корпуса, формације која
је настала, 10 година раније, демилитаризацијом припадника тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК).
Први командант заштитног корпуса био је Агим Чеку, наследио га је
касније Сулејман Сељими, који је
тренутно у затвору због злочина почињеног током рата, а Чеку је под

Албанци на КиМ формирају војску

Косовска армија израста на темељима
терористичке ОВК
Косовске безбедносне снаге, које приштинске власти уз подршку Америке
трансформишу у војску, наследник су косовског заштитног корпуса, формације
која је настала из Ослободилачке војске Косова, познате по
многобројним злочинима над српским становништвом

Комеморација у крагујевачким Шумарицама

У

Србија одала почаст
стрељаним ђацима

присуству многобројних грађана, у Крагујевцу је и ове године приређена комеморативна свечаност, у знак сећања на трагични догађај из времена Другог светског
рата. Немачки фашисти су, уз помоћ
домаћих издајника у крагујевачким
Шумарицама 21. октобра 1941. године
стрељали више хиљада недужних
грађана, међу којима је било и деце.
Злочин који се тада догодио, представља једно од најмасовијих страдања
цивила у Другом светском рату. У знак
сећања на ове жртве, крај споменика
подигнутом у Шумарицама и ове го-

дине је одржана традиционална манифестација "Велики школски час".
У пресуди донетој после суђења
нацистима у Нирнбергу, каже се да је
21. октобра 1941. у Крагујевцу стрељано 7.300 цивила, а међу њима и око 300
ђака Крагујевачке гимназије. Међутим, власт ДОС-а која је 2000. године
наследила режим Слободана Милошевића, под притиском потомака
злочинаца из Немачке, смањила је
број жртава за две трећине и у уџбенике историје уписала податак за који
многи историчари тврде да није истинит. 

оптужницом због злоупотреба са списковима ветерана ОВК, којима се
исплаћује ратна пензија
од пре пар месеци.
Косовски заштитни
корпуси, чинили су припадници ОВК, на албанском УЧК. терорристичке
формације која је основана 1994., а први пут се у
јавности појавила 1996. са
циљем да се оружаном
борбом домогну косовске
независности.
Оснивач и вођа терористичке ОВК био је Адем
Јашари, а после његове
смртри (1998) у фебруару
наредне године основан
је главни штаб ове паравојске на чијем челу је
био Сулејман Сељими,
кога је убрзо наследио
Агим Чеку, иначе, сада
заменик министра КБС.
Политички лидер ове терористичке организације био је Хашим Тачи,
коме је ратни надимак Змија, сада
косовски председник.
Међу бившим вођама тероритичке ОВК је и актуелни премијер Рамуш Харадинај, против којег је Хашки трибунал подизао две оптужнице за ратне злочине над Србима, али
је у оба случаја суд донео ослобађајуће пресуде због недостатка доказа.
Списак злодела које су ОВК припадници починили на Косову и Метохији против српског становништва
је огроман, а актери тих дела су и
дан-данас, не само слободни, већ и
на високим позицијама у косовској
власти.
Према подацима МУП-а Србије, у
више од 1.800 оружаних напада јединица и „тројки" ОВК током деведесетих убијено је 364, а рањено 605
особа. Окружни суд у Приштини је
11. јула 1997. године Тачија прогласио
кривим и у одсуству осудио на 10
година затвора. По тој пресуди, Тачи
је на подручју Србије формирао непријатељско терористичко удружење, као део ОВК.
Суд је утврдио да је Тачи био међу
организаторима напада на објекте,
возила и припаднике полиције, војске и избегличке кампове 1993. године на подручју Глоговца, у којима су
убијена четири и рањена три полицајца, док је покушано убиство још
16 људи. Међународна потерница за
Тачијем је у тајности укинута, а да
никада није обелодањено зашто и
на чији захтев.
Тачи се нашао и у књизи бивше
главне тужитељке Хашког трибунала
Карле дел Понте „Лов: Ја и ратни
злочинци" у којој је она обелоданила
да је више од 300 Срба и мањи број

Албанаца, које је заробила или отела
ОВК, одведено на север Албаније,
где су убијани ради трговине органима.
Специјални суд формиран за случајеве ратних злочина које су починили некадашњи припадници тзв.
ОВК до сада није подигао ниједну
оптужницу, а косовски медији су често шпекулисали да би се на тим
оптужницама могао наћи, осим Тачија, који се сматра једним од најзаслужнијих за формирање ОВК и
командант Дреничке групе, и Харадинај, који је био командант Дукађини групе.
Харадинај је обуку 1996. године
завршио у Албанији и учествовао је
у стварању терористичких база у градовима Кукс (Кукеш) на северу Албаније и Тропоја. На Космет је ушао
илегално, а трајно се вратио средином 1997. године, када је с браћом
Даутом и Шкељзеном организовао
терористичке нападе на полицију
широм Метохије.
У априлу 1998. године постао је један од регионалних команданата
ОВК.
На његову иницијативу у Глођану
је формирана специјална јединица
„Црни орлови“ у оквиру ОВК, којој се
приписује одговорност за мучења и
убијања више десетина српских цивила, чија су тела нађена у Радоњичком језеру и по сеоским бунарима у
општини Дечани.
Оптужен је за масовно убиство
Срба на подручју Глођана, где је у
лето 1998. године на пољопривредној
плантажи нађено више од 20 лешева.
Назим Ајети је командовао групом
"Црвена рука" и био је задужен за
чишћење Подујева од Срба. Осуђен
је на седам година затвора. Учествовао је са братом Авнијем у формирању Ослободилачке војске Бујановац, Прешево Медвеђа и на душу му
се ставља паљење, протеривање и
силовање грађана српске националности.
Хусини Ахмети из 141. бригаде
ОВК био је од 1998. задужен за територију Косовске Митровице. Окривљен је за више десетина киднаповања Срба која ни до данас нису пронађени.
Актуелни министар Косовских
снага безбедности, Рустем Бериша,
организовао је и управљао затворима на територији Ораховца и Призрена. Учествовао је у нападу на караулу ВЈ на Кошарама, а према сведоцима 1999. године лично је ликвидирао неколико српских војника,
због чега га је прошле године Виши
суд у Нишу осудио због тероризма,
тачније због убиства српских војника
на Кошарама 1998.
ОВК има фејсбук страницу која се
редовно актуелизује. 
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Приширује се прекогранични пут између два града

В

ећ деценијама Сомборци са
извесном дозом завидљивости
гледају у своје комшије Суботичане, у чијем атару су и неколико
граничних прелаза са суседном Мађарском, који поред путничког омогућавају и теретни међународни саобраћај. Ово је са собом повукло и
пролазак ауто-пута, односно Kоридора 10 кроз Суботицу, па је Сомбор
бивао све више на саобраћајној маргини Србије.
Kоначно се нешто мења и кад је
саобраћајна повезаност највећег града на западу српског дела Бачке са
Мађарском у питању. Наиме, постављањем, односно каблирањем нисконапонске електричне мреже у Улици
Матије Гупца у Сомбору, почели су
припремни радови који ће омогућити
проширење прекограничног пута између Сомбора и Баје, што је један од
пројеката са којима су ова два братска града успешно аплицирала на
фондове Европске уније.
Поред тога што ће проширење
пута допринети атрактивности коришћења граничног прелаза Бачки Брег,
оно ће створити и коначне услове да
се овај постојећи прелаз коначно
оспособи и за теретни саобраћај, што
је давнашња жеља Сомбораца. Тиме
ће бити задовољни и путници, пошто
се с путног правца Сомбор -Баја и
укључивањем на мађарску мрежу
ауто-страда, скраћује пут од Београда до Беча за неколико десетина километара.
Почетку радова присуствовали су
чланови Пројектног тима пројекта

Баја и Сомбор добијају обновљену
саобраћајницу
Почели су припремни радови који ће омогућити проширење прекограничног
пута између Сомбора и Баје, што је један од пројеката којима су ова два
братска града успешно аплицирала за средства из фондова Европске уније
„Побољшање прекограничног пута
Сомбор – Баја 2“, Атила Прибила и
Виктор Деспотовић, те Илона Пелт,
посланица у Скупштини АП Војводине и Силард Јанковић, члан Градског
већа за област националних мањина
и сарадње са верским заједницама.
- Kаблирање нисконапонске (НН)
мреже и јавне расвете било је неопходно, пошто стубови НН мреже сметају проширењу пута. Радови су поверени сомборској компанији „Сомборелектро“, уз обавезу да их оконча
у року од 45 дана. Вредност ових радова износи 64.800 евра и финансирају се из средстава пројекта - навео
је члан Пројектног тима и помоћник
начелника Одељења за комуналне
делатности Градске управе Виктор
Деспотовић.
Његов колега, помоћник градоначелнице за месну самоуправу Атила
Прибила је истакао да је од великог
значаја што пројекат проширења
пута између Сомбора и Баје подржава цео град, а нарочито градоначелница Душанка Голубовић.
- Подршка свих је значајна, јер

ћемо проширењем пута омогућити
излаз наше робе на границу. Циљ није
само да се обнови пут до границе, већ
да наша роба има што краћи пут на
запад Европе. Након проширења
пута, који сада износи шест метара,
за две до три године можемо очекивати и прекатегоризацију граничног

Уручена признања за допринос
мањинским културама
И ове године, Влада Мађарске је доделила признање "PRO CULTURA
MINORITATUM HUNGARIAE", организацијама и појединцима који
су у оквиру својих националних заједница остварили
запажене резултате у области културе

У

Тот Ђерђне, представница Немаца и
словачко позориште „Вертиго“.
Награде су добитницима уручили
Миклош Шолтес, државни секретар
за питања народности и односе са
верским заједницама при мађарском
Министарству за људске ресурсе и
његова заменица Каталин Лангерне.
„За мене су одувек највећа одликовања били осмеси и задовољство
ученика после успешне представе,
као и аплауз гледалаца после одигране представе. Међутим, када сам сазнала да ћу бити међу награђенима,
била сам веома поносна. Присетила
сам се лица мојих старих ученика,
прве генерације са којом сам 2003.
године почела да радим у Драмско-педагошкој радионици Сунцокрет,
учесника наше прве представе „Где
станује сунчев зрак”, као и многих
ђака са којима сам провела дивне
тренутке у раду и стварању“, рекла je
Зорица Јурковић Ембер за наш лист
и додала:
„Мој ангажман у Српском позори-

прелаза Бачки Брег – Херцегсантово
- нагласио је Прибила.
Укупна вредност пројекта „Побољшање прекограничног пута Сомбор
- Баја 2“ износи 3,12 милиона евра.
Европска унија обезбеђује 85 одсто,
а Град Сомбор 15 одсто средстава, од
укупне вредности пројекта. 

Сомбор

Свечаност у Будимпешти

позоришно-филмској сали „Уранија“ у Будимпешти, овога пута
је уручено тринаест награда
„PRO CULTURA MINORITATUM
HUNGARIAE", а једна од добитница је
и Зорица Јурковић Ембер, просветни
радник у Српској основној школи и
гимназији „Никола Тесла“ у Будимпешти и дугогодишња чланица Српског
позоришта у Мађарској. Признање јој
је додељено за рад на пољу образовања и ангажовању на популаризацији позоришта код деце и одраслих.
Признања су такође примили и
Ђенђи Бајзек, представница Словенаца, Андраш Фаркаш и Иштван Оројан,
представници Рома, Огњан Кожухаров, представник Бугара, Малгорзата
Леско, представница Пољака, Андраш
Манајло, представник Русина, Немачка културна комисија за неговање
националног наслеђа из Немешнадудвара, Георгиоу Нотис, представник
Грка, Немачки народносни дувачки
оркестар из Пилишверешвара, Јожеф
Саваи, представник Хрвата, Мариа

САРАДЊА

шту у Мађарској почео је 1994. године,
годину дана по оснивању. Моја прва
представа је била „Пастир вукова”, а
потом су се низале једна представа
за другом, наступи и гостовања. Рад
на оба поља много волим, не раздвајам ова два посла. Мислим да јесам

НАГРАДЕ
глумица, позориште обожавам. Као
драмски педагог, са децом радим кроз
игру. Волела бих да ову награду могу
да поделим са њима и, наравно, са мојим супругом, Тибором, који ми је увек
велика помоћ и подршка.
Пре почетка програма, свечаном
беседом присутнима се обратио државни секретар Миклош Шолтес, који
је поред осталог рекао: „Народности
у Мађарској чувамо као најдрагоценије благо, које обогаћује целу нацију,
целу земљу, цео Карпатски басен.“
Он је културни живот народности
у Мађарској упоредио са шумским,
разноврсним јесењим бојама. „Треба
чувати и ценити заједнички живот, он
је симбол постојаности. Народности
земљи дају снагу и енергију“, закључио је Шолтес.

Међу добитницима награде је и Зорица Јурковић Ембер (пета с лева)

К. П.
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ХОДОЧАШЋЕ

ред само путовање за суседну земљу, јереј Милан Ерић
је служио молебан пред пут,
а потом се кренуло за Румунију. Међу
поклоницима су се нашли и Срби из
Сантова, Калаза те из Хрватске – петочлану групу предводио је Зоран
Милошевић, заменик начелника општине Поповац, представник српске
националне мањине у већ поменутој
општини.
Пут поклоника најпре је водио у
Темишвар и то до Саборне цркве, која
је посвећена Вазнесењу Господњег.

У светом храму, чија је изградња трајала од 1745. до 1748. године, у тренуцима доласка путника из Мађарске и
Хрватске, трајала је света архијерејска литургија коју је уз саслужење
свештенства служио Његово Преосвештенство епископ будимски и администратор Темишварске епархије
Г. Лукијан. Црква је била препуна верника а како и не би, када је тога дана
био уприличен и братски састанак
свештенства Епархије темишварске а
уједно су се одржавали и „Дани Јосифа Темишварског.“
„Српски Саборни храм у Темишвару, заједно са здањем Владичанског
двора, репрезентује духовну постојаност, историјску свест и уметнички
укус оних који су га градили и украсили. Старија српска катедрала изгорела је у пожару у време куге средином XVIII века. На пространом барокном тргу, наспрам католичког, никао
је нови православни катедрални храм
посвећен Вазнесењу Христа. Као здање монументалног и складног простора, истицао се и са два висока барокна звоника на западној фасади. Иконостас из тог времена средином XIX

Путовање Срба са југа Мађарске и из Хрватске

Упознавање српског културног
наслеђа у Румунији
У организацији Печујско-барањског српског удружења и Печујске српске
православне црквене општине, осамнаесточлана група поклоника из
Мађарске и Хрватске предвођена јерејeм Миланом Ерићем, парохом
печујским, боравила је у Румунији, где је посетила црквене и
културно-историјске споменике српског народа

века је замењен новим. Израда је
поверена најбољим уметницима епохе. Дрворезбарске оквире за иконе
извела је арадска скулпторска радионица Михаила Јанића. Његове ампирски отмене и одмерене форме
постале су раскошна кулиса за иконе
великих мајстора попут Консантина
Данила и Стефана Алексића, који су
били ангажовани на осликавању иконостаса Саборне цркве. Ведри, пастелни тонови и јасноћа приказа и
данас красе ову величанствену катедралу, која уз Владичански двор чини
хомогену архитектонску и сакралну
целину. Задужбина владике темишварског, Георгија Поповића, беше
оно стециште, она везивна нит расељеног живља, који је док је гледао два
торња у центру града Темишвара, за
тренутак осећао као да је код куће,
која је тада била далеко. О томе је
писао и Милош Црњански у својим
"Сеобама", називајући овај град малим Бечом.“
Историјат Саборног храма у Темишвару осамнаесточланој групи представио је Стеван Бугарски, познати
српски писац, научник, ревносни ис-

траживач српске културне и духовне
баштине у Румунији, који је током
целог суботњег дана био неуморни
пратилац и водич Србима из Мађарске и Хрватске. Он је својим детаљним
излагањима о српском катедралном
храму, Српској читаоници, историјату
издаваштва и културног живота Срба
у овом граду, српским пунктовима
просто очарао своје слушаоце, а исто
тако надахнуто говорио је и о храму
Света Три Јерарха, где се налазе мошти светог Јосифа Темишварског.
У прелепом румунском Катедралном храму, који је изграђен између
1937. и 1940. године, ходочасници су
целивали мошти светога Јосифа Темишварског, а потом им је била указана прилика да у доњем делу цркве
погледају и богату музејску поставку.
Група је била почашћена, наиме, не
дешава се баш често да се верницима
отварају двери богате изложбе, која
садржи велелепне иконе, јеванђеља
те друге црквене, богослужбене предмете.
Након обиласка одређених културно-историјских и туристичких знаменитости Темишвара, осамнаесточлана

група поклоника заузела је смештај у
гостинским собама Савеза Срба у
Румунији и након краћег предаха
,кренула је у манастир Светог Георгија, који је од највећег града Баната
удаљен четрдесет километара.
У одсуству игумана Никона, госте је
примила мати Евгенија. Монахиња је
била веома радосна због доласка гостију из Мађарске и Хрватске, па је
одмах прионула раду како би вернике,
поклонике угостила. За то време Стеван Бугарски је у манастирској цркви
присутне упознао са историјатом светиње... Према предању, манастир потиче из 8. века а један његов представник чак је био на последњем Васељенском сабору. Но, вероватније је његово
средњевековно континуирано постање. „Предање, иначе, каже да је манастир основан у време покрета иконоборства, за време царице Ирине и
сина јој Константина, крајем 8. века.
Манастир је подигнут 1319. године на
земљишту села Свети Ђурађ. Ту је раније постојао манастир посвећен Св.
Георгију, по којем је остало селу име.
По Сенткларају манастир је подигнут
у 15. веку од стране српског деспота, и
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Будимпешта, 25. октобар 2018.

то у облику (Хуњадијевског) крста.
Приликом оправке манастирског храма 1793. године, нађена је олтарска
камена плоча на којој пише урезаним
словима, да је манастир и свети храм
из темеља обновио српски деспот Јован Бранковић 1485. године. Био је то
син деспотице, па по монашењу српске светитељке, мајке Ангелине. Угарски владар, Јован Корвин, је почетком
16. века најурио Турке чак до Никопоља. Враћајући се 1503. године са великим пленом, повео је велику масу
Срба у равничарске територије преко
Дунава. Када су монаси манастира
Пећке патријаршије походили манастир 1666. године, дочекали су их игуман Јосиф и калуђер Симеон. Манастир је лоше пролазио током свих
ратних сукоба; три пута је опљачкан
па спаљен и остао је без старих хрисовуља и других драгоцених књига.“
„Црква је сазидана 1793. године а
постоји тврдња да су нашли неку плочу према којој је манастир био задужбина Јована Бранковића. Ту плочу
су поставили у темеље код олтара. Но,
пошто нема поузданих извора, само
се веровати може, да је ова светиња
била задужбина Јована Бранковића“,
нагласио је Стеван Бугарски, који је
све до краја боравка у манастиру веома надахнуто говорио о историјату
светиње, штавише, са присутнима је
поделио и ту информацију да сваку
икону, која краси манастир, неко је
платио а његово или њено име је заведено, регистровано.
Након веома детаљног приказа
прошлости и садашњости манастирског комплекса, мати Евгенија је пригодним послужењем угостила своје
госте које је замолила да пренесу
поздраве познаницима у Мађарској.
Поклоницима је тешко пао растанак од манастира Светог Георгија.
Вечерње сате провели су у центру
града Темишвара, а сутрадан пак пут
их је водио у Арад. У град у којем су

Срби били већинско становништво
све до средине 18. века.
У самом центру насеља налази се
српска православна црква посвећена
Св. апостолима Петру и Павлу, која је
подигнута 1702. године. Овде су се поклоници придружили својој Браћи и
Сестрама на светој литургији коју је
служио протојереј-ставрофор Огњен
Плавшић, парох арадски. Богослужење
је пратио петочлани мушки састав појаца, међу којима се налазио и Божидар Панић, угледни електроинжењер
у пензији, који је у наставку дана био
неуморни пратилац, водич Србима из
Мађарске и Хрватске.
Из његовог излагања могло се сазнати, да се месни Срби окупљају око
Светих апостола Петра и Павла, подигнуте 1702. године. Реч је о задужбини
Јована Поповића Текелије, која је уједно најстарија црква и најстарије здање
у граду на Моришу. У самој цркви је
гробно место Саве Текелије, доктора
правних наука, највећег задужбинара
у новијој српској историји. Основао је
задужбину Текилијанум у Будимпешти,
за стипендирање српских студената и
завештао своју имовину Матици српској, чији је доживотни председник био.
Међу знаменитим Србима који су рођени и живели у Араду су и Стефан
Тенецки, иконописац, један од најзначајнијих српских сликара барокног
израза, Никола Алексић, који је осликао бројне иконостасе и мноштво зидних слика, као и Душан и Стеван Алексић и протојереј Иван Алексић. Значајне ствараоце дала је и угледна породица Табаковић: архитекту Милана
Табаковића, који је саградио четрдесетак већих грађевинских објеката, као
и архитекту Ђорђа Табаковића, који је
пројектовао око сто грађевинских објеката, али и академског сликара Иванa
Табаковићa. Ваља поменути и лекара
и књижевника Јована Стејића, правника и градског сенатора Гавра Јанковића, и многе друге. Поклоници су посе-

тили и кућу Саве Текелије. Нажалост,
она је у веома трошном, запуштеном
стању и било би заиста важно да се
што пре изврши њена спољашња, а затим и унутрашња реконструкција.
Након обиласка центра града и стицања нових информација, везаних за
Србе у Араду, поклоници су кренули у
манастир у Арад-Гају. На основу излагања Божидара Панића, присутни су
сазнали да је овај манастир са храмом
посвећеном Св. Симеону Столпнику
саградио Синесије Живановић, Сентандрејац, који је уз њега изградио и нову
епископску резиденцију са нужним
зградама утрошивши 60.000 круна, али,
српски црквено-народни сабор је 1865.
године поклонио то Румунима.
Данас се манастир налази у власништву Румунске православне цркве и он
је женски манастир.
У древној светињи поклонике је дочекало велико изненађење, наиме, они
су од стране игумана Макарија били
позвани на агапе. Трпеза љубави била
је уприличена у предивно фрескописаној манастирској трпезарији, где су
верници из Мађарске и Хрватске били
послужени од стране монахиња.
Штавише, након ручка монахиња
Лаврентија је искључиво за осамнаесточлану групу поклоника отворила
музеј и говорила о иконама, богослужбеним књигама, радовима Стефана
Тенецког, портрету Синесија Живановића и његовом жезлу те другим предметима, саставним деловима богате
поставке.

Пошто је време брзо одмицало, поклоници су морали да крену па су кући
идућ најпре посетили манастир Ходош-Бодрог, који је некада био српски а
запамћен је као задужбина племенитих
Јакшића. Ктитор манастира, који је по
предању основан у 15. веку (према другима он је основан још 1177. године), био
је српски властелин Стеван Јакшић, родом из Јагодине у Србији.Познати су сви
настојатељи манастира Ходоша, од 1700.
године а оно што ваља истаћи јесте да
је он посвећен Великој Госпојини.
Последња станица, у склопу поклоничког путовања, био је манастир Бездин. „Први сигуран помен манастира
Бездин са српском верзијом имена,
везује се за годину 1539. а први ктитор
био је Јован Јакшић. Тада је почело
његово грађење, са црквом посвећеном празнику Ваведење Богородице.
Храм Ваведења Богородице обновљен
је почетком XVI века, али је данашњи
изглед добио 1781. пошто је одлучено
да се уместо изградње нове цркве предузме поправка старе и прилагоди
облицима и укусу барокне епохе на
измаку.
Продужена је у западном делу додавањем хорског простора и звоника,
зидно сликарство из 1591-1592. већ је
било пресликано, а иконостас са ико-

ХОДОЧАШЋЕ
нама Стефана Тенецког из 1753. замењен новим. Изведен је нов мобилијар,
неуобичајеног простирања и раскошних скоро ампирских облика. Нови
иконописац био је 1802. Јаков Орфелин,
школован на Академији ликовних
уметности у Бечу. И ако без некадашњег инвентара и сјаја, осликаних зидова цркве, са олтарском преградом
чија се резбарија оплиће око Орфелинох икона, Бездин подсећа на префињеност укуса наручилаца, градитеља,
скулптора и сликара.“
У манастиру Бездину, иначе, поклонике је затекло још једно изненађење,
наиме, тамо их је поздравио јерођакон
Инокентије (Лукин) из Сентандреје,
који је веома надахнуто и занимљиво
говорио о историјату црквеног комплекса са посебним освртом на манастирску цркву и св. Кирила Бездинског,
чије су нетрулежне мошти 2011. године
откривене, два пута умивене и затим
ритуално обучене у свештеничку одежду те положене у кивот још исте године.
Верници су целивали свете и чудотворне мошти, поклонили се светитељу... Потом су обишли комплекс у којем
као старатељ данас живи Омер Царан,
младић из Темишвара.
И овде су били угошћени кафом,
слаткишима, соковима а током разговора истакнута су славна времена када
је овај манастир био пун живота. Упр-

кос трошности, ова светиња никога
није оставила равнодушном, наиме,
она је дирнула својом сиротињском
лепотом.
Тешка срца, пуни доживљаја и духовног ужитка, поклоници предвођени
јерејом Миланом Ерићем, кренули су
кући. Успут су сумирали своје свеже
утиске, везане за српско наслеђе и православље у Румунији и изразили жељу
да се слично путовање организује и
догодине.
„Било нам је заиста лепо. Боравили
смо и у српским и у румунским манастирима. Пуно тога смо видели и уверили се да је некада било заиста много Срба, који су оставили свој траг, али
сада би требало доста средстава како
би се ти трагови и очували.“ – рекла
нам је Нада Бунчић-Ђурић из Сантова.
А Мара Подорешки из Поповца, Републике Хрватске била је категорична:
„Са предивним утисцима се враћам
кући. Свима ћу испричати како је било
и свима ћу саветовати да дођемо у
Румунију. Било је заиста незаборавно!“
И на крају додајмо да је поклоничко
путовање суфинансирало мађарско
Министарство за људске ресурсе
(ЕМЕТ) којем се организатори и овим
путем захваљују.
Предраг Мандић
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ака Јела нас је увек посећивала у октобру. Био сам дете
и нисам знао зашто нам из
Рековца долази баш тада, али смо
јој се увек надали с првим октобарским кишама. Тада бих јој, на молбу
мојих родитеља, на два дана уступао
своју собу и селио се у дневну и то
ми није тешко падало. Иако нам није
била најближи род, моја сестра и ја

смо је волели и радовали се њеним
посетама. Била је тиха, увек са благим осмехом, повезана марамом,
као и друге жене њене животне
доби.
Нама деци у сећању је остала и
по поклонима које је доносила, а
који су се разликовали од дарова
наше остале родбине. Бака Јела нам
није доносила ни играчке, ни сокове,
нити било шта што се могло купити
у радњама. У собу би улазила са обиљем плодова природе, па би наша
кућа одмах замирисала на јесење
дуње, грожђе и крушке, а кухињске
полице красиле мале, жуте и наранџасте бундеве.
У нашим дечјим очима, ненавикнутим на овакав амбијент, био је то
велики, несвакидашњи догађај. Месецима бисмо потом живели са тим
заносним мирисима и бојама, и у
њима видели нешто посебно вредно,
што друга градска деца нису имала.
Једног 21. октобра, сестра и ја смо
устали раније него обично. На чивилуку нас је већ чекала свечана одећа, коју је наша мајка стрпљиво пе-

Драган Јаковљевић

Молитва над шумаричким каменом
Kрај споменика ђацима и професорима стрељаним 1941. године у Шумарицама,
Kрагујевчани се већ деценијама окупаљају сваког 21. октобра. То место је за све
њих одувек значило бол, тугу и сузе, али и пркос. Ово је прича о чети
ђака, умрлој у једном дану и њиховој крвавој бајци

глала претходног дана. Спремали
смо се да, са осталим ђацима наше
школе, одемо у Шумарице, на „Велики школски час“.
Крај споменика ђацима и професорима стрељаним 1941. године, Крагујевчани су се окупаљали сваког 21.
октобра, као што то чине и данас.
Шумарице су за нас одувек значиле
бол, тугу и сузе, али и пркос, који сам
препознавао на лицима својих суграђана, док су пристизали тихо, у
колонама.
На једном камену, крај којег смо
пролазили, писало је: „Пуцајте, ја и
сада држим час!“. Учитељица нам је
објаснила да су то биле последње
речи професора Крагујевачке гимназије, упућене Немцима. После
њих се зачуо дуги рафал, који као
да одјекне Шумарицама сваког 21.
октобра. Осталих дана га не чују, и
дубоку тишину тада ремети једино
шуштање лишћа са грана жалосних
врба, наднетих над Егдоглијски поток.
Недалеко од камена са професоровом поруком, једна жена је пали-

ла свећу и, савијена готово до земље,
тихо јецала. Наша учитељица јој је
пришла и привила њену главу на
своје груди, онако како то чине најближи, у тренуцима велике туге.
Сећам се да ми, деца у колони, нисмо тачно знали шта се тада догодило, али нам је било јасно да жена у
марами тугује за неким, кога је вероватно изгубила. Нисам чуо шта ју
је учитељица упитала, али њен одговор и сада памтим:
„Имала сам два сина. Обојицу су
извели из школе и убили их овде,
онога дана...", рекла је жена, бришући сузе крајевима своје мараме.
Када је подигла главу, препознао
сам лице наше баке, Јеле. Шта да
урадим? Да ли да изађем из колоне
и одем до ње? Шта да јој кажем?
Како да је утешим, а да је не повредим? Како би на то гледали моји
другови и учитељица? Питања су се
низала у мени, а ја сам и даље стајао
нем и непомичан. У том тренутку,
Шумарицама су се разлегли стихови. „Било је то у једној земљи сељака,
на брдовитом Балкану...“. „Велики

школски час“ је увек тако почињао.
Видео сам када је учитељица заплакала и брзо сакрио поглед, да другови не виде сузе у мојим очима.
Када сам баку Јелу поново потражио погледом, више је није било
крај оног камена. Пожурио сам да
је пронађем међу стотинама људи,
који су промицали у свим правцима,
док су многи и даље пристизали, али
је нисам нашао.
Кући сам стигао пре ње и одмах
испричао мајци шта се догодило.
Оборила је поглед и, гледајући кроз
прозор, у јесењу кишу, испричала ми
све о октобарској крвавој бајци, која
је нашој баки одузела најдраже. На
крају ме је замолила да ништа о
томе не говорим пред баком.
Када је стигла из Шумарица, бака
Јела је са мојом мајком разговарала
о киши, о смирају природе и јабуци
у нашем дворишту, која је те јесени
обилато родила. Све је изгледало
као и пре, али је све било другачије.
Онај дечак је тада изненада одрастао и за њега, од тога дана, више
ништа није исто. 
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Црквени живот на југу Мађарске

Н

овим витражима, печујску
српску цркву даривали су
Петар Крунић из Калаза,
односно, Општина Србобран и Општина Врбас из Србије. Петар Крунић, председник Самоуправе Срба
у Калазу, уједно руководилац Самоуправе Срба Пештанске жупаније
те потпредседник Самоуправе Срба
у Мађарској, пореклом из Новог
Сентивана, одлучио је да печујској
светињи приложи витраж Св. апо-

стола Петра и Павла. Урадио је то у
име породице Крунић, у знак успомене на вољеног родитеља, деде и
прадеде, блаженопочившег протојереја-ставрофора Михаила Крунића.
Захваљујући залагању и труду
господина Срђана Кружевића, заменика градоначелника Новог Сада
– побратимљеног града Печуја –
Печујцима су предивним даровима
у сусрет изашле и две општине: Србобран и Врбас.
Србобранци су српском православном храму у престоници Жупаније Барање поклонили витраж Св.

ДУХОВНОСТ

Печујску српску цркву украсили
нови витражи

Наставља се улепшавање месног српског православног храма у Печују.
Црква која је саграђена и освештана 2015. године, 18. октобра
ове године добила је три нова витража
чујској српској православној црквеној општини даривати витраж Св.
Андроника, којем је печујска светиња посвећена (заједно са Св. Јунијом, која је била сапутница сродника апостола Павла), док ће Сомбор
поклонити витраж Св. Георгија.
У оба приложничка случаја, кључну улогу одиграо је Срђан Кружевић, заменик градоначелника града
Новог Сада, који је приликом боравка у Печују посетио и регионални
центар печујских Срба, где се састао
са представницима црквене општине, Печујско-барањског српског
удружења и месне српске самоуправе... Он је тада обећао помоћ и
то своје обећање је максимално
испоштовао.
Како Срђану Кружевићу, заменику градоначелника Новог Сада, тако
и Петру Крунићу, односно, ОпштиЈована Криститеља, док су Врбаша- нама Србобран и Врбас, Печујска
ни витраж Св. Петке.
српска православна црквена општиСва три витража урадио је Хаџи на се и овим путем захваљује!
Лазар Лалић, познати витражиста у
Сомбору који је за Печујце урадио
и претходне витраже. Он је у Печуј
допутовао 17. Октобра, где је сутрадан у месном српском православном храму поставио три нова дела.
Мајстор за израду витража је јереја Милана Ерића, пароха печујског
информисао да чим добије зелено
светло из Новог Сада и Сомбора,
отпочеће и израду нова два витража. Наиме, град Нови Сад ће свом
побратимљеном граду, тачније, Пе-

Живот и значај Свете Петке

Заштитница жена, сиромашних и болесних
Српска православна црква Свету Петку слави 14. октобра по старом, односно 27.
октобра по новом календару. Свету Параскеву српски народ обично зове света
Петка, а у српским приморским крајевима и Петка Биоградска,
јер су јој мошти почивале и у Београду

С

вета Петка или Параскева,
била je хришћанска подвижница из XI века. Светитељка је име "Петка" добила по дану у
недељи - петку. Родила се у тадашњем селу Епивату, код града Kалистратије, који се налази на обали
Мраморног мора између Силимврије
и Цариграда, у Тракији. Потицала је
из имућне и побожне породице. Имала је брата, који се звао Јевтимије, и
који се замонашио веома млад, да би
касније постао епископ Мадитски
(989-996) и светитељ у граду Мадиту
код Галипоља.
Још као девојчица, док је са мајком
одлазила у цркву, она је била веома
побожна. Након смрти својих роди-

теља, жељна подвижничког живота,
она напушта родитељски дом и одлази у Цариград, где се замонашила у
цркви Свете Софије и добије име
Параскева. Затим се запутила у Јорданску пустињу, живећи строгим
аскетским животом, где се ради Христа подвизавала, све до своје старости. У доба позне старости, сањала је
анђела који јој је рекао да напусти
пустињу и врати се у свој родни град,
Епиват. После повратка, поживела је
још две године.
Њене чудотворне мошти преношене много пута - најпре у Цариград, а
одатле их бугарски цар Јован Асен
1238. године преноси у Трново. Из Трнова, након његовог пада (1393) мошти

су сељене преко Видина, до Бруса
(1396). Биле су пренете у Влашку, након пада Бугарске под Османлије.
Kада је и Влашка постала угрожена
турским упадима, а на молбу српске
кнегиње Милице султану Бајазиту,
мошти су пренете у Београд. Kад је
Сулејман Први 1521. године освојио
Београд, он уз остале драгоцености
преноси у Цариград и мошти св. Петке, заједно са протераним Србима
Београђанима. На молбу и о трошку
молдавског господара Василија Арбанаса званог Лупула, 1641. године
мошти су пренете у град Јаши, где се
и данас налазе (осим два прста шаке,
који су у капели свете Петке на Kалемегдану).

Оно што посебно радује, јесте да
ће се наставити улепшавање светог
храма у Печују. Наиме, предстоји
фрескописање олтарског дела светиње за које радове постоји покриће и то захваљујући великодушности Миодрага Копривице, генералног директора РТВ Војводине, а и
српски православни верници у
Печују већ су кренули са сакупљањем добровољних прилога како би
и они својој цркви, посвећеној Св.
Андронику и Јунији, заједнички
даривали један витраж.
У сваком случају, српски па и
други православни верници у Печују, који редовито долазе на богослужења у месни српски православни храм, и даље ће марљиво
радити на улепшавању своје светиње. Циљ им је да сва окна цркве
опскрбе витражима и у потпуности изврше фрескописање богомоље.
П. М.

Широм Србије налази се и велики
број извора, који су посвећени св. Петки. Један од њих је извор св. Петке у
калемегданској тврђави у Београду,
где су њене мошти дуго времена почивале. 
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К

ЛИТЕРАТУРА

ад је на тањиру унела слатку
„дрхталицу“, пријатељица
моје покојне мајке, наша драга Оти нени, нисам тачно знала шта
ми доноси. Открила је салвету и на
сто спустила дугуљасту посластицу у
облику ролата златно смеђе боје, која
је у њеним рукама помало подрхтавала.
- Имали смо много дуња на плацу
– поче она причу – па сам се сетила
и направила „birsalmasajt”. То је права
јесења посластица - објашњавала ми
је ова рођена Зрењанинка са којом
сам често вежбала мађарски.
И док сам покушавала да се сетим
када сам последњи пут видела или
пробала китникес, он је неодољиво
замирисао мојом кухињом, уносећи
сласт и дражећи моје непце, које је
већ осећало фину арому дуња, ораха
и шећера.
- Да, да, то на мађарском звучи као
сир од дуња, а и Немци су имали
сличну логику - подсетила сам се, док
сам се распитивала за поуздан рецепт. Од тог немачког назива
„quittenkäse” испао је некако, на крају дуге обраде, баш као што и само
кување на лаганој ватри траје, наш
назив китникес.
- Ми смо га у Војводини правили
често. Кад има дуња, иситниш их и са
доста шећера укуваш док смеса не
постане тврд желатин. Имали смо
старински шпорет на дрва и требало
је мешати дрвеном кашиком, али је
дуња било много, а вечери дуге. Понекад додамо и млевене орахе, сипамо све у ребрасту модлу, коју касније
изврнеш наопако и полако сечеш

ТЕТКА ОТИЛИЈИН БИРШАЛМАШАЈТ
„Имали смо много дуња на плацу, па сам се сетила и направила „birsalmasajt”.
То је права јесења посластица“, објашњавала ми је давно наша Оти нени,
рођена Зрењанинка, са којом сам често вежбала мађарски
уске шните – објашњавала је моја
гошћа, док сам ја већ секла комаде
посластице и ређала их на тањириће
за дегустацију.
И док сам у једној омањој посластичарници старинског изгледа у улици Холан Ерне, у 13. кварту, кушала
„birsalmasajt”, овога пута исечен на
коцке, са језгром ораха на врху, сетила сам се управо ове посете наше
драге породичне пријатељице, која ме
је недавно подсетила на ову старинску посластицу. Мирис дуња
је доносио блаженство и будио
носталгију за неким давно прохујалим временима проведеним
у бакиној кухињи, у којој се стално нешто месило и све је мирисало на орахе и ванилу. Старинске металне кутије са брашном
и шећером имале су на себи
избледеле фотографије неких
места које до тада нисам познавала, а углачане модле, округле
или дугуљасте, висиле су у углу
крај шпорета.
Кад је михољско сунце престало да својим златним сјајем
обасјава парк Светог Иштвана
и греје наша лица, кренусмо у
кратку шетњу до посластичарнице иза угла, која се рано затварала, па смо се плашили да
смо закаснили. Шетачи и бициклисти су лагано кренули ку-

ћама, али су у посластичарници још
увек гореле лампе на зиду и неколко
људи је седело за маленим столовима.
У стакленој витрини на металном
послужавнику нашу су пажњу привукле златно смеђе коцке посластице
од дуња, коју смо поручили. И док смо
скидали језгро ораха остављајући га
за крај, у нашим се устима топио меки

МИХОЉДАНСКА ПРИЧА
Октобар ме је тога дана пробудио раније него обично. Као да у стану нема
никога сем њега, отворио је стара, шкрипећа врата ормара и почео да бира
себи одећу. Најзад је, од свих огртача, одабрао онај најлепши, осунчани,
и са смешком на још увек једром лицу, ногу пред ногу,
кренуо у сусрет михољском лету

Д

ан је брзо одмицао, па је и октобар бивао све ужурбанији.
Румених образа и задихан,
журио је да по нашим лицима, рукама и коси проспе што више својих
малих дарова, које нам је по њему
слао Михољдан. Претходно их је криомице одвајао и крао пред све ближим и већ мргодним новембром.
Увијао их је брижљиво у своју наранџасто-жуту кецељу, полако се искрадао и предавао их октобру, онако
како се само драгуљи пружају.
Један од тих дарова, пружио ми је
док сам седео на клупи, у пештанском парку. По заповести дародавца,
испружио сам руке, затворио очи и
осетио како један сунчев зрак, михољски топао, проналази станиште
међу линијама мојих раширених дланова. Када сам отворио очи, неколико
светлуцавих честица се прелило и
пало на површину језера. За само
неколико тренутака, вода је била прекривена чудесном, златастом срмом,
а крила лабудова оивичена ситним
кристалима на којима се преламала
сунчева светлост.
Светлосни остаци тог михољског
дара полако су се топили на мом дла-

ну и урањали у његове линије. Стизали су, без путоказа, до најскривенијих
одаја мога ума, па и саме подсвести.
Не знам шта се потом догађало,
нити како сам се поново нашао у нашем заједничком стану. Када
сам погледао по соби, приметио
сам препознатљиви огртач, што
је значило да је октобар ту. Ни
сада му нисам видео лице, али
када сам се приближио балкону,
чуо сам како тихо разговара са
мојим ладолежом, о заједничком путовању, без мене.
Онда сам утонуо у сан, који
мора да је трајао врло дуго јер,
када сам се пробудио, ни у стану
ни на балкону није било више
ничега што би подсећало да је
ту, сем мене, живео још неко.
Угледао сам их тек када сам подигао поглед. Са врха Гелертовог
брда махали су ми октобар и
Михољдан, и за руку водили мој
ладолеж. Одлазили су, а да нисам знао ни куда, нити хоће ли
ће се и када вратити. Видео сам
како се још дуго осврћу и чежњиво упиру поглед према балкону.

Пре него што су потпуно нестали
иза будимских брда, ладолеж је застао и још једном, снажније него икада пре, зазвонио својим љубичастим
звончићима. Само нама знаним јези-

и слатки китникес, који смо заливали
врелом кафом.
Дан се полако гасио, до нас је допирао мирис реке, а пурпурне боје
јесењег лишћа на оградама око парка
тонуле су у сан. Само је слатки укус
дуња и топлина мале посластичрнице
која је некако одолевала реновирању
и модернизацији, остао да греје наше
душе, доносећи спокој у смирај дана.
Добрила Боројевић

ком, довикнуо ми је да не бринем, јер
ће се вратити.
Више га нисам чуо, јер је неки новембарски ветар већ тумарао Дунавом и његовим обалама, односећи
са собом последње остатке михољданских дарова. Али онај највреднији, којим сам дарован тога дана, и
даље брижљиво чувам и свијам као
своју реликвију. Осећам га и често
посматрам како плови овим длановима и како линије мога срца и моје
судбине, ко зна зашто, упорно спаја
у једну.
Драган Јаковљевић
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Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (31)

Легенда о грофу Сави
Владиславићу Рагузинском
Гроф Сава је умногоме утицао на руског императора, како би у њему
заживело посебно интересовање за муке напаћених Срба
Када је воз прелазио преко широке, замрзнуте реке Об, потпоручник
Милан Вакањац се присети приче о
грофу Сави Владиславићу Рагузинском.
„Запамтите ријеку Об! Недалеко
одавдје, на ријеци Бури је руски гроф
Сава Владиславић Рагузински, насљедник српских племенитих кнезова дичне Херцеговине, водио преговоре о линији будуће руско-кинеске
границе, дугој шест хиљада километара! Захваљујући његовој упорности
и изузетном преговарачком таленту,
априла мјесеца 1728. године потписан
је Бурјански уговор. У знак признања,
Владиславић је од царице Катарине
за тај подухват добио титулу грофа.
- Е, сад ми, вала, ништа више није
јасно! Дед, реци ми, болан, је л' тај
гроф сад
био Србин или није? – узрујано му
упаде у реч Стеван Срдић.
- Па шта би друго мог'о бит, Стеване? Зар ниси чуо да се звао Сава! Па,
бола те 'ватала, има л' љепшег српског
имена од тог? – жестио се Кузман
Нешић.
- Добро, болан, ја само питам. Го-

сподин потпоручник рече да је био
руски
гроф, па велим... – правдао се Срдић.
- Јесте, Срдићу, Сава Владиславић
је одиста био руски гроф, али је по
рођену био Србин. У руско царство је
доспио првих година 18. вијека и од
тада се налазио у служби руског двора. Испрва је као дипломата служио
императора Петра Великог, а доцније и царицу Катарину Велику. Он је
био први дворски саветник који је
руском цару указао на важност Јадранског мора и на пружање свесврдне помоћи православним Србима и
осталим Јужним Словенима – објашњавао је стрпљиво учитељ Милан
Вакањац.
- Ондак мора да је тушта језика
знао диванит – прикључи се Иван
Вујков.
- У праву си, Иване. Гроф Сава је
одлично говорио српски, руски, грчки,
латински, талијански и турски – одговорио је Вакањац.
- Ја мислим да је тај гроф Сава био
прави српски родољуб! – дода Стевко
Видак.

- Јесте. Право кажеш, пријатељу!
Можемо се дичити са именом грофа
Саве!
Подоста сам читао о њему. Гроф
Сава Владиславић је умногоме утицао на руског императора како би у
њему заживјело посебно интересовање за муке напаћених Срба. Није,
дакле, случајно ни то што се и см
цар Петар Велики на крају свог
прогласа поробљеним хришћанима Балкана овако обратио:
„Ми не тражимо никакве славе
друге него да ослободимо хришћанство од титана безбожника,
и да од безбожничког Мухамеда
православље ослободимо и крст
уздигнемо, како би, пошто ослободимо православне хришћане
и њихово потомство, наследници
Мухамедови били протерани у
пустињу и степе арабљанске!”
- Протјерајмо све наше душмане из вољене нам Србије! – ускликну Кузман Нешић.
- И из свих осталих наших српских крајева! – дода Мита Мириловић.
- „До сад смо били Раци, а од

Могуће последице неспавања

Недостатак сна одузима пет година живота
Начин живота савремене цивилизације довео је до скраћења спавања за два
сата у односу на почетак прошлог века. Ово је важан податак, јер су особе које
краће и неквалитетно спавају изложене двоструко већем ризику
од срчаног удара, а животни век им је краћи
Да је сан извор здравља зна се
одавно. Међутим, да ли баш сваки сан
човеку доноси релаксацију из којег
се он буди апсолутно препорођен,
дуго је била енигма. О спавању се
више сазнало у последњих шест деценија него за шест хиљада година
пре тога. Сада се зна да човек без сна
може да преживи краће него без хране и воде, јер је спавање неопходна,
базична функција свих живих бића.
Истичући да сан представља јединствено искуство за сваког појединца,
начелник Одељења пулмологије у
КБЦ "Земун" доцент др Миодраг Вукчевић, који се посебно бави поремећајима дисања приликом спавања,
каже:
- Када тонемо у сан, остајемо сами,
као и када сањамо, јер кроз снове
такође ходамо сами. Сан је стање
које изазива много различитих емоција, због чега представља изазов у
који желе да проникну лекари, мислиоци, уметници. Сан одушевљава, плаши, регенерише организам, а може и
да га умара, узрокује разна обољења.
Заправо, спавање је изузетно комплексан феномен.

Сматра се да је најбитнија улога
спавања ресторативна, односно за
опоравак неурона и синапси, комуникацијских веза између неурона, чиме
се омогућава консолидација памћења и олакшава учење.
Велики број људи има проблеме са
квалитетним и здравим сном.
- За квалитетан, здрав и дуговечан
живот неопходан је здрав и квалитетан сан. Одрасле особе у спавању
просечно проводу седам и по до
осам и по сати, или трећину животног
века. Међутим, велики број има проблема са спавањем, а тек трећина се
због тога обраћа лекару. Готово 45
одсто популације не спава добро, при
чему је код 15 процената разлог за то
несаница. Престанак дисања у сну,
односно опструктивна апнеа, други
је по учесталости разлог нездравог
спавања. Више од сто милиона људи
оптерећено је апнеом, при чему често нису у стању да препознају болест
јер почиње неприметно.
Шта карактерише опструктивну
апнеу?
- Опструктивна апнеа је хронично
прогресивно обољење. Карактеришу

је паузе у дисању, као и потпуни или
смањени проток ваздуха кроз дисајне путеве током спавања. Завршава
се снажним хркањем када се отворе
дисајни путеви и удахне ваздух. Напомињем да готово 90 одсто болесника са опструктивном апнеом хрче,
што у значајној мери омета сан партнера који се у страху буде.

ФЕЉТОН
сад ћемо бити Србљи!” – Жарко Ристов
одушевљено понови речи Милана
Вакањца.
- Тако је! Тако је!
- Живео наш гроф Сава! – закликта
одушевљено Љуба Жебељан.
- Живио и наш краљ Петар! – огласи се и Крсто Сујић.
- Живео! Живио! – сви у глас прихватише.
- Сва срећа, па нас бољшевици не
чуједу како кличемо у част једног
грофа инашег краља – нашали се
Љуба Жебељан.
Сви се томе грохотом насмејаше.
(...)
Драгомир Дујмов

ЖИВОТНИ СТИЛ
Које су последице оваквог стања?
- Уколико се не дијагностикује и
лечи, прекид дисања због опструктивне апнее може да узрокује низ кардиоваскуларних болести. Може довести и до хипертензије, срчане аритмије, срчане слабости, учесталијих
инфаркта срца и шлога. Може да се
јави и дијабетес, повишене масноће
у крви, гојазност повезана са контролом апетита. Могу да настану и неурокогнитивни поремећаји, праћени
поремећајем пажње, концентрације,
памћења, нервозом, променом расположења, али и израженом поспаношћу. Током сна јавља се осећај гушења и недостатка ваздуха, сувоћа уста,
знојење посебно горњег дела тела,
као и буђење са главобољом, умором
и недостатком свежине. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Изложба слика ученице Марије Попов

НЕВЕН

Б

ила је то лепа прилика да се
са Маријиним радом упознају
многи љубитељи уметности, али да преко
њеног рада боље упознају и Марију.
Љубав према сликарству негује још
од малена, а за то је најзаслужнији
њен деда, од ког је наследила сликарски ген. Сваки слободан тренутак
користи да би нешто нацртала. Папир
и оловка су увек ту негде када пожели да пренесе неку импресију, да

Марија Попов

нешто забележи на свој начин.
Инспирација има много и мотива
за сликање, али Марију највише занима људско лице. Поред дара да их
представи реално, она успева да
ухвати ону занимљивост, онај израз
који говори о карактеру. Сваки човек
је индивидуа за себе и сваки има нешто посебно што више говори о њему.
Лице може бити озбиљно, насмејано,
уплашено, напето, заводљиво. Све су
то нијансе у широком спектру посматрања.
Марија каже: „Важно је избећи
стереотипе, уживати у стваралачкој
слободи и онда је све узбудљиво и
непоновљиво. Сликање је ухваћен
трен. Свакако да је то сложен и интерактиван чин. Из огромног избора
и слободе рађа се одабрани лик, полако излази на светло дана и наставља да живи нови живот. Много мојих
радова сам поклонила, неке сам урамила, или их чувам у корицама мапа
у мојој галерији ликова. Сваки портрет ми је успомена на тренутке док
је настајао. Радим их уживо, посма-

Оловком ухваћени тренуци
Другари из школе и ђачког дома знају за Маријин сликарски дар и она им, кад
год има времена, ради портрете. Њени радови су запажени и награђивани.
Марија је члан ликовне секције и у школи и у дому, где учествује у
уређењу зидних паноа, а недавно је имала своју прву самосталну
изложбу портрета у галерији Дома културе у Србобрану
трајући лице, понекада, пак, сасвим из маште или са фотографије. И фотографију као запис
волим. Она најверније копира
стварност и време преноси у дводимензионални простор.“
Њени професори, Изабела
Борза и Милан Ђурић, су запазили Маријин таленат и ангажовали
су је на различитим пројектима.
У ликовној секцији школе ангажована је на изради сценографије
и декорације за школске приредбе. Учествовала је у заједничком
раду са другим ученицима на
изради иконе Ћирила и Методија.
Њен стрип „Никола Тесла и Томас Едисон у рату струја“ награђен је на манифестацији „Дани
Николе Тесле“. Радила је идејно
решење плаката за пантљике, затим плакат за Матицу српску, за
изложбу поводом хуманитарног
бала у Гимназији пре две године
и друге. Њени другари радо гледају како се Марија предаје својој страсти цртања и како из безброј потеза оловком настаје нечије лице. Она често портретише
своје друштво из школе, чланове
своје породице, рођаке али и друга, њој занимљива лица из света
уметности, културе и естраде.
Она је свесна корена свог талента:
„Дар сам добила од деде, маминог
оца, Стевана Нићина, који је сликар
аматер. Мој деда је пољопривредник,
али сву своју љубав према земљи, салашима, багремовим шумарцима, или
нежним брезама је изразио кроз боје
на сликарском платну. Од њега сам
научила о топлим и хладним бојама,као и то да је црна, одсуство светлости, а бела комбинација свих боја
видљивог спектра. Учио ме је о игри
светлости на слици, о перспективи и
како дочарати оно што је далеко. Јако
сам му захвална на свему. Прве књиге из сликарства и историје уметности сам добила од њега. Он се ангажовао и око ове изложбе. Редовно ми
је, с поносом, јављао да је изложба
била лепо посећена, чак и последњег
дана када је дошао по цртеже да их
носи. На летњем распусту уз њега
почињем да радим пејзаже, да експериментишем и у другим техникама.
До сада сам била углавном самоука,
повремено сам пратила часове црта-

ПЛАНОВИ ЗА НОВУ ИЗЛОЖБУ

Марија већ сада планира другу изложбу, следеће године. Каже да су је
охрабрили њени професори, а и похвалне критике србобранског академског
сликара Саве Трифуновића, који је отворио њену прву изложбу: „Била сам
врло срећна што ми се један од снова остварио, када је отворена изложба
на коју је дошло пуно, мени драгих људи. То ми је била подршка и знак да
верују у мене. Атмосфера је била свечана и посебна. Била сам узбуђена док
су професионални сликари говорили о оном шта ја радим и давали своју
оцену. То ме неће узохолити, напротив, то ми даје крила да наставим у том
правцу свој лет“.

ња на јутјубу, али сматрам да треба још
пуно да учим. Планирам да код академског сликара Светозара Каћанског-Батуке
узимам часове цртања и сликања.“
Марија је везана за
своју породицу. Има
брата Бојана и сестре
Јелену и Милицу. У
Будимпешту је дошла
у осмом разреду, солидно је научила мађарски језик, а редовно учи и немачки. Још
није одлучила на који
ће факултет, да ли се
враћа у Србију или
остаје у Будимпешти.
Желела би да упише
Уметничку академију,
али се гласно пита да
ли се од уметности
може живети.
Лепо је видети некога ко је као Марија,
млад, али одлучан да
дубоко промисли о
свом животном позиву и донесе реалну
одлуку. Она каже:
„Ма чиме се бавила у
животу, ја ћу наставити да сликам, јер ме
то потпуно испуњава
и у томе налазим задовољство и душевни
мир“.
Главни организатор
културних активности
Дома културе, Божанa
Стојковић, отворила је
изложбу. На отварању
су свирали ученици
музичке школе „Кос и
кокос“, Наташа Живковић је говорила пригодну песму Ђорђа
Балашевића „Досликаћу портрет живота
свог“, а медији су пажљиво испратили овај
културни догађај.
„Хвала свима! Све
то ме обавезује да још
упорније наставим. И
што је најважније, поред свих обавеза у
школи, ја нађем своје
тренутке у којима се
опуштам уз ову врсту
хобија. Бележим оне
лепе, несвакидашње
тренутке који се пробијају кроз време и
чувам их од заборава“, рекла нам је Марија на крају разговора.
Славица Зељковић
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Будимпешта, 25. октобар 2018.

ИНФО СЕРВИС

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
СЕГЕДИНУ

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА
МЕСНИХ СРПСКИХ САМОУПРАВА

3. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 ч. - „Банатски сабор” Сабор духовне и народне
песме и народне музике
8. 11. - Дом народности (улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Свечано отварање изложбе Споменке Путник
11. 11. - Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Свечано завршно вече

У четвртак, 22. новембра 2018. године у 11.00 часова, биће
одржан састанак председника месних српских самоуправа у Мађарској. У оквиру дневног реда присутни ће
имати прилику да послушају излагања српског посланика
у Мађарском парламенту Љубомира Алексова, председнице Самоуправе Срба у Мађарској Вере Пејић Сутор,
председника Српске самоуправе Пештанске жупаније
Петра Крунића и председника Српске самоуправе у
Будимпешти Борислава Руса. На састанку ће бити
размотрена и актуелна питања везана за функционисање
месних српских самоуправа.
Адреса: Улица Микше Фалка бр. 3/2-1

До 11. новембра 2018.

Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској
– Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске
градске самоуправе
– Министарство спољних послова Републике Србије Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
– Фонд Министарства за хумане ресурсе

Српска народносна самоуправа у Сегедину и Месна српска
заједница организују

СРПСКИ БАЛ У СЕГЕДИНУ
10. новембра 2018. од 19.00 ч.
Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ОКТОБАР 2018.
27. 10. - Св. Литургија
27. 10. - Вечерње
28. 10. - Св. Литургија
30. 10. - Вечерње
31. 10. - Св. Литургија

- у 10.00 ч. (Св. Петка)
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Лука)

Програм ће бити одржан
на десној обали Тисе, на броду
„TISZA RIVER RESTAURANT & LOUNGE HALL“
(Felső-Tiszapart a két híd között a Tisza folyó jobb partján)
За добро расположење побринуће се оркестар
„БАЧКИ ТАМБУРАШИ“ из Суботице
Улазнице са вечером: 5000 фт.
Вечера: богат шведски сто
Резервисати се може до 30. октобра 2018.
Јелена Фаркаш (Сеја): + 36 20 952 01 28
Боривој Рус: +36 70 451 42 34

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

Међународна изложба фотографија

WORLD PRESS PHOTO 2018
Поставка обухвата 134 фотографије
аутора из 125 земаља
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest, VIII Múzeum krt. 14-16.
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у петак, на адресе својих прималаца стићи у
понедељак, 29. октобра 2018.
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ФОЛКЛОР

У

суботу, 6. октобра, велики број
посетилаца окупио се да пропрати наступ оркестара и играчких друштава неколико националних
заједница. Манифестацију „Глас Балкана“ отворио је др Габор Матраи,
председник Комисије за људске ресурсе у Кебањи.
“Језик музике је јединствен, сви га
разумеју, без обзира ко је где рођен

и којој култури припада. Музика и
ритам изазивају емоције и представљају чудотворно средство преношења лепих порука. Овде, у Кебањи
правимо мост који повезује Мађаре,
Србе, Хрвате, Бугаре, Грке, нашу заједничку прошлост, историју и културу“,
истакао је др Матраи.
Он се захвалио организаторима, а
нарочито Богдану Сабоу, за залагање
и организовање разноврсних програма, којима се у Кебањи негују култура, спорт и уметност, као и за многобројне активности које повезују народности.
Богдан Сабо се захвалио на лепим
речима и истакао да се у овом кварту људи лепо проводе на српским

„Глас Балкана“ у Кебањи

Балкански мелос после четири године паузе
Српска самоуправа X кварта, на челу са Богданом Сабоом и Културно удружење
„Глас Балкана“, организовали су истоимену фолклорну манифестацију, после
које су госте забављали оркестри „Забавна индустрија“,
„Мидрос“, „Коло“, „Мартеница“ и „Право“

манифестацијама, да су пријатељски
расположени и да је пресрећан што
се, после четири године, поново чује
„Глас Балкана“.
Програм је од почетка одисао посебном енергијом. Најпре је на сцену
изашао КУД „Табан“, већ дуги низ година познат по неговању традиционалних српских игара. Тридесеторо
деце из најмлађе и средње групе,
подмладак овог КУД-а, обучени у богате црвене ношње, испунили су простор, одиграли „Влашке игре“ и одушевили публику. Следило је дечје
грчко фолклорно друштво „Хелидонаки“, а затим најмлађи чланови КУД-а „Опанке“ из Помаза, који су приказали неколико игара из Бугарске.

Гледаоцима је пружена изузетна
прилика да се присете не тако давно
преминулог, познатог кореографа
Антуна Кричковића, предводника
друштва „Фак“. Овога пута извели су
митолошки плес „Париске јабуке“,
као и шокачке игре. Програм су наставили фолклораши „Рузмарина“ из
Калаза, са јужнословенским играма
и „Јужнословенко фолклорно друштво“ из Тукуље, које увек наступа уз
живу музику тукуљског оркестра
„Коло“, на челу са хармоникашем
Ладиславом Халасом. Играчи су извели македонску игру „Црно моме“,
а оркестар инструменталну обраду
познате севдалинке „Мој дилбере“.
Оба наступа публика је испратила великим аплаузима.
Низале су се
игре дечјег бугарског друштва „Росица“, као и КУД-ова „Мартеница“
и „Јантра“. Играчки ансамбл који
ове године обележава 35 година
постојања, КУД

„Опанке“, представило се играма из
околине Владичиног Хана. Програм
су, у свом препознатњивом стилу, затворили старији чланови КУД-а „Табан“, свадбеном игром „Биначка Морава“. Одушевљена публика их је
наградила громким аплаузом.
По завршетку програма уследила
је игранка и дружење. По обичају се
окупио велики број посетилаца, жељних да се забаве, ухвате у коло и заиграју уз добру музику. Одржавање
ове манифестације је материјалним
средствима омогућилo Министарство за људске ресурсе -EMET.
К. П.

Активности батањског ансамбла

КУД „Суферини“ освежава свој репертоар

но се определила за песме из овог
краја, затим за песме из централне и
западне Србије и, наравно, са Косова
и Метохије . Група је без проблема
После летње паузе, батањски фолклорни ансамбл, у чијем је саставу неколико савладала ново градиво и сада остаје да се све дотера.
играчких, извођачких састава, као и хор, улази у живе јесење активности.
Батањско културно-уметничко друштво „Суферини“ наставља истим
Обновљени су стари кораци и кореографије, али се
темпом. У новембру их очекује још
радошћу увек чека и нешто ново
једно тродневно стручно усавршавање, упис нових чланова и наступи.
а тродневном усавршавању, месецима имати шта да увежбава са
Гордана Рогановић се потрудила Почетак пролећа им доноси реализакоје је трајало од 11. до 13. ок- њима, да још више и боље раде, како да при одабиру песама буду засту- цију нових пројеката.
тобра, ученици млађе и стари- би већ у јануару показали своје пљени различити крајеви. ПрвенствеСтанислава Ђенеш Екбауер
је групе провели су у друштву Љубо- играчко умеће на најбољи начин“,
мира Милета Вујчина, кореографа, каже за наш лист Љубомир Миле Вујдобро познатог деци у Батањи. Њего- чин.
ва стручност је и овог пута изашла на
Истовремено, са певачком групом
видело у раду са децом. Малишани радила је Гордана Рогановић, етносу га вредно пратили и за само пар музиколог. Она је успела да девојке
дана постали богатији за још две ко- науче нових дванаест песама, које ће
реографије, „Шумадију“ и „Београд- се наћи на њиховом репертоару. Ово
ску Посавину“.
је први пут да хор КУД „Суферини“
„Ово је већ 26-та година како се добије овакву стручну помоћ. Један
деца из Батање и ја дружимо. Ова од разлога је и успешан конкурс
генерација је једна од бољих генера- овог друштва, на којем су успели да
ција, не само због играчког и певачког добију новчана средста за реализаумећа, него и због озбиљности којом цију. Министарство за људске ресурприлазе овој материји коју смо ради- се већ годинама финансира програли. За ова три дана било ми је задо- ме Фондације „Чори Шандор“, чији је
вољство да радим са њима, и они су циљ да помогне фолклорним удрууспели довољно добро да савладају жењима, како играчима, тако и певанове кореографије. Сада ће њихов чима, да добију стучну помоћ ради
уметнички руководилац у наредним напретка и јачању друштвених веза.
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Прошло је 80 година од смрти Бранислава Нушића

Хумором и сатиром лечио свет и себе у њему

О

сим што је писао за позориште
Бранислав Нушић је радио и као
драматург и управник у позориштима у Београду, Новом Саду, Скопљу и
Сарајеву. Био је изабран за председника
Удружења југословенских драмских аутора и члана Српске краљевске академи-

Бранислав Нушић (20. октобар 1864 - 19. јануар 1938) био је српски књижевник, комедиограф,
писац романа, драма, прича и есеја, зачетник реторике код Срба и истакнути фотограф
аматер. Такође је радио као новинар и дипломата. Најзначајнији део његовог стваралаштва
су комедије, од којих су најпознатије: „Госпођа министарка“, „Народни посланик“,
„Сумњиво лице“, „Ожалошћена породица“ и „Покојник“
ПИСАО И У ЗАТВОРУ
На робији, коју је издржавао због песме „Два раба“, Нушић је писао приче касније сабране у књигу „Листићи” и комедију „Протекција”. У овој комедији Нушић
је у сатиричним алузијама далеко обазривији. У „Протекцији”, такође, исмева бирократију али има знатно блажи став. Министар је ту приказан као добродушан
човек који је готов да сваком помогне, чак показује разумевање и широкогрудости према људима који су га оштро нападали у штампи. По изласку из затвора,
одлази на пријем код краља Милана, након чега му министар иностраних дела
додељује службу у дипломатији. Следећих десет година службује у конзулатима
у Османском царству (Битољу, Скопљу, Солуну, Серезу и Приштини).

сле Нушићевог рођења изгубио богатство. Породица се преселила у
Смедерево, где је Нушић провео
своје детињство и похађао основну
школу и прве две године гимназије.
Нушић је матурирао у Београду
и док је био гимназијалац завршног
разреда, постао је члан Ђачке дружине "Нада". Било је то време његових првих литерарних покушаја; објавио их је у „Голубу” - листу за српску младеж 1879. године. Када је напунио 18 година, законски је променио своје име у Бранислав Нушић.
Још као млад постао је члан опозиционе Радикалне странке. Тада је
први пут осетио снагу владајућег
режима. Године 1883. у 19 години,
написао је прву своју комедију „Народни посланик” која ће бити поје. Нушићева дела су од 1950. до данас Краља Петра I), у кући на чијем је месту стављена на сцену тринаест година
адаптирана у педесетак биоскопских и данас Народна банка Србије, као Алки- касније 1896. године. Овај комад
телевизијских филмова.
бијад Нуша (цинц. Alchiviadi al Nuşa) од исмева политичку борбу, изборе,
Рођен је 20. октобра (8. октобра по ста- оца Ђорђа (Георгијаса), цинцарског поре- народне посланике и владину
добровољаца за обуку, у том воду је био
ром календару) 1864. у Београду, недале- кла и мајке Љубице. Његов отац је био странку. Иако је добио повољну
ко од Саборне цркве (данашња улица угледни трговац житом, али је убрзо по- оцену рецензената, Милована Глишића и и песник Војислав Илић. Бугарска је у
Лазе Лазаревића, и стављен на реперто- овом рату добила уједињење, док је Срар, управник Краљевског српског народ- бија добила ратног јунака мајора МихаВЛАСТ НЕ ВОЛИ „БРИТКА ПЕРА“
ног позоришта Милорад Шапчанин је у ила Катанића, који је током борби на НеГодине 1887. у Београду су се догодиле две сахране. Прва сахрана је била стапоследњем тренутку упутио рукопис у шковом вису опкољен очајнички бранио
рије жене и мајке пуковника Драгутина Франасовића, који је био љубимац краминистарство полиције с молбом за ми- пуковску заставу. Тешко рањен и зароља Милана јер је отео револвер након пуцња од Јелене – Илке Марковић током
шљење јер треба да буде постављен на бљен пребачен је на лечење у Софију по
неуспелог атентата у Саборној цркви 1882. године. Овој сахрани су поред родбидржавну позорницу. Међутим, тамо ће налогу самог бугарског кнеза Алексанне присуствовали краљ, високи официри и сви чланови Владе. Друга сахрана на
због „бирократије“ остати годинама. Сту- дра I Батенберга, који је посматрао битгробљу, неколико дана касније, била је јунака Катанића, који је након пуштања из
дирање правних наука започео је у Гра- ку. Прва књига коју је Нушић објавио бизаробљеништва преминуо од последица рањавања. Овој сахрани присуствовала
цу (провео годину дана)[2], а затим наста- ле су „Приповетке једног каплара” 1886.
је цела престоница. Револтиран овим догађајем млади Нушић је написао поливио у Београду, где је и дипломирао на године, збирка кратких прича и цртица
тичко-сатиричну песму под насловом „Два раба” и поделио је на два дела. У прнасталих на основу прича из рата.
Великој школи 1886. године.
вом делу описује прву сахрану којој су присуствовали „ките и мундири” као „и
Пошто му је први рукопис био „ухап„Приповетке једног каплара“ шен“, како је много година касније навео
још неко, али то је тајна” (овде се мисли на краља). У другом делу песме Нушић је
Нушић је учествовао у кратком двоне- у својој аутобиографији, тада најверостиховао о сахрани храброг јунака. Песма је објављена у „Дневном листу“ и изадељном Српско-бугарском рату 1885. го- ватније добија инспирацију за следећу
звала је велику пажњу код народа. Међутим, публикована песма силно је увредине, као добровољац. Тада је као ка- своју комедију у којој се „позабавио подила и разбеснела краља Милана који је наредио да се дрзник ухапси и осуди.
плар 15. пука добио у Јагодини један вод лицијским чиновницима“. Комедију
Нушић је до тада већ стекао репутацију младог човека „поганог језика и још поганијег пера.... те да ће му Пожаревац добро доћи да се мало расхлади“. Нушић
је 1888. године осуђен на две године, а помилован на молбу свог оца, после годиОвај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
ну дана проведених у Пожаревцу.
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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СНН
ПОД УТИЦАЈЕМ ГОГОЉА

Око 1887. године написао је комедију "Сумњиво лице", али је сам њу држао врло дуг међу рукописима, а пустио на позорницу тек после Првог светског рата.
Ову комедију је писао под непосредним утицајем Гогољевог "Ревизора". Рекао је:
"Испод таквог снажног утицаја тешко је било извући се, и комедиографу утолико
теже што је тадање наше друштво, напосе бирократија, била тако истоветна са
'Ревизором', да се Гогољ замало па могао сматрати нашим домаћим писцем". Kомедију "Сумњиво лице" и назвао је "гогољијадом у два чина".

Још један поглед на Нушића

„Сумњиво лице” написао је 1887/88. године, која ће бити постављена на сцену 35
година касније 29. маја 1923. године. У
овом делу исмева полицијски апарат, у
коме владају корупција, ксенофобија и
каријеризам, чији је главни задатак борба против оних што делују против династије, која се у тексту спомиње неколико
пута, и то не на много пажљив и лојалан
начин, а током овакве борбе обично
страдају недужни.
Његов последњи написан комад „Протекција” биће постављен први пут на сцену Краљевског позоришта уочи поласка
на службу у иностранству 1889. године.
Као званичник Министарства спољних послова, постављен је за писара конзулата у Битољу, где се и оженио 1893. године, Даринком, ћерком трговца Божидара Ђорђевића и Љубице чији је брат
Димитрије Боди у то време био конзул у
Битољу. Исте године је постављен за конзула у Приштини, где му је Војислав Илић
писар. Током службовања у Српском
конзулату у Приштини био је сведок
страдања српског становништва, што је
описивао у својим писмима која су постала позната као „Писма конзула”.
Године 1900. Нушић је постављен за
секретара Министарства просвете, а
убрзо после тога постао је драматург Народног позоришта у Београду. 1902. је постављен за поштанско-телеграфског комесара прве класе у Поштанско-телеграфском одељењу Министарства грађевина.

Оснивач дечјег позоришта

Године 1904. Нушић је постављен за
управника Српског народног позоришта
у Новом Саду. Заједно са учитељем Михајлом Сретеновићем основао је прво
дечје позориште, у ком су улоге тумачиле искључиво деца, а међу њима и Нушићева. Ово дечје позориште је представе
одржавалао у кафанама и ресторанима,
па се брзо и угасило. 1905. године, напустио је ову функцију и преселио се у
Београд, где се бавио новинарством.

Осим под својим именом, писао је и под
псеудонимом „Бен Акиба“.
Вратио се 1912. године у Битољ као
државни службеник. Био је једно време
начелник округа, када се повукао на ту
позицију је дошао Душан Ђ. Алимпић.
Током 1913. године основао је позориште у Скопљу, где је живео до 1915. Напустио је земљу са војском током Првог
светског рата и боравио у Италији, Швајцарској и Француској до краја рата. Војвода Симо Поповић наводи податак да
је Нушић хтео бити у Улцињу за време
рата, и да је хвалио краља Николукако
је успео сачувати Црну Гору од рата и
Аустрије.
Током Првог светског рата део рукописа је оставио у Приштини, јер није могао да их носи пешке даље према Призрену. Ти рукопсии су сачувани. Део рукописа који су били у Скопљу је изгорео.
После рата, Нушић је постављен за првог управника „Уметничког одсека“ министарства за просвету. На овој позицији
је остао до 1923. године. После тога је постао управник Народног позоришта у Сарајеву, да би се 1927. године вратио у Београд.
Његов 60. рођендан је свечано прослављен 6. новембра 1924. у Београду.
Изабран је за редовног члана Српске
краљевске академије 10. фебруара 1933.
Бранислав Нушић је био плодан писац, познат по свом упечатљивом хумору.
Писао је о људима и њиховој, често духовитој, природи. Пред крај живота Нушић
је допринео да се у Београду оснује „Родино” позориште, претечу данашњег позоришта Бошко Буха које је 1950. године
основала његова ћерка Маргита Предић-Нушић.
Оперисан је у јесен 1937. године, о чему су известиле тадашње новине.
Преминуо је 19. јануара 1938, а тог дана фасада зграде београдског Народног
позоришта била је увијена у црно платно.
О његовом бурном животу снимљена
је телевизијска драма „Неозбиљни Бранислав Нушић” 1986. године.

ЛУКАВСТВО КРАЉА МИЛАНА

Kраљ Милан се служио према својим противницима и мелодрамским театерским ефектима. Посетио је у затвору радикалног првака Перу Тодоровића и својом личном интервенцијом сломио борбеност овог радикалног трибуна и бунтовника, деловао на њега да постане ренегат своје странке и борбе за демократију.
Kраљ Милан је примио у аудијенцију Бранислава Нушића, пошто је овај изашао
из затвора, и благонаклоно га покарао за његов опозициони став. Нушић је убрзо после те аудијенције примљен у дипломатску службу. Провео је у тој служби
око десет година. Нова влада, која је поверена радикалима после повлачења
краља Милана с престола, хтела је да активизира пропаганду у Македонији. Један од дипломатских задатака испитивања терена у Македонији поверен је Браниславу Нушићу, који је по овом задатку путовао у Битољ, Солун и њихову околину, слао извештаје Пашићу, и на том послу аванзовао за вице-конзула у Приштини.
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У свом осврту на живот и дело Бранислава Нушића, Велибор Глигорић 1963.
године у „Јежу“ пише да је путујућа позоришна дружина која је прошла кроз
Смедерево у време Нушићевог дечаштва, произвела прву дубљу импресију
на Нушића и побудила његово интересовање за позориште. Под том импресијом
и сам оснива ђачко позориште у коме и
игра. За време студија у Београду гостује као члан студентске позоришне дружине 1885. у Народном позоришту.
Глигорић наставља подсећањем да су
Нушићеви први књижевни радови биле
песме које је написао као средњошколац, а од којих су две објављене у алманаху београдске ђачке дружине „Нада”
под потписом Алкибијад Нуша. Написао
је прво значајније позоришно дело, комедију "Народни посланик", у двадесетој години живота. У време када је ову комедију писао, припадао је опозиционој Радикалној странци, која је тада водила веома оштру борбу против режима Милана Обреновића и његовог лажног парламентаризма. На стварање ове прве Нушићеве комедије утицала је борба Радикалне странке у опозицији, а уз њу и Гогољев "Ревизор", који је примљен од опозиције као моћно оружје против безакоња,
корупције, ограничености и слепе послушности бирократије, самовоље и примитивности полиције. Kомедија "Народни
посланик" лежала је неколико година у
фиокама Народног позоришта. Милорад
Шапчанин, управник тога позоришта, изнео је случај "Народног посланика" у беседи коју је одржао на јавном састанку
позоришног одбора 27. марта 1888: "Трећи комад, "Народни посланик" од Б. Нушића, прошао је кроз две пургаторије, па
и у овој трећој редакцији, коју је писац
усвојио, упућен је на чекање; јер су се међутим догађали избори народних посланика са разним епизодама, које су давале повода многој препирци, у штампи. И
тим самим постао је "Народни посланик"
немогућан. У комаду долази много што
шта што вређа посланике и чланове владе. Народни посланик, главно лице, приказан је као блесан. Би ли то годило посланицима који су, исто тако као и овај,
трговци, занатлије и сељаци? И кад тај
посланик час по говори: да ће он у скупштини говорити како му кажу у Београду ("министри ће њега научити"), да ли то
онда може примити позорница која је
под врховном управом владином? Kоја
влада, који мудри државници могу ово
дозволити у заводу што виси о њиховој
врховној бризи? " "Народни посланик" је
приказан тек 1896. године.

Невоље конзула у Приштини

Од самог почетка свог дипломатског
службовања, како пише Јован М. Јовановић у „Српском књижевном гласнику“,
Нушић није трпео као место Приштину,
па ипак суђено је било да у Приштини
проведе највише времена као државни
чиновник. Приштина је заиста деведесетих година била очајна као место за становање, па чак и кад је неко конзул Србије. Одсечена од света, права "рупа", у
којој, иако је била окружно место, није
било ни правог лекара".
У такво место послале су српске власти песника Војислава Илића на "лечење" од плућне болести. Нушић је и сам
1893. бацио крв док је службовао у При-

штини. Очевидно је да је српска буржоазија на овакав начин удаљавала из своје
средине оне писце који су се у младости
испољили као оштри и опасни критичари. Бранислав Нушић је на тај начин као
комедиограф-сатиричар у најполетнијим годинама одвојен од друштвене средине, а поред тога читав његов рад, читаво његово животно интересовање, скренути су на такозвану "националну мисију", која је у околностима у којима је извођена тражила целога човека.
За време овог десетогодишњег боравка у дипломатској мисији Нушић је мало
радио на драмској литератури. Написао
је комад "Парница", који је приказан 1897.
године, а који је био лишен друштвене
сатире. За ово време писао је путописе:
"Kрај обала Охридског језера", "С Kосова
на сиње море" и "Kосово". У том периоду
књижевног рада објавио је збирку приповедака са оријенталним мотивима
"Рамазанске вечери" и написао приповетку "Ташулу", коју је објавио у часопису
Kоло.
По Нушићевом повратку из Македоније потпуно се изменио његов политички став. Он више није у редовима опозиције Обреновићевом режиму. Штавише,
доспео је да буде лични секретар председнику владе Цинцар-Марковићу. Самостални радикали, који су водили
оштру борбу против Обреновићевог режима, нису праштали овакво држање
Нушићу. Читав период његове књижевне
делатности између 1903. и 1914. године
био је такорећи под жигом ове сарадње.
То је условило полемично, пристрасно
оцењивање Нушићевог књижевног рада
од стране Јована Скерлића.
Један од првака Самосталних радикала писао је о овом Нушићевом политичком периоду живота: "Оно што затим долази није више остварење његових планова, него зла коб: заробљен захвалношћу према онима који су му се у једној
прилици нашли као пријатељи, Нушић —
исто тако и Веселиновић — уредникује у
владину листу пред 29. мартом. Та политика која је почела севапом, а завршила
инатом, довела је Нушића у опреку са
старим пријатељима и с њим самим. Јер
у времену које је дало крила сатири Ра-

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
ДРУГ МУ ЈЕ ОТЕО ДЕВОЈКУ

Kао момак, Бранислав Нушић је био лудо заљубљен у Милицу Терзибашић, лепу Београђанку с Топчидерског брда. Kада се Милица разболела, Нушић је одмах замолио свог доброг друга лекара да је прегледа и лечи. А овај не само да ју
је излечио, него ју је и завео. Милица и млади лекар убрзо су се венчали, а Нушић
је страшно патио, открио је Небојша Нушић, потомак Бранислава Нушића и
управитељ „Нушић фондације“.
Нушић ускоро добија прилику за слатку освету. Позван је да у „Градској касини“ одржи предавање о љубави. У првом реду седели су Милица и њен супруг,
бивши Нушићев друг. Био је то први пишчев сусрет с неверницом.
– Шта је то љубав? То је трагична прича у којој извесна госпођица воли једног,
а уда се за другог. – рекао је Нушић, а ово двоје хитро напустише гледалиште.

доја Домановића, а целом свету развукло уста на смех, Нушић се нашао у друштву исмејаваних".
Скерлић је строго и оштро окарактерисао овај период Нушићевог живота:
"Доцније, он је постао практичан човек, и
последњих година када је букнула мо-

рална побуна целе поштене Србије, када
се водила последња борба, у доба када
је Домановић писао "Страдију", а Милорад Митровић своје политичке басне, г.
Нушића смо виђали као сталног уредника правитељствених политичких и књижевних листова и приватног секретара
министара председника који су укидали
уставе".

Управник Народног
позоришта
У једној критичној ситуацији, у којој се
нашло Народно позориште због историцизма у репертоару, дошао је 1900. године за управника Бранислав Нушић. Довео га је на тај положај његов лични пријатељ Павле Маринковић, један од првака Напредњачке странке. Маринковић је
показивао живо интересовање за позориште, а писао је и позоришне рецензије
у часописима. У књижевно-уметнички
одбор Народног позоришта ушли су Нушићеви лични пријатељи: Милован Глишић, Стеван Сремац и Јанко Веселиновић.
Под уредништвом Бранислава Нушића покренут је „Позоришни лист“, који је
доносио чланке и информације о животу позоришта, у исто време и позоришне
листе. Покренут је са задатком да у пр-

ва нема одређеног репертоарског плана,
већ да њега одређују преводиоци сумњивог знања и укуса, да се не посвећује
довољно пажња уздизању глумачког кадра итд.
Нушић је спроводио курс супротан
историцизму, који је био обележје репертоарске политике претходне управе. Он
се окренуо савременом репертоару, гајењу савремене домаће драме и превођењу савремених драмских дела. Његова
управа је имала ближе, интимније везе
са глумачким ансамблом, приснији контакт са драмским писцима. За разлику
од раније управе која је имала франкофилску политику, она је водила русофилску политику. Нушић је уносио у позоришни рад своју креативну живост и
динамичну активност, која је била противна схоластици, али је, с друге стране,
његова управа боемском небригом задржала поред добрих и лоше традиције позоришта, експлоатишући и интересовање примитивних слојева публике да би
довела у ред јако пољуљано финансијско стање позоришта, што је био резултат рада Нушићевих претходника.
Плодност комедиографског рада Бранислава Нушића дошла је до јаког израза по његовом повратку из Приштине.
Написао је комаде: "Парница", "Kнез Иво
од Семберије" и комедију "Обичан човек". У сезони 1900. године на репертоару
су три нова Нушићева дела: "Тако је морало бити", "Шопенхауер" и "Љиљан и
Оморика". У циклус ових дела ушли су заОштри ставови критичара тим комади: "Пучина", "Под старост",
Покретачи „Српског књижевног гла- "Грех за грех", "У српској кући", "На урансника“ заузели су оштар критички став ку", "Растко Немањић", "Наша деца". У то
према управи Бранислава Нушића. Раз- време објавио је збирку "Десет прича" и
вила се жива полемика између Нушића хумореску "Општинско дете".
и Драгомира Јанковића, позоришног
На челу управе Народног позоришта
критичара Српског књижевног гласника. задржао се до 1902. године, када је пензиЧињен је приговор Нушићевој управи да онисан. Те исте године реактивиран је за
за гостовања из иностранства нису анга- комесара пошта и телеграфа, но и на
жоване најбоље глумачке снаге, да упра- овом положају је убрзо пензионисан, па

вом реду бележи и процењује све значајније појаве у области драмске књижевности и целокупне позоришне уметности.
Новосадски лист „Позориште“, који је
уређивао Антоније Хаџић и у то време
имао тридесет година егзистенције, био
је изнад Нушићевог листа својом просветном мисијом, активним старањем да
се и путем писане речи унапреди позоришна уметност, постављањем позоришних проблема и страсним настојањима да се буде у току позоришног живота
не само хроничар, већ и инспиратор и
учитељ. Нушићев лист имао је претежно
информативно, публицистичко обележје.
Управа Бранислава Нушића показала
је у своме раду славенофилске тенденције. Kоришћене су везе Јанка Веселиновића са Русима, ангажована су гостовања руског глумца и драмског писца кнеза Јужина Сомбатова, затим Марије Хоржиц-Лаудове из Прага, Романа Желиковског из Варшаве, Љерке Шрамове из Загреба и Ирме Полачек из Љубљане.
У Прагу ће бити представљен неки од
српских комада, обавештава рецензент
"Звезде", од којих се сада приказује "Максим Црнојевић", "Тако је морало бити" и
"Ђидо". Љубљанско "Звоно" донело је ваљан превод "Kнеза Иве од Семберије" и
он ће по свој прилици тамо бити приказан. А у Москви се чине пробе од Илићевог "Саула".

ЗАТВОР ОТУПЕО ОШТРИЦУ ПЕРА

Нушић је показао знатну храброст када је писао комедију "Народни посланик". Још већу храброст показао је када је после тимочке буне објавио песму
"Два раба", у којој је са иронијом третирао до тада неприкосновен двор краља
Милана и њега лично, али је већ у затвору, на који је био осуђен због те песме,
био престрашен. У затвору пише и неку врсту литерарних аутобиографских забележака у којима је још увек жив оштар акценат његовог револта, изражен у дискретним, али отровно убодљивим сатиричним алузијама, но у исто време осећа
се у њима и слабљење његовог борбеног духа, призвук резигнације. Ова измена
Нушићевог става видљива је у "Протекцији". Сатира остаје у сликању протекције
као средства за успех у друштву у коме влада бирократија, али Нушић овога пута прави велике, уочљиве компромисе у односу на властодршце, приказујући их
као широкогруде, толерантне и џентлмене.
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СНН
мишљања баца на чергарске таљиге да
на њима крстари по Војводини као
управник новосадског позоришта".
Задржао се на положају управника
новосадског позоришта две године. Његова управа није донела крупније измене репертоара, који је био углавном састављен од комада с певањем и од водвиља. Kао маркантније новине унео је
у репертоар Гогољевог "Ревизора" и Ибзенов "Поход на Север". Први пут се у
Новом Саду приказује Нушићев комад
"Наша деца", а поводом Змајеве прославе Нушић је израдио позоришну инсценацију Змајеве песме "Три хајдука". Нушић је у новосадском позоришту имао
прилике да дође још у ближи контакт с
позоришним радом, јер је неке комаде и
сам режирао, а често се налазио у глумачкој заједници на турнејама по Војводини.

СВАКОМ БИ ДОСКОЧИО

Набасао једном у кафани Нушић на неког лекара који је много волео да прича о књижевним проблемима. Kако би навео причу на своју воденицу, лекар га
пита пише ли он трагедије. А Нушић му одговори: „Да обојица пишемо трагедије. Само, ваше се повезују у чамовину, а моје у картон“. Ову анегдоту Нушићеви
потомци често препричавају, па је тако дошла и до нас.

Из театра у новинарство

поново реактивиран као секретар за националну пропаганду у председништву
владе. После преврата, који је извршен
29. маја 1903. године, пензионисан је на
том положају. Његова животна ситуација у 1904. години описана је овом забелешком: "Он је сад у четрдесетој години,
отац двоје деце и домаћин с кућом уређеном као мали музеј. Све то без предо-

Због неких финансијских компликација био је принуђен да напусти новосадско позориште и да се 1905. године
врати у Београд. Постаје редован сарадник "Политике". Пише за овај лист хумористичке козерије под потписом Бен-Акиба и стиче велику популарност и себи и листу. Од 1905. до 1914. написао је неколико позоришних дела, као што су:
"Иза божјих леђа", "Јесења киша", "Данак у
крви", "Хаџи-Лоја", "Свет" и "Пут око света". У то време била је развијена и његова
активност у новинарском удружењу, као

И У БРАКУ ЖИВЕО МОМАЧКИ

Kада је просио Даринку Ђорђевић, конзулову ћерку, Нушић јој је поставио
услов. Жениће се, али да му дозволи да задржи макар један свој порок – коцку,
пиће или жене. Па нек бира. Мудра је била млада Даринка, прича Небојша Нушић. Ако би изабрала коцку, отишла би кућа. Да изабере пиће, уз кућу оде и здравље! Најбоље је, мислила је она, да га пусти да јури жене. Чим је потписала да је
сагласна с тим, венчали су се у манастиру код Битоља. Ипак, своју „Аутобиографију“ Нушић је завршио речима да „после женидбе човек и нема аутобиографије“.
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организатора конгреса и режисера друштвених забава.
Али најживља је његова активност у
бурним данима анексије Босне и Херцеговине. Нушић је тих дана агитатор и
предводник протестних зборова који су
се држали у Београду и унутрашњости
Србије. Док је био у дипломатској служби, радио је на националној пропаганди. Године 1908. налазио се у редакцији
листа "Политике", који је протестно осуђивао анексију Босне и Херцеговине, а у
исто време и млако држање тадашње
владе према окупаторском гесту Аустрије. Ватрени родољуб Нушић је постао
иницијатор и организатор патриотских
митинга. Нушић у тим временима учествује у оснивању Народне одбране, држи пламене говоре као председник новинарског удружења с балкона Народног позоришта и уписује добровољце на
улици.
Написао је за тај моменат и комад "Хаџи-Лоју" чија радња се догађа у Сарајеву
и пригодно се могла везати за дане анексије. Kомад је имао огромно дејство на
расположење маса. Један очевидац описао је касније у листу Народна одбрана
(бр. 4 од 30. јануара 1938. године) с каквим
је одушевљењем "Хаџи-Лоја" примљен у
Kрагујевцу.
У 1912. години уређивао је књижевни
часопис "Звезду" и лист "Трибуну". Покретање часописа "Звезда" значило је обна-

вљање часописа који је под тим именом
некада уређивао Јанко Веселиновић.
Оснивачи новога часописа били су најбољи пријатељи Јанка Веселиновића: Павле Маринковић и Бранислав Нушић,
Маринковић као власник часописа, Нушић као уредник. Нушић је у њему водио
посебну рубрику — друштвену хронику у
којој је давао своје хумористичне коментаре под потписом Бен-Акиба. Уз то је објављивао и скице "Из полупрошлости", из
хронике старог Београда. У часопису
"Звезда" Бора Станковић је објављивао
одломке из драме "Парапута" ("Ташана"),
а Иво Војновић свој триптихон "Госпођа
са сунцокретом".
Бранислав Нушић учествује у српско-турском рату 1912. године и са војском
улази у Битољ. Српска влада га поставља
као познаваоца прилика у Македонији
за окружног начелника у Битољу. Године
1913. организује позориште у Скопљу и
уређује лист „Словенски југ“. У првом
светском рату повлачи се преко Албаније и проводи време рата од 1915. до 1918.
у емиграцији у Италији, Француској и
Швајцарској. У рату му је погинуо син
према коме је гајио дубоку родитељску
љубав. У болу за изгубљеним сином написао је књигу успомена на повлачење
кроз Албанију, коју је назвао "Деветсто
петнаеста". Са истим расположењем и
истим мотивом писао је комад "Велика
недеља". 

БИО ЗАЉУБЉЕН У ЖАНКУ СТОКИЋ

Шушкало се да је Нушић био потајно заљубљен у глумицу Жанку Стокић, најпознатији по улози Госпође Министарке, коју је њој и наменио. Ту љубав никада
није признао, али где има дима, има и ватре. Препричавала се међу тадашњим
глумачким светом анегдота из Сарајева, која каже да је уништио фрак носећи
Жанки ћевапе са Баш-чаршије пред саму премијеру. Глумици су се пријели ћевапи, а он, једноставно, ништа није могао да јој одбије.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Зачеци српске књижевне критике у Хабзбуршкој монархији

Књижевна полемика Вука Караџића
и Милована Видаковића
П

олемика Вука Караџића и Милована Видаковића обухвата критике које је Вук објавио о делима
Видаковића, као и Видаковићеве одговоре и његову критику Вуковог рада.
Ова полемика представљала је важан
догађај у историји српске књижевности, јер је њоме промењен дотадашњи
обичај писмене комуникације међу писцима. Такође, истакнута су нека Вукова начела у вези са језиком и књижевношћу, док је Видаковићево дело под
утицајем критике било делимично
скрајнуто са главног тока српске књижевности.

Реформатор српског језика Вук Караџић и зачетник романа у српској
књижевности Милован Видаковић, који су почетком 19. века живели и
стварали у Пешти, били су нехотично и зачетници српске књижевне критике.
Њихове оштре полемике, које су излазиле на страницама бечких Новина
сербских и пештанских Сербских народних новина, представљају прве
озбиљније критичке осврте на тада актуелна књижевна дела

књижевности, јавља се још у време Доситеја Обрадовића (1739-1811), најзначајнијег представника просветитељског покрета код Срба и првог министра просвете. Тако се последњих го-

Вук Караџић и Милован Видаковић

ПЛОДАН ПЕШТАНСКИ СТВАРАЛАЦ

Милован Видаковић је био врло плодан писац и вероватно најчитанији
српски аутор свога доба. Писао је песме, спевове и романе, а писао је (али није
довршио) и аутобиографију која је објављена тек постхумно. На Видаковићево стваралаштво утицај су остварили српско епско песништво, историографски рад Јована Рајића, затим дела Павла Соларића и Атанасија Стојковића и
дела многих немачких романописаца ниже књижевне вредности.
Најпознатији је као романописац. Он је већ обимношћу свог опуса сасвим
изразита појава на књижевној сцени тог доба. Први се романом професионално бавио и утврдио ову врсту књижевности код Срба оставивши за собом
читаву школу писаца који су се угледали на њега. За узор су му служили немачки романи популарне књижевности.
Врсте нове књижевности биле су:
аутобиографија, роман, морални есеј и
комедија, а настали су под утицајем
сентименталне поезије и такозваног
слатког стила.
Милован Видаковић (1780-1841) је
стварао у Пешти под снажним утицајем оваквог схватања књижевности. У
првим деценијама 19. века сматран је
најзначајнијим српским романописцем, па и најзначајнијим прозним писцем српске књижевности.
Павле Поповић у својој монографији
о Миловану Видаковићу, издваја га као
најизразитијег представника прозног

стваралаштва у српској књижевности с
почетка 19. Века. Он га спомиње и као
зачетника српског романа, као књижевног жанра.
У студији о Видаковићевом роману
Јован Деретић га смешта између Атанасија Стојковића, кога је Видаковић
према Деретићевим речима у потпуности засенио, и Јована Стерије Поповића. Стерија је својим делом Роман без
романа видаковићевски роман учинио
у потпуности неаутентичним, иако је и
даље било стваралаца који су писали
под Видаковићевим утицајем.
Тема која је заокупљала готово све

„Усамљени јуноша“
дина 18. и почетком 19. века на српски
Свест о значају романа и потреби за језик преводи низ романа из европских
овом књижевном врстом у српској књижевности.

ИНСИСТИРАЊЕ НА МОРАЛНОЈ ПОУЦИ

Ненад Николић сматра да Вук и Видаковић имају слична схватања романа,
јер не инсистирају на приказивању стварности, већ на моралној поуци. Николић запажа да се у структури Видаковићевог романа истичу два утицаја: један
је утицај барокног витешко-авантуристичког романа, а друго је утицај псеудоисторијског романа 18. века. Стварајући под овим утицајима, Видаковић
пази на противречности у приказивању чињеница онда када оне утичу на
историјски смисао романа, док код карактеризације ликова прави слободна
одступања. Многе Вукове замерке имају своје порекло у неразумевању ове
подвојености Видаковићевог романа. У предговорима романа писаним после
Вукове рецензије запажа се све мање Видаковићево инсистирање на историјској, а све веће на моралној аутентичности приповести. Видаковић истиче да
су његова дела пре свега моралне приче, где је морална поука уклопљена у
форму романа. Према Николићевим речима: Вук и Видаковић слични су по
томе што и један и други од романа очекују да представи морал, али су непомирљиво супростављени својим схватањем морала, тако да један другога
видео као неморалног проповедника морала.

Бечке „Новине сербске“
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије
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на све оно што му је Вук замерио, не одступајући ни од једног свог решења. Нарочито је
оправдавао употребу израза из
српскословенског језика. Од
тог времена је у Видаковићевим делима присутан све већи
утицај рускославенског језика.
Пошто је Вук био писац Граматике, Видаковић је нарочито
оштро писао о овом делу. Наводи да је у питању сасвим
проста граматика, према којој
се книгописец не може владати. Њему су засметале и поједине критичке примедбе о самом роману. И поред тога што
је одговор на Вукову критику
био прилично оштар, Видаковић га закључује љубазним речима: Ја Г. Вука Стефановића
љубим као мојего земљака.

РОМАНОПИСАЦ И БИОГРАФ

Најпознатија дела су му "Усамљени јуноша" (1810), "Велимир и Босиљка"
(1811), "Љубомир у Јелисијуму" (1814, 1817, 1823), "Силоан и Милена" (1829),
"Путешествија у Јерусалим" (1834), "Песн ироическа" (1839) и "Селим и Мерима" (недовршено, 1839). Написао је и прву биографију Димитрија Давидовића убрзо након Давидовићеве смрти 1838. године. Такође је написао и уџбеник латинског језика, као и више поетских дела.

Консултације са
Добровским

Милован Видаковић
српске књижевне посленике с почетка
19. века било је питање језика. Тим питањем Видаковић се бавио још у предговору Усамњеном јуноши (1810), где
пише као поштовалац матерњег језика
и велики противник страних елемената у српском језику, нарочито турских
и немачких речи. И поред тога што је у
више наврата нагласио да пише простим, народним, дијалектом, у његовом језику било је више књижевних израза и рускословенских завршетака.
Године 1814. у првом делу „Љубомир у
Јелисијуму” објавио је и чланак у вези
са питањем књижевног језика под насловом „Примјечаније о сербском језику”.

Прве оцене Видаковићевих
дела

Прва Вукова рецензија Видаковићевог романа Усамљени јуноша објављена је у бечким Новинама сербским Димитрија Давидовића, између 17. и 22.
септембра 1815. године, у три броја листа, без потписа.
Оцена романа махом је била позитивна. Вук је повољно писао о књижевном аспекту дела, али је имао замерки
на Видаковићев језик. Критиковао је
језичке неправилности, што је донекле
супротно ранијем Вуковом захтеву да
сваки писац пише онако како се говори
у његовом крају. Такође, критиковао је
и Видаковићево исправљање српских
језичких облика по узору на рускословенски језик. Критика језика коју Вук
овде износи углавном је слична оној
коју је упутио неименованим српским
књижевницима у својој Граматици из
1814. године. У овој рецензији Вук је
настојао да Видаковићеве грешке прикаже као нешто што је део општих прилика у српској књижевности.
Иако се ова Вукова критика може
означити као прилично умерена, Видаковић ју је лоше примио и одговорио је
у врло оштром тону. Он је послао одговор из Пожуна (данас Братислава) где
се затекао, а одговор је објављен у бечким Новинама сербским 22. октобра
1815. године. Видаковић је одговорио

Како се Видаковић посебно
интересовао за питања о књижевном језику, он је настојао да
своју позицију ојача мишљењем неког
општепризнатог стручњака на пољу
словенских језика. Обратио се Јосифу
Добровском, истакнутом чешком филологу, који је у своје време важио вероватно за највећи ауторитет на широком пољу словенске филологије.
Павле Поповић напомиње да није у
потпуности јасно како је Видаковић
одлучио да се обрати Добровском. Наводи да га је са њим могао повезати
Атанасије Стојковић који је са Добровским водио преписку. И Видаковић је
ценио Стојковићев језик, па га је чак и
подражавао, што може бити разлог зашто се обратио баш Добровском.
Крајем 1815. године Видаковић је
писао Добровском и питао да ли треба
писати простим народним језиком или
га мешати са словенским. Добровски је
одговорио повољно по Видаковића. Он
се никада није залагао за чист народни
језик и препоручивао је средње решење. Охрабрен овим мишљењем, Видаковић се посветио раду на словенској
граматици коју је завршио почетком
1817. године. Ова књига требало је да
обухвати и словенску, као основу српске грамтике, и српску граматику, пошто је Видаковић сматрао да је Вукова
српска граматика потпуно погрешна.
Овакво мишљење Добровског охрабрило је Видаковића да се упусти у жешћу полемику са Вуком. Он је написао
нови одговор, али је лично према Вуку
задржао добре односе. Чак се претплатио на његов Рјечник, иако није био редовни претплатник књига. Одговор је
објављен као Предисловије (Предговор) у другом делу Љубомира у Јелисијуму 1817. године.
На почетку предговора указује на
начелну узалудност прве Вукове критике, а затим прелази на критику Вуковог језичког програма, за који каже да
је пагубна зараза литературе наше. Даље понавља суштину свог језичког
програма, да рускословенски треба да
се пише међу ученим круговима, а да
се ствари од општег интересовања пишу српски. По њему, не треба писати

АУТОР ПУСТОЛОВНИХ ПРИЧА

Бирајући пустоловне и егзотичне теме, Милован Видаковић у својим делима тежи да разоноди, али уједно не одустаје од намере да васпита, те су његови романи пуни моралних и животних поука. Језик његових дела је извештачени руско-српски и због њега ће имати највише проблема са наступајућим
младим писцима романтичарске провенијенције. И поред тога што му је Вукова критика уништила репутацију писца, Видаковићеви романи остали су
међу најчитанијом прозом на српском 19. века, а последња издања појавила су
се на осавремењеном језику између два светска рата.
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Вук Караџић
но са овим писмом Копитар је послао и
нека Вукова питања о овом предмету.
Добровски је одговорио 28. јула, али
не у потпуности повољно за Вука и Копитара. Он наводи да није потпуно ни
за Вука ни за Видаковића и да поред
свих оштрих речи на Видаковићев рачун, прави белешке из његовог дела.
После овакве арбитраже, Вук и Копитар су морали опрезно да пишу рецензију. Вук је изабрао тактику да се држи
мишљења Добровског, али да истовреДруга Вукова рецензија
мено што је могуће више раздвоји њеУ време када је писао прву рецензи- гове од Видаковићевих ставова.
ју Видаковићевог дела, Вук је већ био
Вук на почетку наводи како је за њеафирмисан у књижевним круговима, га средњи слог који препоручује Докао и његов рад на значајним филоло- бровски неприхватљив. Али, он даље
шким и књижевним подухватима додаје да би Добровски своје мишљење
(Рјечник и нова Граматика).
Вук је крајем јуна 1817. године добио други део Видаковићевог дела „Љубомир у
Јелисијуму”. На брзо објављивање критике, Вука и
Копитара је поколебало писмо Јосифа Добровског, које
је Видаковић објавио уз
своје дело. С Видаковићем
се могло оштро полемисати, али Добровски је и за
Јернеја Копитара био врхунски ауторитет, док се са
Вуком у овом периоду рада
није могао ни поредити.
Како је ситуација била
деликатна, Вук и Копитар
су најпре отпочели преписку са Добровским. Прво
му је Копитар писао 9. јула
(по новом календару) 1817.
године и у овом писму се
крајње негативно изражава
о Видаковићу. Затим му
упућује молбу да Добровски пресуди својим филолошким ауторитетом који је,
како Копитар наводи, Видаковић злоупотребио. Зајед- Димитрије Давидовић

онако како то чини прост свет, већ тај
језик треба исправљати према словенском. Требало је, како Видаковић наводи под утицајем Добровског, да средњи
пут неки изаберемо.
Видаковић је затим одштампао писмо чешког филолога у немачком оригиналу и у српском преводу. Одговор
завршава тврдњом да би радије престао да пише, него да користи Вукову
граматику.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
ПИШЧЕВА ТЕШКА МЛАДОСТ

Милован Видаковић се може убројати међу оне личности које су прошле
кроз тешку младост, пуну искушења и неизвесности, и које су и поред тога
успеле да властитим радом и школовањем стекну релативно добар друштвени положај па су у познијем периоду живота постајали склони лагоднијем
животу. Видаковићева младост је заиста у много чему била трагична: рано је
остао без мајке, прилике услед Аустро-турског рата натерале су његову породицу на сеобу а школовање му је било нередовно уз сталну материјалну оскудицу. Ипак, већ пред крај школовања он је као приватни васпитач, а након
тога и као професор у Новом Саду успео да за себе обезбеди релативно лагодан живот. Али ту се није дуго задржао, већ је остатак живота провео у Пешти,
радећи углавном као приватни учитељ.
ка ситничарење и да исувише инсисти- така романа, за које би се потом налара на, по његовом мишљењу, небитним зили примери у самом делу. Његов попојединостима.
ступак је супротан и састоји се од нагоОн, међутим, не брани доследно сво- миланог набрајања појединачних прије позиције. Негде инсистира на фик- мера. Посебно је слаба Вукова критика
тивној природи романа и пишчевом композиције романа, за коју сам критиправу на слободу имагинације, а на чар каже да садржи седамдесет и седам
другим местима одговара на Вукове предмета, без даљег разрађивања овог
замерке истим начином на који је писа- проблема. Вук је нарочито истицао Вина Вукова критика. Видаковићев одго- даковићево неаутентично приказивапроменио када би имао прилику да се забележеним у његовим „Успоменама о вор је објављен прилично касно. На ње српских народних обичаја. Драгиупозна са говорним српским језиком. Давидовићу”. Видаковић је у време ка- многе убедљиве критичке примедбе ша Живковић дели Вукове замерке у
Затим је Вук настојао да наводно за- да је Вук објавио рецензију, добио про- није одговорио, па оваквим одговором две групе: у прву групу спада то што у
штити самог Добровског од Видакови- фесорско место у гиманзији у Новом није знатније променио општу слику поступцима ликова романа и њиховом
ћа. За разлику од претходне рецензије Саду, а оваква критика могла је да има културне јавности о овој полемици.
карактеру нема доследности, а другу
где је критиковао само Видаковићев је- лош утицај на његов углед у новој срегрупу чини нетипично приказивање
Вуков
критичарски
зик, а о књижевним питањима се изра- дини.
народног живота Као ману Вукове
поступак
жавао умерено, Вук у Другој рецензији
критике, Живковић истиче то што није
Затим је Милован Видаковић отиИако су и у ранијем периоду српске истакао и позитивне стране Видаковипоклања далеко већу пажњу и књижев- шао да се посаветује са митрополитом
ној проблематици. Критика је почела Стефаном Стратимировићем, у Срем- књижевности аутори попут Захарије ћевог књижевног стваралаштва.
да излази у Новинама сербским 14. јула ске Карловце. Са њим је иначе био у до- Орфелина или Доситеја Обрадовића
Одјеци првих критика
1817. године, а штампана је све до 21. брим односима, а Стратимировић се исказивали различите ставове о књиИсторичари и теоретичари књижевавгуста, у укупно дванаест бројева.
раније повољно изражавао о Видако- жевним или естетским питањима, ти
Вук је такође одговарао на Видако- вићевим делима. Такво мишљење за- ставови само су се узгредно бавили ности су на различите начине тумачивићеве објаве у којима је позивао чита- држао је и после ове рецензије. Митро- књижевном проблематиком и нису ли ову полемику. Углавном су је разуоце на претплату. Прву објаву Видако- полит се чудио што критика не запажа представљали изграђену књижевну мевали као једну етапу у Вуковој борби за реформу српског књижевног језивић је написао 15. септембра 1817. годи- ниједну добру страну дела, већ само критику.
О самој критици као облику књи- ка, сукоб различитих поетика или кулне, а она је излазила у три броја Новина истиче мане. Стратимировић га је, како
сербских, 29. септембра, 3. и 6. окто- Видаковић наводи, саветовао да не од- жевног стварања, књижевници су има- туролошко размимоилажење. Оштар
бра.
говара одмах, већ да да темељан одго- ли ниско мишљење. Они су критику тон Вукове критике посебно је одјекпоистовећивали са вређањем лично- нуо међу српском читалачком публиКао реакцију на њу, Вук је написао вор у некој наредној књизи.
текст под засловом „Мали одвраћак”.
Било је и других личности ондашње сти. Драгиша Живковић, историчар и ком, ненавикнутом на такав начин пиДругу објаву Видаковић је написао тек српске књижевне и читалачке сцене ко- теоретичар књижевности, истиче да сања. Вукове присталице су махом
након две године и она је објављена 10. је су се повољно изражавале о Видако- међу истраживачима преовлађује ми- одобравале критику али не у свим појеоктобра 1819. године. Вук је одговорио вићу и имале негативан став о критици шљење да је Друга рецензија прва срп- диностима, док је међу његовим пријаи на ову објаву текстом „Неколико ри- у Новинама сербским. Видаковић је ска књижевна критика, а не Прва ре- тељима било и оних који су били пројечи”, који је објављен вероватно врло одлучио да послуша митрополитов са- цензија што је мишљење које је загова- тив овакве критике.
Међу ширим читалачким круговибрзо након саме објаве у додатку Нови- вет и да објави одговор на Вукову ре- рао Живојин Бошков.
Вук се иначе мало бавио књижевно- ма, реакција је била много неповољнина сербских. Пошто се Вук у Другој ре- цензију као део трећег тома „Љубомицензији србској бавио и књижевним, а ра у Јелисијуму”. Пре објављивања дао -теоријским питањима. Сматрао је да ја. Због тога је уредник Новина сербне искључиво језичким питањима, ово је два позива на претплату своје књиге, није довољно стручан да о њима ра- ских Димитрије Давидивић изјавио да
дело сматра се првом књижевном кри- 1817. и 1819. године. Ипак, трећи део справља и тај аспект књижевног ства- неће објављивати никакве рецензије.
тиком у српској књижевности.
„Љубомира у Јелисијуму” издат је тек рања препуштао је стручнијима од се- Ако би неки књижевник хтео да објави
1823. године, када се интересовање чи- бе. Ипак, неких књижевноКритика угрозила
талачке публике за саму полемику го- -теоријских размишљања
Видаковићев углед
има већ у Предисловију тово потпуно изгубило.
Критика није оставила утисак само
На почетку свог одговора, Видако- првој збирци народних пена публику већ и на самог Видаковића. вић за Вукову критику наводи да није у сама из 1814. Године.
То је он описао речима - „полетеше ли- питању права критика, већ обична клеВећ ту, Вук је формулистови у новинама, сце црњи од горег“, вета. Он је сматрао да је Вукова крити- сао своје основне ставове по
питањима књижевног језика. Сличне идеје Вук понавља и разрађује у рецензијаБИБЛИОГРАФИЈА МИЛОВАНА ВИДАКОВИЋА
ма Видаковићевих романа.
Оригинална дела:
И поред тога што су рецен*Историја о прекрасном Јосифу (спев; Будим, 1805)
зију заједно писали Вук и
*Усамљени јуноша (роман; Будим, 1810)
Копитар, Вуков удео и у ње*Велимир и Босиљка (Будим, 1811)
ном књижевном делу је ве*Љубомир у Јелисијуму (у три књиге; Будим, 1814, 1817, 1823)
роватно претежнији, док је
*Млади Товија; приповетка у стиховима (Будим, 1825)
Копитарева улога пре свега
*Kасија Царица (Будим, 1827)
саветодовна. Већ у првој ре*Силоан и Милена Српкиња у Енглеској (Будим, 1829)
цензији романа „Усамљени
*Љубезна сцена у веселом двору Иве Загорице, приповетка из српске исто
јуноша”, Вук је уочио да пирије (1834)
сац има сладак стил и да ро*Путешествије у Јерусалим (спев; Будим, 1834)
ман обилује моралним поу*Граматика српска (Пешта, 1838)
кама, али да има недостата*Песан историческа о Св. Ђорђу, у стиховима (Нови Сад, 1839)
ка у језику и структури.
*Селим и Мерима (недовршени роман; Нови Сад, 1839)
Ипак, у Првој рецензији он
*Смесице: 10 разних чланака (Пешта, 1841)
даље пише искључиво о је*Историја српског народа, по Рајићу (у 4 књиге; Београд 1833—37)
зику. Друга рецензија није
*Автобиографија Милована Видаковића, Гласник Српског ученог друштва
ни систематска ни потпуна,
1871,30
а критичарска терминолоПреводи:
гија је једноставна и метод
*Љубав к младој Музи Српској (с латинског; Пешта, 1812)
невешт.
*Дјевица из Маријенбурга (с немачког; 1836)
Вуков критичарски по*Благодарни отрок (с немачког; Будим, 1836)
ступак не полази од теориј- Насловна страна другог дела Љубомира у Јелиско формулисаних недоста- сијуму, прво издање (Пешта 1814. године)
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СНН
1826. Константин Пеичић је писао у
Летопису о потреби објављивања критике.
У другој и трећој деценији 19. века
критика се и поред раста свести о њеном значају споро развијала. Углавном
је била сведена на библиографске белешке. Њих су као део својих уредничких
дужности писали уредници ондашњих
српских листова, Димитрије Давидовић и Георгије Магарашевић. Од 1816.
у Новинама сербским постојала је рубрика Књижество србско, у којој је Давидовић писао књижевне белешке и
преносио белешке о српској књижевности на страним језицима (ЖИВКОВИЋ 1957: 110).
Тек у наредним деценијама доћи ће
до знатнијег развоја српске књижевне
критике и то како у погледу теоријског
дефинисања тако и у настанку све
успешнијих и квалитетнијих критика.

Полемике о језичким
питањима

Милован Видаковић
рецензију морао је да то уради у посебном додатку, за који би сам сносио трошкове и то уз изостављање свих пристрасних и вулгарних места. У културним круговима, ова критика је допринела да се утврди негативна свест о
књижевној критици, а ова свест ће се
лагано мењати у наредним годинама.
Негативно мишљење о овим критикама и уопште о оваквом начину писања критика, изнео је и Јован Стерија
Поповић. Јоксим Новић сматрао је да је
за дотадашњи начин критиковања
главни кривац био Вук Караџић. Вук је
у одговору изнео своје мишљење о циљу књижевне критике. Сматрао је да
циљ критике треба да буде побољшање
рада писца и додао да је такав циљ доказ да рецензент не жели да Видаковићу избије перо из руку, него да му још
боље утврди. Донекле супротна овом
Вуковом ставу је његова тврдња из једног писма упућеног Лукијану Мушицком, да ће једног руског писца „да испсује“ више него Видаковића. Павле
Поповић је сматрао да је ово доказ да је
Вук критику сматрао за псовање и
област личног разрачунавања. Живковић, међутим, сматра да се то односи
само на формални аспект критике, а не
и на њен циљ.
Као реакцију на ове критике Георгије Магарашевић је 1819. године објавио
преводе неколико одломака из дела Виланда и Јунга. Тако је хтео да покаже
шта се у европској литератури сматра
за доброг писца, а шта за пискарало.

Око ових превода развила се једна мања књижевна полемика у вези карактера српске књижевности и врсте књижевне критике која би њој била одговарајућа.

Мишљење Платона
Атанацковића

Станимир Живковић, што је био
псеудоним Платона Атанацковића, први је повео полемику, наводећи да се
пред младу српску књижевност не могу постављати високи критеријуми.
Даље је сматрао да је књижевна критика уопште, а негативна посебно, штетна за развој књижевности. Магарашевић и Вук заузели су супротно гледиште. Они су сматрали да је књижевна
критика неопходна младој српској
књижевности, како би је усмеравала у
добром правцу.
Осим критика Видаковићевих дела,
Вук је написао само још једну књижевну критику која је садржала и доста
елемената критике језика. У питању је
рецензија оде „Глас народољубца Лукијана Мушицког”. Та критика је заправо првих десет страна писма које је
Вук послао Мушицком 8. марта 1820.
године и она није првобитно била објављена. Узгредне напомене о књижевним делима Вук је давао у својим језичким рецензијама, али се ови списи
не убрајају у књижевну критику.
Свест о значају књижевне критике
јачаће у српској књижевности почев од
краја друге деценије 19. века. Године

ПРОМЕНЕ ПОД УТИЦАЈЕМ КРИТИКЕ

И поред тога што је одлучно негирао сваку вредност Вукове критике, Видаковић је барем у детаљима извршио промене у свом стилу према ставовима
изнетим у Вуковој рецензији. Већ у трећем делу Љубомира у Јелисијуму, он
мења приказивање неких српских народних обичаја. Покушава да накнадно
пружи мотивацију за неке поступке личности, што је пропустио да уради у
прва два дела романа. Такође је приметно потпуно изостављање слободнијих
љубавних сцена, како у трећем делу Љубомира у Јелисијуму, тако и у свим
потоњим Видаковићевим делима. Поповић сматра да је изостављање оваквих
мотива саветовао вероватно и митрополит Стефан Стратимировић. Приметан
је и већи број народних израза у трећем делу романа, као и народних стихова.
Ипак, највећим делом Видаковић је задржао манир свог ранијег књижевног
стварања. Такође, у наредним његовим делима је приметно готово потпуно
изостављање тематике из српске историје.
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Као и у другим полемикама у српској књижевности прве половине 19.
века и у овој полемици је питање језика било од великог значаја. Вук је замерио Видаковићу уношење елемената
рускословенске (и руске) фонетике у
српски језик. Сам Видаковићев језик је
током разних периода његовог стваралаштва трпео мање или веће промене.
У првом периоду стваралаштва, његов
језик је близак народном говору, а затим уноси све више рускословенских
елемената. На крају, последњих година
живота и рада, његов језик се поново
приближио народном говору.
Прва Вукова рецензија повећала је
Видаковићево интересовање за језичка питања и он је супротно Вуковом
инсистирању уносио све више елементе рускословенског језика у своја
дела. Када су се страсти око рецензије
стишале, вратио се првобитном начину писања.
Видаковић се залагао за средњи
слог, мешавину српског и рускословенског језика, док је Вук био изричито против оваквог начина писања. О
језичким питањима Видаковић је расправљао и у својим каснијим делима. И поред тога што је Вукова концепција књижевног језика однела
превагу, схватања језика карактеристична за припаднике српског грађанства у Хабзбуршкој монархији имала
су свог утицаја у развоју српског књижевног језика.
Што се тиче даљег Вуковог рада,

он се врло мало интересовао за питања књижевне критике и ово је остала
једина његова објављена критика.
Ипак, од значаја је чињеница да је Вук
у Првој и Другој рецензији изнео своје основне ставове у вези са језичким
питањима које ће током доцнијег
стваралаштва вишестрано разрадити.

Последице полемике

У историографији о српској књижевности полемика Вука Караџића и
Милована Видаковића разумевана је
пре свага на књижевном, или чак
књижевнотеоријском нивоу, као суочавање различитих схватања романа.
Иако је истакао да Вук није књижевни критичар у правом смислу те
речи, Павле Поповић је сматрао да је
Вук, осим у ситним појединостима, у
праву. Он Вукову критику карактерише речима да је примитивна, али је
сва разумна.
Његово мишљење у потпуности је
прихватио и Драгиша Живковић. Јован Деретић је сматрао да је највећа
снага Вукове рецензије критиковање
карактера ликова Видаковићевих романа где се осећа утицај Аристотелове поетике.
Мишљење донекле противречно
овом, Деретић износи у монографији
о Видаковићевом роману. Он ту напомиње да Видаковић није наиван стваралац и да познаје питања књижевне
теорије, нарочито о књижевном жанру у коме је највише стварао.
На фону Вукове критике Видаковићевог неаутентичног приказивања
историјских околности и поједини каснији историчари и критичари књижевности су градили свој став о Видаковићевом делу. Тако Јован Скерлић
наводи: Он нема историјско осећање
и способности да уђе у дух епоха које
описује. Личности из прошлости слика као модерне људе, пушта да раде и
говоре као да су из данашњице.
У студији Видаковић модернији од
Вука, Сава Дамјанов, историчар и теоретичар књижевности, имао је као
циљ да пре свега изворно и непристрасно прочита полемичке текстове и да
супростави Вукове и Видаковићеве
ставове. Ипак, и Дамјанов се задржава
на нивоу начела и концепција које су
истакли актери полемике. Он је као
погрешно означио оно разумевање полемике која би њу сагледала искључиво са становишта Вукове реформаторске борбе са противницима из конзервативних књижевних кругова. 

