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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Тенденције у региону

Вишеградска група пред
искушењима
Рат у Украјини је, изгледа, угрозио јединство Вишеградске групе, а нарочито политичку блискост Мађарске и
Пољске, које су једна за другу биле спремне да ставе вето
на кажњавање из Брисела. Да ли ће се сасвим отуђити
једна од друге, због односа према Руској Федерацији, зависи од самог Брисела.

Виктор Орбан и Матеуш Моравјецки

У

колико администрација ЕУ настави да инсистира на сузбијању националног суверенитета
и владавини права како га она види,
а то заиста и даље чини – можда се
Варшава и Будимпешта опет и приближе. За сада је Пољска најватренији заговорник војне помоћи Украјини, док Будимпешта гледа да што

је више могуће
остане по страни у
том сукобу. Прва
јавна свађа догодила се у марту,
недуго после уласка руских трупа у
Украјину. Пољски
председник Анджеј Дуда оптужио
је мађарског премијера Виктора
Орбана да у великој мери зависи од
снабдевања енергентима из Русије
и критиковао га
што је одбио да
Кијеву испоручује
наоружање. Мађарска је до данас
остала при том
ставу, и уз Аустрију, то су једине две
чланице ЕУ које не
шаљу своје оружје.
Мађарска је донедавно одбијала
и да преко њене територије иде наоружање других држава ка Украјини.
Прошлог месеца је званична Будимпешта попустила до мере да је дозволила да преко њене територије
иду конвоји било које врсте помоћи,
па и војне, других држава, али остаје
при ставу да она сама неће испору-

У току је обука граничара

Плата тзв. граничних
ловаца 1000 евра
Двоструки олимпијски шампион, светски првак и председник Мађарске ватерполо федерације Атила Вари, рекао је да ће помоћи у регрутовању тзв. граничних ловаца. У томе ће му, како је рекао, помоћи искуство које има
као полицајац. Граничари примају плату од 400.000 форинти не рачунајући бенефиције.

А

тила Вари је за Радио Кошут
рекао да ће они који прођу
физички и лекарски преглед
и обуку, положити заклетву као гранични ловци по убрзаном поступку.
Посао Атиле Варија биће менторство,
што он сам сматра важним задатком,
као и то да регрути буду поносни на
оно што раде.
Граничари се могу пријавити за тај
посао два пута на по три године, а
потом је могућа њихова преквалифи-

кација у пуноправне полицијске службенике. Поред дужности граничне
страже, они могу да обављају и полицијске дужности, рекао је олимпијски
шампион.
Премијер Виктор Орбан раније је
најавио да ће погранични ловци бити
ангажовани, јер се миграциони притисак на јужну границу појачава. Пријаве за обуку су отворене за особе од
18 до 55 година. Атила Вари је рекао
да су кандидати „у доброј форми и

ОПАСНОСТ САМОСТАЛНОГ ДЕЛОВАЊА
Због инсистирања ЕУ на ревизији пољског правосуђа и одлуци да ће
остати без 35 милијарди евра подстицаја за опоравак економије после
ковида 19, Пољска је најавила могућност гласања за смену шефице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен. Али без Будимпеште њена моћ супротстављања драстично је умањена и ЕУ ће бити много лакше да изврши
притисак на њих појединачно. Можда ће заједничка опасност из Брисела
омекшати или барем оставити по страни неслагања и омогућити да Пољска и Мађарска поново делују уједињено.
чивати своје оружје. Орбанова влада
је ипак од почетка рата била спремна да пружи хуманитарну помоћ
Украјинцима, укључујући пријем деце у кампове, лечење цивила и војног
особља или обезбеђивање 1000 стипендија за школовање Украјинаца на
мађарским универзитетима.
Орбан је такође био једини лидер
у ЕУ који је подржао избор Доналда
Трампа, једини је упорно критиковао
Володимира Зеленског и санкције за
руски гас и нафту. Говорио је да треба тражити решење да се рат заустави и сликовито упозоравао да у ЕУ
владе падају као домине зато што
санкције више штете наносе ЕУ него
Русији, током недавне посете Мађарима у Румунији. Велики проблем
етнички Мађари имају и у Украјини,
а Орбан је закључио да на сукоб у
Украјини треба гледати као на рат
два словенска народа и Мађарска
треба да га се клони, док се „Пољаци
понашају као да су и они умешани у
њега”.
С друге стране, пољски премијер
Матеуш Моравјецки потврдио је да
се Пољска разишла с Мађарском и
да се Варшава не бори на страни Кијева, већ јој „помаже да одржи свој
територијални интегритет, што укључује и снабдевање оружјем”. Дуда је
био почасни гост Кијева на обележавању независности и најватренији је
заговорник да се рат мора по сваку
цену завршити победом Украјине, јер
ће у супротном Русија кренути даље
ка чланицама ЕУ. Он толико предња-

чи у критикама Русије да је чеченски
лидер Рамзан Кадиров недавно рекао да је Пољска следећа држава за
денацификацију. Ни одговор цивилних руских званичника према Пољској није умеренији: секретар Савета
безбедности Николај Патрушев већ
месецима тврди на основу обавештајних података да Пољска има
аспирације да заузме западни део
Украјине.
Варшава је на почетку нудила авионе Кијеву, али је хтела да их ипак
проследи преко НАТО базе „Рамштајн” како се не би нашла на удару
Русије. Потом је предлагала слање
војске и стварање безбедне зоне изнад коридора којима стиже војна и
хуманитарна помоћ, што су остале
чланице НАТО и ЕУ такође одбиле,
јер и даље покушавају да избегну одговорност очигледног мешања на
страни Украјине.
Иако је Пољска одувек имала радикалнији негативан став према Русији, у односима с Мађарском претходних година то није долазило до
изражаја, јер су главни изазови били
мигранти, статус националног правосуђа у односу на правосуђе ЕУ, и однос према ЛГБТ особама. На крају,
обе државе су ушле у НАТО 1999. године, а 2004. постале су чланице ЕУ.
Сваке године 23. марта становници
обе земље обележавају Дан пољско-мађарског пријатељства, с тим
што ово пријатељство датира и много раније.

пуни ентузијазма”. Он је, међутим, додао да се не ради само о чувању границе, већ и о обављању разних административних и других послова.
„Осећај за одбрану отаџбине треба
да буде важан за кандидате. Треба да
буду посвећени и свесни важности
свог задатка”, рекао је Вари.
Он је истакао да Министарство
унутрашњих послова плаћа гранича-

ре и током периода обуке. Кандидати
се распоређују да раде у близини места становања и примају месечну плату од 400.000 форинти (око 1000 евра),
а на ову плату додају се и бенефиције, што је око 200.000 форинти (490
евра) годишње. Поред тога, граничари
такође могу да учествују у разним
курсевима, да добију медицинску негу и разне додатке за одећу. 

Извор: Политика
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Арпад Јанош Потапи:

Србија је пример суживота
Мађара и већинске нације
„Постоје земље у којима је суживот мађарске и већинских нација успешан, као што је Србија, где је процес
историјског помирења био снажан у последњих деценију и по, а предузети су озбиљни кораци да се разјасни
прошлост и прихвате ставови једних и других”, каже мађарски државни секретар за односе са Мађарима у расејању Арпад Јанош Потапи.

Господине Потапи, који су основни задаци државног секретара за
Мађаре у расејању?
– Ја са бавим питањима Мађара
који живе ван граница Мађарске. Важно је разликовати Мађаре који живе у дијаспори и оне који живе у Карпатском басену. Под дијаспором подразумевамо оне мађарске заједнице
које су се населиле у различитим земљама света због историјских догађаја, политичких прогона или емиграције. Мађари који живе у суседним
државама су, пак, мађарске заједнице
које живе на територији историјске
Мађарске, а које су се не својом кривицом нашле ван граница данашње
Мађарске услед промене граница. То
питање постоји од 1918-20, након распада Аустроугарске монархије. Овај
процес је финализован Тријанонским
мировним уговором из 1920. године и
од тада се границе мађарске нације
и границе земље нису у потпуности
поклапале. Тренутно око 5 милиона
Мађара не живи у Мађарској. Од тога, око 2,5 милиона је у суседним земљама.
Дужност мађарске владе је да брине о Мађарима који живе ван грани-

ца земље и да помогне у очувању њиховог националног и културног идентитета, било овде у Карпатском
басену или у иностранству. Ова одговорност је такође садржана у нашем
Основном закону. На основу тога смо
2010. године покренули политику јачања националне кохезије, која од
тада траје непрекидно. Направили
смо законе, креирали форуме и покренули програме подршке Мађарима који живе ван наших граница.
Олакшали смо Мађарима који живе
у иностранству да добију мађарско
држављанство, што је била историјска компензација.
Последњих година уочљиви су коментари појединих политичара
из неких суседних земаља да Орбанова влада превише пажње посвећује мађарској мањини у
околним регионима, односно да се
меша у њихову унутрашњу политику. Како гледате на такве
ставове?
– Свака земља има другачији приступ питању аутохтоних мањина. У нашем је интересу да мађарски институционални систем буде јак у држа-

МАЂАРИ МОЖДА НЕЋЕ ОСТАТИ У УКРАЈИНИ
„Мађарска је на страни мира. Наш циљ је да се рат што пре заврши, да
две стране заједно седну и започну мировне преговоре. Последице рата у
Украјини су погубне за Европу. Наш витални интерес је да Мађари који
живе у Закарпатју буду у могућности да остану у својој домовини. Што се
овај сукоб дуже одуговлачи, то је мања вероватноћа да ће тамошњи Мађари моћи да остану у својој домовини”, каже Јанош Потапи.

вама наследницама некадашње
Мађарске. То укључује образовне, културне, друштвене, али и политичке институције. То је неопходно како бисмо
Мађарима који живе ван наших граница омогућили да заступају своје
интересе. Они морају бити заступљени у сваком смислу пропорционално
величини заједница, на политичком
(парламентарном) нивоу, као и у образовној и културној сфери. Националистичке странке то не воле увек, али је
већина држава наследница то прихватила. Постоје земље у којима је
суживот био успешан, као што је Србија, где је процес историјског помирења био снажан у последњих деценију и по, а предузети су озбиљни кораци да се разјасни прошлост и
прихвате ставови једних других. У Румунији, највећа партија Мађара, Демократски савез Мађара у Румунији
(РМДС), јесте владајућа странка и има
неколико министара и државних секретара у румунској влади. Нажалост,
понекад је неизбежно да неке странке у суседним земљама играју на мађарску карту пред изборе.

вању и закон о језику. Могла би се
саставити дуга листа злочина које је
претрпела мађарска мањина. Седиште Културног савеза Мађара у Поткарпатју (КМКС) два пута је дигнуто
у ваздух, многи тамошњи мађарски
политичари су стално политички поткопавани, а лидер КМКС-а је приморан да живи у Мађарској већ годину
и по дана. И све се то дешавало пре
него што је избио рат. Међутим, када
покушамо да разговарамо о овоме,
оптужују нас да смо проруски или
пропутиновски оријентисани. Ипак, и
пре рата, мађарским политичарима
је забрањиван улазак у Украјину,
укључујући и мене.
Мађарска је солидарна са Украјином, јер Украјина је та која трпи агресију. Први смо реаговали након избијања рата и покренули највећу хуманитарну операцију у историји
Мађарске за помоћ избеглицама из
Украјине. Пружили смо помоћ стотинама хиљада украјинских избеглица
које су стизале или су пролазиле кроз
Мађарску, породицама, деци или свима који су тражили помоћ. Али ми не
испоручујемо оружје јер чврсто веУ суседној Украјини је у току рујемо да оно не служи циљу успорат, а влада је одлучила да не стављања мира.
пошаље нити дозволи пренос
оружја у Украјину, како би заОсновни разлог за украјински заштитила мађарско становникон о језику је очигледно било то
штво од могућег одговора Русије.
што је он био осмишљен да инРуководство у Кијеву не крије
тегрише и асимилује руско стада то не подржва. Какве би то
новништво у Украјини, које
последице могло имати по судукрајински политичари виде као
бину мађарске заједнице у Задестабилизујући фактор. Да ли
карпатју?
су Мађари постали случајне жр– Положај националних мањина у
тве закона о језику?
Украјини стално се погоршава од
–Прво смо мислили да је то случај2014-2015. Усвојено је законодавство но, али се испоставило да није тако,
које представља корак уназад чак и јер не може бити случајно да седиу поређењу са совјетским временима. ште КМКС-а два пута буде спаљено.
То је погодило све националне зајед- Када човека ударе сто пута по глави,
нице. Мађари нису уврштени у кате- то није случајно. У интересу Мађаргорију аутохтоних народа коју је де- ске је да Украјина, наш сусед, буде
финисала украјинска влада, упркос суверена, уравнотежена, демократчињеници да мађарска заједница у ска држава вођена владавином праЗакарпатју већ хиљаду година живи ва, у којој националне мањине, укљуна истом месту и на истој територији, чујући Мађаре из Закарпатја, могу да
док су се само границе мењале. Си- живе у миру и безбедности у својој
туација се и данас погоршава, ми- домовини.
слим на украјински закон о образоД. А.
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СУСРЕТИ

Прекогранична сарадња

Делегација Општине Ириг посетила Шиклош
Све су учесталији сусрети руководилаца Шиклоша у Мађарској и Ирига у Србији, и то не случајно. Наиме, челници
ова два града надају се њиховом братимљењу, али желе да
остваре и конкретну сарадњу у бројним областима. Како
кажу, не би волели да протокол о побратимљењу остане
само мртво слово на папиру.

П

риликом јунске посете делегације града Шиклоша Иригу, руководици Шиклошке
српске самоуправе упутили су позив
Ирижанима да првог викенда у августу допутују у барањски градић у Мађарској и својим присуством увеличају прославу „Дана деспота Стефана Штиљановића”.
Ирижани су прихватили позив и 7.
августа допутовали у Шиклош са ци-

љем да се заједно са својим домаћинима поклоне успомeни на последњег кнеза паштровског и добротвора,
који је својим делом задужио житеље
града, који је бранио од Турака, као
и Србе православце.
Четворочлана делегација Општине
Ириг у саставу: Оливер Огњеновић,
начелник општинске управе, Федор
Пушић, шеф Кабинета председника
Општине, Ђорђе Каленатић, члан Оп-

штинског већа, задужен за
културу и спорт, као и Никола Бојчић, председник Канцеларије за младе у Иригу,
најпре је присуствовала светој литургији у шиклошком
српском православном храму, а потом и молебану на
Ђунтиру, некадашњем гробном месту деспота Стефана
Штиљановића.
Ирижани су посетили и
чувену шиклошку Тврђаву, а
водили су разговоре и са руководиоцима града Шиклоша. Свечаном обележавању
„Дана деспота Стефана
Штиљановића” присуствовали су: градоначелник Габор Ригл и његови заменици,
Тамаш Мојзеш и Атила Хирди.
Очарани лепотом Ђунтира, Ирижани су својим домаћинима предложили да се
направи „Пут деспота Стефана Штиљановића” до
Ђунтира, у чијој реализацији
су спремни и они сами да
учествују. Општина Ириг је вољна да
учини све како би ова предивна локација, ходочасно место барањских
Срба, добила истакнути значај, из верског, али и туристичког аспекта.
Такође, постигнут је договор да
почну припреме на изради текста
„Протокола о побратимљењу” Шиклоша и Ирига, чије потписивање би
се организовало приликом прославе
„Дана града Шиклоша”, крајем марта или почетком априла 2023. године.

На крају посете Шиклошу, Ирижани су своје домаћине позвали на „Пударске дане” у Иригу, на винску светковину, која ће се одржати трећег викенда
у
септембру.
Ова
традиционална манифестација биће
још једна прилика за дружење и разматрање даљих заједничких тачака
будућих побратима, који су жељни да
разним пројектима заједно аплицирају код фондова Европске уније.
П. М.

Излет мештана Чанада

У походе знаменитостима
и лепотама Јегре
Педесеточлана група поклоника из Чанада, предвођена
Фрањом Коларом, председником Српске самоуправе тог
места, боравила је у једнодневној посети Јегри. Том приликом, обишли су више културно-историјских и верских споменика у седишном граду Жупаније Хевеш.

Ч

анађани, међу којима је био
и протојереј-ставрофор Аурел Бекан, парох чанадски
од стране Румунске православне
цркве у Мађарској, том приликом
обишли су и српску православну
цркву, посвећену Преносу моштију
Светог оца Николаја у Бари, која је
грађена од 1785. до 1792. године.
Путници из Чанада били су очарани репрезентативним иконостасом светог храма, који је између
1789. и 1791. дуборезбарио Никола
Јанковић, са својим помоћницима.
„Део иконостаса осликао је бечки мајстор Антон Кухмајстер, док
је други део урадио Теодосије Јаненко из Украјине. У јегарском храму се могу видети и иконе руских
мајстора: Тимотеја Симонова, Миха-

ила Јаковлева и Прокопија Горбунова.”
Бројне податке, везане за прошлост величанствене светиње, својим мештанима изнео је Фрањо Колар, председник ССЧ, главни организатор путовања, који је још пре пута
сакупио материјале о цркви. За додатне информације могли су се
обратити Маргити Паточкаи, старатељу светог храма.
На крају обиласка древне светиње, Чанађани су погледали и надгробне споменике, који се налазе у
порти светог храма.
Поклоници су се тешка срца
опростили од светониколајевске
српске православне цркве, која важи за једну од највећих православних цркава у Мађарској и позната

је по свом богатом иконостасу. Данас, она се сматра својеврсним музејем српске и црквенословенске
културе града.
Нажалост, због краткоће времена,
овом приликом је изостала посета
Кући Михаила Витковића, двојезичног писца-поете, који је рођен 1778.
године у Јегри. Он је писао на српском и мађарском језику, а „којег је
мађарска историја књижевности ценила због његових народних песама
и превода народних песама, док га
српска историја књижевности памти
као оснивача српске белетристике”.
Погледали су још два-три истакнута споменика града, а боравак у

Јегри, након ручка у једном од угоститељских објеката насеља, привели су крају обиласком долине „Лепе
жене” (Szépasszony-völgy), дела Јегре,
најпосећенијег у граду, који према
неким проценама броји око 200 винских подрума.
Овде су уживали у дегустацији чувених јегарских вина и дивили се
чувеном делу града, који је надалеко познат не само у Мађарској, него
и ван граница.
Путовање је организовала Самоуправа Срба у Чанаду, а суфинансирали Уред премијера и Фонд „Бетлен Габор”.
П. М.
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Одлазак некадашњег директора наше школе

Стипан Вујић (1933–2022)
У 89. години живота напустио нас је човек који је готово
30 година предводио некадашњу Српскохрватску основну
школу и гимназију на будимпештанском Тргу ружа. Том
установом је руководио од 1966. до 1993. године, када је
дошло до распада Демократског савеза Јужних Словена у
Мађарској, чији је активни члан био.

„Ја вам желим да и надаље љепо
живите, добро радите и помозите једни другима! Ако чујете да је неко иш'o
у ову школу – Трг ружа, то је нешто
више, него онај други, који није иш'o
'вамо”. Овим речима је 2013. године
поздравио некадашње матуранте
бивше Српскохрватске гимназије, који су у тој школи у Будимпешти матурирали 1983. године, дугогодишњи директор некадашњег славног СХГ-а
Стипан Вујић.
Чувени Диша, који је скоро цео свој
животни и радни век посветио школству и васпитно-образовној установи
на Тргу ружа, ШКОЛИ, која је многима била други дом, ослонац, колевка
мудрости, из које су на даље школо-

вање кренули многи и
на крају постали: лекари, инжењери, водичи,
универзитетски и средњошколски професори, познати и признати
стручњаци своје струке, поштовани и угледни држављани Мађарске.
У томе, велики удео
је имао и Стипан Вујић,
директор некадашње
Српскохрватске основне школе и гимназије у
Будимпешти, који је
преминуо 19. августа,
на дан Преображења
Господњег. У 89. години
свога живота уснуо је
човек који је готово 30
година предводио чувену установу на Тргу
ружа, која је изнедрила
бројне ученичке генерације.
Стипан Вујић је рођен 15. јула 1933. године,
у Каћмару, у Перчаковој буњевачкој породици (како су их звали).
Фамилија је имала још
једног сина који је преминуо рано, у својој 17.
години живота. Након
завршетка основне
школе у родном селу,
на наговор својих родитеља, 1949. године доспео је у гимназију у Будимпешти, а потом и на Високу наставничку школу, где је дипломирао на
смеру физике и математике. Своје
студије окончао је одличним резултатом. У некадашњој Српскохрватској
гимназији почео je да ради 1953. године. Волео је да предаје, обожавао је
децу. У међувремену се образовао,
похађао разне стручне курсеве, полагао испите и на крају дипломирао
на факултету.
Приликом присећања на поједине
животне станице, директор Вујић је
признао да га је изненадио позив колега да постане директор.

СЕЋАЊЕ НА МАТУРСКИ САСТАНАК
И у поодмаклим годинама, Стипан Вујић се увек радо одазивао позивима
својих некадашњих ученика. Тако се појавио и 2013. године на тридесетогодишњем матурском састанку генерације, која је чувену Српскохрватску
гимназију похађала од 1979. до 1983. године. Добро расположен и насмејан
директор Вујић је тада, поред осталог, рекао:
„Могу казати да сте добри били. И сад сте добри, паметни, липи, успешни.
Желим вам да и надаље љепо живите и добро радите. Помозите једно другом, ако је потребно. Ја бих само толико каз’o, да бих волио доживити прославу вашег четрдесетогодишњег матурског састанка. И немојте заборавити да је веома важно оно што урадите и како одгајате и васпитавате своју
децу, синове, ћерке. Мало им причајте каква је ова школа била и ако мож’,
упишите их у српску или хрватску школу. Свеједно је у коју ћете уписати,
јер и ви сте добили пуно тога!”

„Након револуционарних збивања, ми смо
годину дана били без
директора. Миленко
(Милошевић – прим. аутора) је био заменик,
али он, међутим, није
могао бити, јер није
имао факултетску спрему. То је било када сам
ја факултет већ завршио. Колеге су тада рекле: „Примите се!” Бојали су се да ће некога
послати који неће знати
шта да ради. Лити смо
били у Каћмару и добијем писмо од Миленка
и он ме наговара да се
примим. И наставници
су ме молили. Међутим,
ја сам волио бити наставник. Нисам желео
да будем директор, јер
онда не могу предавати. Јер, ја сам волио дицу!”
Стипан Вујић је на
крају, након неколико
година, 1966, ипак пристао да предводи Српскохрватску
основну школу и гимназију на Тргу
ружа. Свој задатак вршио је савесно,
а у међувремену је предавао предмет „Поглед на свет”, или како је он
рекао „Светоназор”.
Школом је руководио све до 1993.
године, када је дошло до распада Демократског савеза Јужних Словена у
Мађарској, чији је активни члан био.
Тада је дошло и до покретања самосталних образовних установа Срба и
Хрвата у Мађарској - Српске основне
школе и гимназије и Хрватске основне школе и гимназије. Исте године
Стипан Вујић се запослио у Народносном одељењу Министарства за јавно
образовање, одакле је отишао у пензију.
И током пензионерских дана остао
је активан. Био је први председник
Хрватске народносне самоуправе Будимпеште и дугогодишњи председник Хрватске народносне самоуправе II будимпештанског кварта. Био је
и оснивач, утемељитељ, Клуба хрватских пензионера у главном граду Мађарске. За свој дугогодишњи педагошки и друштвено-политички рад на-

грађен
је
разним
високим
признањима.
Нажалост, у међувремену, најпре
је изгубио дугогодишњу животну сапутницу, супругу Аницу, а потом и сина јединца Стипана. Њихова смрт га
је тешко погодила. У најтежим тренуцима живота утеху и радост представљала су му унучад, али пре свега
праунучад.
„Њихова љубав ми је дала снагу да
поново заволим живот!”, признао је
говорећи о свом животу Стипан Вујић.
Поштовани директоре, ми смо пуно
тога добили од Српскохрватске гимназије у Будимпешти. И од Вас самога,
на чему Вам се неизмерно захваљујемо. На знању, саветима, подршци! Као
бивши ученици и поштоваоци Вашег
рада, дела, тешка срца се опраштамо
од Вас, уз поруку да Вас бројне ученичке генерације некадашњег чувеног СХГ-а никада неће заборавити. И
многи ће се од њих појавити на Вашем последњем испраћају 6. септембра, у Будимпешти, на Гробљу Фаркашрети, у 10 сати и 30 минута, како
би Вам одали последњу пошту.
Нека Вам је слава и вјечнаја памјат.
Предраг Мандић
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Јубиларно окупљање младих музичара

Десет година
Музичког табора у Дески
О образовању и васпитавању младих на југу Мађарске већ годинама посебну бригу води КУД „Банат” у Дески, који је 14. до 18. августа ове године, по десети пут
приредио Музички табор. Обуку бројних музичара из Мађарске, Србије, Румуније и Црне Горе поверили су Зорану
Бугарском Брици, познатом примашу и концертмајстору
из Новог Сада и Крунославу Кићи Агатићу, врсном хармоникашу из Тукуље.

Н

ародно музичко стваралаштво само по себи подразумева богато музичко наслеђе које је настајало вековима, опстало
до данашњих дана, а наш задатак је
да га сачувамо од заборава. Како оно
живи у једном народу какав је наш и
траје у њему, то генерацијско наслеђе
продужава ток упливом у савремену
културу и уметност, дајући јој нови
квалитет, надахнуте садржаје и форме, нова креативна остварења.
У савременом друштву позната је
изрека: „Без прошлости, нема будућности”, која јасно говори да култура
једног народа не може опстати без
континуитета. Сходно томе, неговање
одговарајућег односа према народном музичком стваралаштву захтева
посебно место и тражи одговарајући
значај у образовању и васпитању младих људи.
О образовању и васпитању младих
већ годинама посебну бригу води
КУД „Банат” у Дески, који је ове године, 14. до 18. августа, по десети пут при-

редио „Музички табор”. Одговорни
људи нашег најстаријег и најтрофејнијег ансамбла у Мађарској, предвођени председником Кристифором
Брцаном, стручну обуку многобројних музичара из Мађарске, Србије,
Румуније и Црне Горе поверили су
Зорану Бугарском Брици, познатом
примашу и концертмајстору из Новог
Сада, и Крунославу Кићи Агатићу, врсном хармоникашу из Тукуље. Обуку
су, пре свега, похађали тамбураши, којима су се у мањем броју придружили
и хармоникаши.
Седамдесетак тамбураша, маестро
Зоран Бугарски Брица је поделио на
две групе. Док је са старијима и искуснијима радио он лично, најмлађе почетнике предводио је Бранко Ракић
из Беочина, познати музичар Тамбурашког оркестра „Бриле” из поменутог града и члан Центра тамбурашке
културе из Новог Сада.
У Српском културном, образовном
и духовном центру „Свети Сава”, од
недеље до четвртка, одвијао се веома

активан живот. То су могли да чују и
сви они који су свакодневно пролазили поред овог Центра, и преподне и
поподне.
Међу њима су били и млади и стари, од 7 до 77 година. Наиме, у редовима музичара налазила се и госпођа
Сабрија Цвејановић из Новог Сада,
која није крила своје године. Она је
поносно истакла да је у својој 75. години одлучила да узме тамбуру у руке и научи да свира.
„Корона ме је натерала да почнем
да свирам. Имам 77 година и то уопште не кријем. Имала сам 75 када сам
почела да свирам. Због короне, била
сам затворена и нисам знала шта ћу
са собом. И тада ми је пало напамет
да свирам. Пронашла сам Брицу, он
ми набавио инструмент и ја сам кренула да свирам. Заљубила сам се у
тамбуру. Јако волим да свирам, уживам у томе и мени је тамбура променила живот. Што се овдашњег музичког табора тиче, мени је овде заиста
лепо. Уживам свирати међу младима,
тиме се и ја подмлађујем. Ја се лепше
осећам када сам са младима!”
Међу полазницима табора био је и
Сретен Адамов, руководилац дешчанског Тамбурашког оркестра „Банат”,
који нам је рекао:
„За наш оркестар музички табор
пуно значи, пре свега са стручног
аспекта. Посебно ваља истаћи доживљај који стичемо овде. Дружимо се
кроз музику. Имамо могућности да
свирамо са музичарима из других држава, других градова и да стекнемо
познанства и другарства.”
Полазници табора нису се дружили
само у Центру „Свети Сава”, већ и ван
њега. Организатори су се побринули
и о пропратним програмима, међу којима ваља истаћи веслање змајевим
чамцима, посету музеју у Сегедину и
продавници инструмената „Чермак”.

Колико су научили полазници табора показали су на завршној вечери,
која је одржана на дворишту Културног, образовног и духовног центра
„Свети Сава”. Пред заинтересованом
публиком, кампери су приказали веома богат програм, у којем су извели
популарне мелодије, чардаше, а било
је и захтевних композиција. Они су
били и музичка пратња солисткињи
Естери Фрањо-Вујчин.
Публика је аплаузом наградила
учеснике завршне вечери табора, а
задовољан радом полазника табора
био је и Зоран Бугарски Брица, који
је за наш лист рекао:
„Задовољан сам, пре свега, зато
што су сви полазници на добар начин
учествовали у раду. Више смо радили
у групама. За индивидуални рад је
ипак потребно време и више руководилаца на овај број учесника. Што се
тиче наредне године, предложили бисмо да буде више певања. Јер, кроз
песму, деца ће још боље свирати. Ми
бисмо волели да овај камп утиче на
младе и на старије који се баве организацијом, да се покрене школа тамбуре, у Сегедину, или Дески, било где.”
Кристифор Брцан, председник „Баната”, такође је био задовољан постигнутим резултатима.
„Важно је музичко васпитање наше
деце, јер су она наша будућност. Ми
ћемо свакако водити бригу о малишанима. Настојаћемо да убудуће организујемо музичке таборе у којима ће сви
бити на добитку. Наставка ће свакако
бити и надам се даљем развоју и успеху, посебно на пољу интересовања наше деце за нашу музичку културу и
баштину уопште.” – истакао је Брцан.
Овогодишњи, десети по реду Музички табор у Дески, материјално су
подржали: Уред премијера и Фонд
„Бетлен Габор”.
П. М.
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Фолклорна баштина

Петодневна едукација
за децу и младе

У Дески је, у организацији тамошње Српске самоуправе, одржан Српски дечји и омладински фолклорни табор. Са полазницима кампа је, уз помоћ корепетитора, и
овога пута радио Љубомир Миле Вујчин, познати кореограф из Врбаса.

Љ

убомир Вујчин, креатор
бројних кореографија и
успеха Дешчана, кампере
је сврстао у три групе: најмлађа група је играла Игре из Ужица, средња
група је увежбавала скраћену верзију Игара Београдске Посавине, док
су најстаријој групи припале Игре из
Беле Паланке и Београдске Посавине.
Шездесетак учесника током целог
табора је неуморно играло и певало.
Њиховим односом према раду био
је задовољан и стручни руководилац
фолклорног кампа Љубомир Миле
Вујчин, који је нагласио: „Други пут
за редом радим у овом дечјем табору. Ради се о изузетно талентованој
деци, која су веома вредна. Воле да
уче нове нове игре. Желе да науче
много тога и баш зато могу рећи да
је захвално радити са њима, што мени лично представља задовољство!”
Петодневни фолклорни камп у

Десци је био веома садржајан, обојен и разним пропратним занимањима.
Задовољан атмосфером у фолклорном табору био је Давор Ђорђев, који је рекао: „Након Батање, и
у Дески је веома добро, у оквиру
фолклорног кампа. Учимо доста нових корака, нове кореографије, а
осим тога се дружимо са другарима!”
И Мира Јакшић похвално је говорила о овогодишњем фолклорном
табору у Дески: „Након Батање, захваљујући кореографу Љубомиру
Милету Вујчину, додали смо још неке елементе, а радили смо и на стилу.
Пошто смо релативно брзо успели
да научимо све кораке, ја се искрено
надам да ћемо у скорашњој будућности моћи да представимо нове кореографије публици. У Дески је веома добра атмосфера и осећамо се
као код куће!”

Ученички састав

Поклоничко путовање
ученика Српске гимназије

Ж

ељнo ишчекивана екскурзија мог 10/а разреда почела је рано ујутро, 3. јуна, 2022. године. Ово нам је било прво
заједничко дуже путовањe. На путовању су нам друштво правиле директорка дома Јулијана Которчевић и
разредни старешина Оливера Мунишић, а касније нам се придружила и
директорка наше школе др Јованка
Ластић. Аутобус је кренуо ка једном

од многобројних места које је требало посетити.
Наше прво одредиште био је
манастир Светих Архангела у Ковиљу. До манастира смо прошли
мађарско-српску границу, моју
дивну Суботицу и Нови Сад. У манастиру нас је дочекао свештеник
са причом о једном дану проведеном у манастиру. Такође показао
нам је дестилeрију у коjoj се прави
ракија, а након тога, обишли смо
манастир.
Даље нас је пут водио до манастира Васкрсења Христова у Каћу.
Тамо нас је сачекала монахиња,
која нас је спровела кроз манастир који се једним делом реновира. Пошто смо већ сви били уморни од обилазака, стигли смо до
хотела. Хотел ,,Зенит” смештен је
у самом центру Новог Сада, у Змај
Јовиној улици. Брзо смо се освежили и отишли на вечеру. Након вечере имали смо слободно време, које смо искористили за шетњу поред
Дунава. Успут смо прошли кроз вашар, на којем је била весела атмосфера са гласном музиком.
Наредног јутра били смо спремни
за обилазак манастира Хопово. Тамо
нас је дочекао водич Иван. У манастиру Хопово су похрањене мошти
римског војсковође, Светог велико-

Руководиоци КУД-а „Банат”, на челу са председником Кристифором
Брцаном, учинили су све да петодневни табор, који је приведен крају завршном вечери уз присуство родитеља,
остане у незаборавном памћењу. Перица Дунаи, потпредседник „Баната”
и уметнички руководилац ансамбла,
подвукао је следеће: „Драго ми је што

су деца без престанка марљиво радила. И током преподнева и поподнева
активност им је била на завидном нивоу, што потврђује да за српски фолклор гаје несебичну љубав!”
Петодневни фолклорни табор у Дески суфинансирали су: Уред премијера и Фонд „Бетлен Габор”.

мученика Теодора Тирона, и то је најстарија реликвија која се чува на територији Србије.
Следећа дестинација је била манастир Крушедол. Најзанимљивији
утисак из манастира био је извор са
чистом водом, којом смо се умили
како бисмо се очистили од свих грехова. Након ручка и кратког предаха,
следеће одредиште били су Сремски
Карловци. То је мали град са великом историјом, у коме се налазе знаменитости изузетно значајне за нашу
српску културу и православну веру.
Обишли смо Богословију Свети Арсеније, која представља једну од најстаријих и најважнијих образовних
установа код Срба. У овој школи ђаци
се образују и васпитавају у духу свештеног предања за служење цркви,
као и за наставак школовања на теолошким факултетима и духовним
академијама. Школовање у Богословији траје пет година, а за то време
ученици су смештени у интернату.
После ове посете вратили смо се
у хотел ради краћег одмора. Матица
српска, најстарија српска књижевна, културна и научна институција је била наша следећа
дестинација.
Матица српска је 1864.
године пресељена из
пештанског Текелијанума у новосадски
Платонеум. Библиотека Матице српске има
више од 3.500.000 публикација, а Галерија
богату збирку, у којој је
представљено српско
сликарство од XVIII до
XX века. Данас Матица

српска сарађује са многим институцијама и појединцима из свих крајева света.
Вече смо опет испунили шетњом
кроз центар Новог Сада. Улице овог
прелепог војвођанског града биле су
испуњене добром атмосфером, музиком из кафића и разним спортским активностима. Последњи дан
био је одређен за одлазак на литургију у Саборни храм у Новом Саду,
који представља главну епископску
цркву у Бачкој. Након литургије чекао нас је ручак и повратак у аутобус.
Пуни утисака запутили смо се „нашој кући”, у Будимпешту. Успут смо
се зауставили у Шолтвадкерту, те смо
пробали чувени сладолед из њихове
најбоље посластичарнице. Од Будимпеште нас је делило само 130 км.
Током ова три дана проведена на
екскурзији обишли смо неколико манастира, склопили још јача пријатељства, уживали певајући у аутобусу, а
пре свега нашу разредну Оливеру
Мунишић учинили поносном.

П. М.

Александра Дер, 10/а
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ПУТОПИС

Поклоничко путовање групе Срба из Мађарске

Очарани лепотама
и историјом Кападокије
и Истанбула
Шеснаесто по реду поклоничко путовање под називом
„Трагом хришћанства и његовог настанка”, одвело је групу Срба из Мађарске у Турску, односно у област Кападокије и Истанбула. Поред Српске самоуправе Кишпешта,
ово путовање финансијски је помогла Туристичка агенција „Будагајд”, као и Фондација „Бетлен Габор”.

Р

егија Кападокије, у којој се раскошна природа меша са
историјским знаменитoстима,
представља један од најлепших пејзажа света. Чудесне стене необичног
облика одузимају дах, а поглед на ове
необичне структуре оставља утисак
нечег магијског и мистичног.
У Кападокији су биле присутне
древне цивилизације: хеленска, римска, хришћанска и исламска.
Хиљадама година уназад, вулкански пепео се деловањем воде и ветра
обликовао у стеновите формације –
туфе и такозване вилињске димњаке.
У овим стенама хришћани су још пре
владавине цара Константина градили
куће, манастирe, па и читаве подземне градове, јер су, као припадници непризнате вере, морали да се сакривају. Само једна породица и дан данас
живи у вулканској туфи, што је иначе
забрањено, због опасности по живот.
Поклоници из Мађарске су у Кајмакли посетили подземне ћелије и
цркве у стенама, где су једно поподне
уприличили молитву са духовним вођом пута, оцем Зораном Остојићем.

Такође су посетили национални парк
Гереме, музеј на отвореном, са великим бројем подземних ћелија. Овде
су се присетили Света три јераха, Василија Великог, Григорија Богослова
и Јована Златоустог. Пут по Кападокији су завршили у некадашњој Цезарији, коју је цар Јустинијан обновио, а
данас је то Кајзери, главни крад ове
регије.
Једна од атракција и незаборавна
авантура био је излет „Кападокија из
ваздуха, чаробни лет балоном”. Излет
почиње пре свитања, у ваздуху је истовремено неколико стотина шарених
балона и посетиоци доживљавају нестваран призор рађања сунца и преламања различитих боја и светлости
неба. Балони немају планирану путању, већ лете тамо где их ветар носи и
узлеће само по одобрењу Турског ваздухопловства.
Након Кападокије одредиште поклоника био је некадашњи Истанбул,
односно некадашњи Цариград. У заливу Златни Рог, посетили су део града који се зове Фанер и Васељенску
патријаршију. Поклоници су имали

УТИСЦИ ОЦА ЗОРАНА ОСТОЈИЋА
„Још као богослов, читао сам о кападокијским отисцима, а и ми сваке
недеље служимо литургију Светог Јована и десет пута у години Светог Василија Великог и Григорија Богослова. То су кападокијски оци и увек је у
мени постојала жеља да посетим места где су они обитавали. Ове године
ми се та жеља испунила. Видели смо и велике светиње и катакомбе, где су
се први хришћани подвизавали. Манастир Селиме је импресиван и ту смо
имали прилику да се помолимо. Кад сам сумирао своје утиске о овом путешествију, уписао сам их у дневник који ми свештеници водимо. Сваки
свештеник, поред Свете земље, Јерусалима, свакако треба да посети и Кападокију. Тамо је извориште наших литургија, које ми и дан данас служимо.
То је за мене велики благослов.”

ОСТАЦИ ВИЗАНТИЈСКЕ КУЛТУРЕ
Кападокија је све до 1071. године била део Византије, а више од 3000 цркава сведочи о православном и грчком карактеру њене прошлости. Овде
су насталa првa хришћанска места за молитве, а касније цркве и манастири.
На зидовима могу да се виде фреске из 11-12. века. То је цивилизација стара
до 10.000 година уназад. Последњи православни хришћани напустили су
ово подручје током етничког чишћења, које је Турска спровела над Грцима
од 1922. до 1924. године. Један од великих светаца, кога и данас славимо, јесте Свети Ђорђе Кападокијски, великомученик и православни светац, који
је рођен 303. године у Кападокији, а тамо је и посечен. Ова регија се налази
на листи светске баштине УНЕСКО-а.

прилику да виде и Гвоздену, или бугарску цркву Светог Стефана, и многе
друге атракције у Истанбулу. Тужно
искуство је била посета Аја Софији,
бившој православној патријаршијској
цркви, изграђеној за време цара Јустинијана у 6. веку, са потпуно висећом куполом. Овај велелепни храм до
2020. био је музеј, када је поништена
историјска одлука и овај симбол историје Константинопоља постаје џамија. Сва византијска обележја су покривена осим Архангела Гаврила, кога и
муслимани славе као свога свеца Ђибрила, али нажалост са ископаним
очима.
Одредиште које се ретко посећује,
а Срби из Мађарске су имали прилику да посете, била су Принчевска
острва у Мраморном мору. Назив су
добила још у време владавине Византије, када су на њих у изгнанство одвођени принчеви, принцезе и неподобни чланови царске фамилије.
Османлије су наставиле исту традицију и на острва одводили браћу сул-

тана, претендената за преузимање
власти. На једном од Принчевских
острва једно време се налазила и једна богословија Васељенске патријаршије.
По речима Борислава Руса, председника Самоуправе Срба у Будимпешти и главног организатора традиционалних поклоничких путовања,
овогодишње путовање је било веома
успешно.
„Следећи трагове хришћанства,
нас тридесетак је добило прилику да
посети регију где се оно зачело. На
овом путовању смо могли да се упознамо са опстајањем човека у тешким условима током вулканских
ерупција, деловање природе и деловање човека у суочавању са природом. Са нама је опет био наш омиљени водич Зоран Илић, који је говорио
о хришћанству и православљу. Незаборавно путовање и незабораван доживљај”, изјавио је Борислав Рус за
наш лист.
Катарина Бачи Павловић

9

Будимпешта, 1. септембар 2022.

ФЕЉТОН

Српске судбине током револуције 1848–1849. године (40)

Незадовољство и немир
међу Митровчанима
Колале су злослутне гласине да ће Војном крајином
ускоро управљати Угарска влада. Та вест је дубоко узнемирила граничаре који су одвајкада били привржени
бечком двору.

П

о наређењу Дворског ратног
савета, Други батаљон Варадинске регименте, на челу
са пуковником Растићем, прекомандован је у Ломбардију, где је Први батаљон већ дуже време ратовао против италијанских родољуба. Тако је
16. маја 1848. према Загребу запловио
пароброд са капетаном Василијем
Вилинским на великој палуби. Широка река Сава достојанствено је шумила доносећи мирисе из непознатих
му даљина. На трен му се учини као
да вода воња на трулеж.
У гомили нерасположених граничара неко је запевао тихо и отегнуто:
„Стиже писмо отуд из Будима,
Каплар Марко узе те прочита,
Пак нам каже време маширати,
Фаифер свира 'ди смо на искупу.
Таламбаси редом ударају,
Да су наше драге у жалости...”
Василије није радо напуштао Митровицу. Колале су злослутне гласине
да ће Војном крајином ускоро упра1. септембра 1945. – Скупштина Србије усвојила је Закон о административној подели Србије, чиме су
успостављене аутономне покрајине Војводина и Косовско-метохијска област.
1. септембра 1961. – У Београду је почела Прва конференција шефова
држава и влада несврстаних земаља, којој су присуствовали представници 25 земаља и 40 антиколонијалних и ослободилачких покрета.

сабљом у руци прети Србима. Агитаторима је пошло за руком да још више распирују националну мржњу. Све
је то изазвало велико незадовољство
и дубоки немир међу житељима мирне посавске варошице.
Тих дана све чешће се чула тужна
песма по митровачким сокацима:
„Да сам знала да ћ' овако проћи,
Неб' ја 'тела за солдата поћи;
У солдата нигди куће нема,
Кућа му је дивна кабаница,
Пушка шарка и отац и мајка,
Бајонета, и жена и дете.”
Посматрајући сремску обалу и све
даље плаве обронке Фрушке горе, капетан Вилински се присети несвакидашњег догађаја који се показао пресудним по његову судбину.
Пре него што ће се срести и упознати, Софија је три године била искушеница. Она се једног дана опростила од уплаканих родитеља и по-

вљати Угарска влада. Та вест је дубоко узнемирила граничаре који су
одвајкада били привржени бечком
двору. Срби су се непрестано позивали на своје привилегије које су добили од аустријског императора још за
време патријарха Чарнојевића.
Капетан Вилински посебно је био
забринут и због своје супруге Софије
Кузминац и њених времешних родитеља који су држали бакалницу у Црквеној улици, преко пута новог српског храма Светог архиђакона Стефана. По вароши се шушкало како је
мађарски премијер Баћањи у Бачку,
Банат и Срем упутио више десетинa
хиљада хонведа с циљем да смире
или казне присталице Српске Војводине. Да зло буде веће, тих дана појави се у Митровици и посве необичан пропагандистички листић. Био је
то илустровани додатак београдских
новина. Митровчани су узбуђено гледали алегорични приказ окованог Србина, и карикатуру Мађара како са Стари део Сремске Митровице

обнове, Демократске странке и ГраМаксимилијана Емануела (Maxiђанског савеза Србије, потписали
milian), уз помоћ српских добровосу у Београду споразум о формиљаца, савладала је отпор Турака и
рању коалиције „Заједно”, која је
ушла у Београд. Турци су га поново
однела победу на локалним избозаузели 1690.
рима у новембру, чиме је уздрмана
дотада неприкосновена власт Сло- 6. септембра 1914. – На захтев савебодана Милошевића.
зника да после победе на Церу у
Првом светском рату предузме
3. септембра 1939. – Велика Британиофанзиву преко границе, српска
ја и Француска су објавиле рат Невојска је почела операције против
мачкој, тиме је почео Други светАустријанаца у Срему и источној
ски рат.
Босни, познате као Битка на Дрини.

вукла међу зидине манастира Јазак,
на јужним падинама Фрушке горе.
Негдашње богато женско општежитије већ неколико деценија беше запуштено. Било је затворено и делом
порушено по наредби царице Марије Терезије, али после упокојења аустријске царице и њеног наследника
Јосифа II, у Јазак се неким чудом ипак
вратило неколико монахиња. Када је
Софија стигла у полуразрушени манастир Ваведења пресвете Богородице, ту је затекла само једну стару калуђерицу. Њих две су живеле сасвим
скромно, под веома тешким условима, замало под ведрим небом. Надничиле су код сељака и тако се тешком
муком издржавале. Беше то веома
исцрпљујући и мучан живот. Но, љубећи Господа, Софија је ипак издржала све те тешке физичке напоре.
(...)
Драгомир Дујмов

ВРЕМЕПЛОВ
народ на борбу против Турака. По
објави рата Коча прелази у Србију и, као главни организатор, покреће српски народ на побуну уз
помоћ јагодинског проте Јована
Миловића. Покупио је нешто добровољаца, чији се број стално
увећавао и с њима водио четничке
борбе против Турака, већином у
Поморављу.

3. септембра 1943. – Савезничке трупе 7. септембра 1788. – Турци
1. септембра 1999. – УНХЦР је саопсу извршиле инвазију на италијансу заробили, а потом
штио да је, од јуна, када су окончаско копно у Дру¬гом светском раубили вођу српских дони сукоби на Косову, око 200.000
ту.
бровољаца у аустријСрба и Рома напустило ту српску
ско-турском рату Кочу
покрајину, а да се на Косово вра- 4. септембра 1823. – Рођен је МихаиАнђелковића, познатог
тило 772.300 Албанаца избеглих толо Обреновић, кнез Србије од 1839.
као Коча капетан. По
ком вишемесечних сукоба.
до 1842. и од 1860. до 1868, када је
њему је борба српских
убијен у Кошутњаку. Током влададобровољаца у овом
1. септембра 2000. – На предизборној
вине извршио је значајне реформе
рату названа Кочина
конвенцији у београдском центру
у државној управи и војсци, оснокрајина. Био је трговац
„Сава”, пред више од 3000 грађана,
вао је Народни музеј и Народно
стоком, имућан човек,
лидери Демократске опозиције Српозориште.
али је у трговини доста
бије (ДОС) потписали су документ
изгубио. Пола године
„Уговор са Србијом” којим су се 5. септембра 1899. – Умро је српски
пред избијање рата
обавезали да ће, уколико дођу на
државник и историчар Јован Рипребегао је с породивласт, успоставити демократску
стић, вођа десног крила Либералне
цом у Ковин на Дунаву,
власт у Србији.
странке, један од најзначајнијих
где је пред почетак расрпских дипломата XIX века. Успетa ступио у добровољ2. септембра 1829. – Склопљен је Јешно је водио преговоре с Турцима
це фрајкора Јована
дренски мир између Русије и Отоо ослобађању српских градова, био
Брановачког и суделоманског царства, којим су се Турци
је представник Србије на Берлинвао у обе припремане
обавезали да Србији врате шест
ском конгресу 1878, два пута регент
аустријске експедиције
нахија ослобођених у Првом српи три пута премијер. Написао је
против Београда (1787.
ском устанку и да признају аутоно„Дипломатску историју Србије
и 1788). Објавом рата
мију Грчке.
1875–1878”.
Аустрије Турској, 9. фебруара 1788. године,
2. септембра 1996. – Лидери три опо- 6. септембра 1688. – Аустријска војска
царском прокламацизиционе партије – Српског покрета
под командом баварског кнеза
јом, позива се српски Кнез Михаило Обреновић
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ИЗДАВАШТВО

Проф. др Владимир Првуловић

Писање је борба против
ништавила и јефтиних
атракција
У данашњој ерупцији масовних медија и друштвених
мрежа, заснованих на рекла-казала и оговарачкој утакмици, питамо се коме и чему написане књиге уопште
служе. Према подацима о продатим примерцима, скоро
да је такав посао неисплатив. Треба ли онда писати књиге, пита се проф. др Владимир Првуловић и уједно даје
одговор, у свом осврту на ову актуелну тему.

П

од суровом турском окупацијом, још 1494, у Цетињу је
штампана прва књига на
српском језику – „Октоих првогласник” Ђурђа Црнојевића и штампара
Макарија. То је једна од највише коришћених богослужних књига у Српској православној цркви, a црква је,
као што знамо, била једини заклон од
турског насиља и потурчавања српског народа.
У садашњој ерупцији масовних медија и друштвених мрежа, заснованих на рекла-казала и оговарачкој
утакмици, онда се питамо коме и чему написане књиге уопште служе.
Према подацима о продатим примерцима, скоро да је такав посао неисплатив. Данас се купују књиге једино на трафици, и то ако говоре о љубавним авантурама познатих
естрадних личности, неуспелих најављивачица с ТВ станица или евентуално непознатим странама живота
познатих личности или спортиста,
притом у тиражима од стотинак примерака, због незаинтересованости
публике, али и великог броја неписмених.
Ко уопште данас чита књиге? Богати предузетници с листe из Пандорине кутије, власници бесних вила по
Дедињу и Сењаку, возачи најскупљих

аутомобила по београдским улицама, да би до тог стандарда дошли,
прочитали су сијасет стручних, научних и филозофских књига. Немојте
ме засмејавати. Они у својим пословним подухватима, чак и током боравка у најскупљим светским летовалиштима, осим новина и рубрика о пореским прописима и откривеним
преступима, нису прочитали ни једну
једину књигу. Гарантујем, с малим изузецима. Па како су све то стекли?
Вештином и „мувањем”. Саморекламирањем на ТВ шунд програмима и
у петпарачким новинама. Уместо знања које би стекли из прочитаних књига, за шта немају времена, знање они
купују преко оних који за њих радe и
који су оседели од читања књига и
прописа из њихових „дисциплина”.
Све се може купити, зар не?
За време професорског и научног
стажа написао сам и објавио више
од двадесет књига. Из области којимa сам се бавио, дакле стручних и
научних, али и од националног и ширег друштвеног интереса. Ни од једне од објављених књига (а неке су
објављене у више издања и на енглеском језику) нисам имао никакве материјалне користи. За најновију књигу о, у данашње време, значајној теми
српског националног интереса, од

„хонорара” који сам
добио у објављеним
примерцима успео
сам да продам десетак, а поклонио више
од 70 примерака. Надам се да је еминентни издавач моје књиге материјално прошао боље од мене.
Не кајем се, јер су те
књиге за мене биле
од круцијалног интереса за стручно и научно напредовање
до статуса редовног
професора, за продубљивање знања и
за преношење тих
знања мојим студентима. Срећан сам
кад их сретнем и кад
ми кажу како су им
моје књиге биле од
користи. Материјалне користи од објављивања мојих књига имали су факултети који су их стављали на листу обавезне литературе или
власници високих
школа на којима сам
предавао.
Али, с обзиром на
успостављену и некажњиву праксу, масовног фотокопирања књига, не верујем Проф. др Владимир Првуловић: За време свог профени да су они имали сорског и научног стажа написао сам и објавио више
велике користи. Чак од двадесет књига. Ни од једне – а неке су објављене
су у томе кршена мо- у више издања и на енглеском језику, нисам имао нија ауторска и друга какве материјалне користи. Ипак, срећан сам када
права, јер су се књиге сретнем своје студенте и када од њих чујем како су им
доштампавале у но- моје књиге биле од користи.
вим тиражима, а да
је то прикривано од аутора и сма- них књига. Али, питам се, шта рећи за
трано његовом професионалном часне интелектуалце који су улагали
обавезом.
сопствени новац у издавање драгоцеИскуства мојих бројних колега су них књига за српску културу и самослична. Ја макар нисам улагао соп- свест, а да нису од тога имали матествена средства за трошкове припре- ријалне користи, сем људске и интеме, штампање и опремање објавље- лектуалне сатисфакције. 

КЊИГЕ СУ ТРАГОВИ У ПРАШЊАВОМ ВРЕМЕНУ

ДОСИТЕЈЕВЕ ОПОМЕНЕ И ДАНАС АКТУЕЛНЕ

Да, вреди мукотрпно стварати књигу, уз несаницу и губитак вида, јер је
то, између осталог, ауторова борба против ништавила и јефтиних атракција којима смо свакодневно бомбардовани. То је начин да се остави траг у
прашњавом времену у коме смо живели. Зато, господо аутори, пишите и
објављујте, доћи ће ваљда неке нове генерације које ће, осим забаве и друштвених мрежа, имати времена и за читање и продубљивање знања.

Велики српски просветитељ и реформатор Доситеј Обрадовић (1739–1811),
пре доласка у Србију да се 1804. придружи Карађорђевим устаницима, живео је и радио у свим већим европским престоницама. Говорио је седам
језика, али му је животни циљ био просвећивање српског народа, који је
био под вишевековном турском влашћу. Маштао је и успео да у та тешка
времена објави књигу на српском језику „Живот и прикљученија”. Постао
је први министар просвете, именован од Карађорђа, нажалост с
кратким мандатом
због пропасти устанка.
Основао је Високу
школу (будући универзитет) и, по легенди,
поштованом вођи изговорио је чувену реченицу: „Књиге, браћо
моја, књиге, а не звона
и прапорце”, потенцирајући да се само читањем и учењем српски народ може извући из глиба незнања и
неписмености. Тако је
то било на почетку наше писмености и стварања српске културе.
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ИНФО

Празновање у Српском Ковину

Свечаности у част Успења
Пресвете Богородице

Српско позориште у Мађарској позива вас нa представу
У уторак, 6. и у среду 7. септембра 2022. од 19. часова

Манастирска слава Успење Пресвете Богородице или Велика Госпојина, у
Српском Ковину и Ловри се традиционално празнује 28. августа, па је тако
било и ове године. Славље са разноврсним програмима у Ловри је настављено и сутрадан, о чему ћемо детаљније известити у следећем броју СНН-а.

С

рпски Ковин, живописни градић на Чепелској ади, лежи на обали Малог Дунава,
обилује зеленилом и културним и историјским споменицима. Име је добио по месту Ковин, у Србији, јер су га у XV веку масовно населили
наши сународници из тог града, бежећи пред турским освајачима. У прелепој порти манастира, на
Велику Госпојину се традиционално окупљају Срби из Мађарске и региона да прославе овај велики празник. Упркос великим врућинама, тако је
било и ове године.
Света литургија почела је у 9 часова. Служио је

протосинђел Варнава Кнежевић, а саслуживали
су му протојереји: свештеници Зоран Остојић, Радован Савић, Павле Каплан и Зоран Живић, јеромонах Митрофан Гајић и ђакони Стефан Милисавић и Андраш Шољом, уз молитвено учешће архимандрита Андреја, игумана овог манастира, и
монахиње манастира Грабовац. Литургију је својим појањем улепшао Српски хор „Свети Серафим
Саровски” из Зрењанина, са солистом Љубомиром
Поповићем.
О значају празника Велике Госпојине, сабраним
верницима говорио је протојереј Зоран Остојић.
После Свете литургије, уследила је литија до
крсног знамења у манастирској порти, где је освештан и пререзан славски колач и и благосиљано
кољиво. Српска самоуправа из Српског Ковина, са
председницом Милком Иванов Нађ, уприличила
је послужење и пригодан културно-уметнички програм уз КУД „Табан” и оркестар „Зора”, на челу са
хармоникашем Крунославом Кићом Агатићем.
Народно весеље је настављено у пансиону „Ловра”, где су организатори уприличили и свечани
ручак. Поред верника из Српског Ковина, Ловре,
Чипа и Будимпеште, прослави манастирске славе
присуствовали су и представници Амбасаде Републике Србије у Мађарској, као и пуковник Раша
Лазовић, изасланик одбране Војске Србије.
У вечерњим часовима и сутрадан, у Ловри је
настављено славље са разноврсним културно-забавним
програмима, о чему ћемо детаљније известити у следећем броју СНН-а.
Организатори прославе
храмовне славе у Српском
Ковину били су: Српска самоуправа тог града и Српско позориште у Мађарској, уз Фондацију „Бетлен Габор”.

Цена улазнице: 2000 фт
Резервација на тел: +36 309 894783, или имејл:
katarinapavlovicbacsi@gmail.com
Сцена Српског позоришта у Мађарској
1065 Будимпешта, Улица Нађмезе 49.

К. П.

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Велика Госпојина у манастиру
Српски Ковин

Прослава Преображења
у Сентандреји

Прослава Преображења
у Дески

„Nikola Tesla - Végtelen
Energia", најава

Патријарх у обезбоженом
времену (цео филм)

Аутор рубрике: Владимир Марковић
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Преображењска храмовна слава у Дески

Верни традицији
и обичајима предака
Срби у Дески су и ове године, 19. aвгуста, на сам дан црквеног празника, достојно прославили своју храмовну славу Преображење Господње. Свечано је било већ дан раније, када је у месном српском православном храму, током
поподнева, служено вечерње, а одмах затим уследило је
представљање новог броја едиције „Дешчанске свеске”.

Н

ајновији број серијала о традицији и обичајима дешчанских
Срба, који овом приликом говори о летњим празницима и обичајима Срба у том насељу, представио
је Боривој Рус, аутор и истраживач
локалног историјата села.
Сутрадан, звона дешчанске цркве,
већ у рано јутро су се огласила и позивала вернике на празновање Преображења Господњег, храмовне славе, која се сматра једним од централних догађаја месних Срба. У српском
православном храму Свету литургију
служили су: протојереј-ставрофор
Илија Галић, парох батањски, протојереј Далибор Миленковић, парох сегедински, архијерејски намесник сегедински и протонамесник Светомир
Миличић, парох дешчански. Свету
литургију је у присуству, пре свега,
српских православних верника из Деске и околних насеља, својим појањем увеличао Хор „Свети Серафим
Саровски” из Зрењанина.
У склопу празничног преображењског богослужења, свечану славску
проповед одржао је протојереј-ста-

врофор Илија Галић, парох батањски,
који је, између осталог, рекао:
„Божанска светлост, која се јавила
ученицима на Тавору, није никаква
материјална светлост која светли „као
сунце”, него је то Нестварна Светлост,
то је Сам Бог, само присуство Божије.
А енергија Божија, то је божанско дејство, посета одозго, у којој се људима
јавља слава Божија. Због чега нас Господ посећује својом божанском светлошћу? Не због тога да би јарко блеснувши хитро нестала и оставила нас
у тами. Господ нас посећује да би, видевши Његову светлост, постали прожети њоме, и сав се наш живот изменио, да би се с нама догодило оно што
је Сам Господ рекао: „Тако да се светли светлост ваша пред људима, да
виде ваша добра дела и прославе
Оца вашега, који је на небесима.”
По окончању славске беседе, пред
сам крај свете литургије, уследило је
освећење грожђа. Петодневни део
празновања заштитника светиње приведен је крају послужењем и славским ручком.
Поподне, након вечерња, које је

СРПСКЕ

окупило знатно већи број верника у
односу на преподневу свету литургију, у месном српском православном
храму уприличен је свечани чин резања славског колача и благосиљања
кољива. Кумовао је месни парох, протонамесник Светомир Миличић са
супругом Аном, који је тим поводом
рекао:
„Следеће године се навршава двадесет година мога
рукоположења. Откад сам у
Дески, никада нисам био кум
на храмовној слави. Не зато
што нисам хтео, већ зато што
је увек било других кандидата за кумство. Прошле године
није било тако, па је ред стигао и на мене и заиста ми је
велика част што могу да кумујем”.
За наредну годину часне
обавезе кумства прихватио
се др Љубомир Јанчикин.
Током вечерња, присутним
верницима свечаном славском беседом обратио се
протојереј Далибор Миленковић, архијерејски намесник
сегедински, који је нагласио:
„Овај велики празник прослављају многе цркве. Прослављају многи људи, прослављају многе сестринске Цркве
широм света, па и ми овде у
Дески.”
Говорећи о Преображењу, о. Миленковић је подсетио и на важност
литургијског буђења причешћем.
Вечерње је протекло у знаку достојног празновања патрона светиње
и очувања славске традиције, а преображењска храмовна слава оконча-

НЕДЕ ЉНЕ

на је забавом и славским весељем. На
дворишту Српског културног, образовног и духовног центра „Свети Сава” за добру разоноду присутних,
овом приликом, побринуо се Оркестар „Вожд” из Лознице.
Организатор празновања овогодишње храмовне славе у Дески била је

месна српска православна црквена
општина, док су покровитељи прославе заштитника светиње били: Уред
премијера, Фонд „Бетлен Габор”, Самоуправа Срба у Дески и месно Културно-уметничко друштво „Банат”.
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