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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

С ве је почело када је 1967. одне-
давно рахметли Мухамед Туњо 
Филиповић „открио” да је „Ан-

дрићево дело нанело више зла Босни 
него сви окупатори заједно”. На ову 
скандалозну оцену објављену у сара-
јевском књижевном часопису „Жи-
вот”, након опште ћутње културне јав-
ности, реаговао је млади критичар и 
теоретичар књижевности Новица 
Петковић, а онда су због муслиман-
ског национализма морали да се 
укључе и политички форуми. Но Туњо 
је убрзо враћен у партију и јавно ре-
хабилитован, са ореолом жртве за 
националну ствар. Новица Петковић 
је због „српског национализма” мо-
рао да пређе у Београд. А Мухсин 
Ризвић, Русмир Махмутћехајић и 
млађи бошњачки „андрићолози” 
утврдили су да су „сви ликови мусли-
мана у Андрићевом опусу приказани 
негативно и карикатурално”.

Као „непријатеља и Босне и Бо-
шњака”, који је, приде, у својој тада 
још необјављеној бечкој дисертацији 
написао нешто ружно о Османској 
окупацији, Андрића је у бившем ре-

публичком режиму штитио Нобел 
и чињеница да је знатан део награ-
де поклонио за развој библиотекар-
ства у БиХ. Али када је дошла сло-
бода, како сведочи Кустурица, први 
председник Председништва демо-
кратске БиХ, Андрића је назвао 
„фратарским копилетом”. Када је 
А. Изетбеговић тај свој уметнички 
суд изрекао пред пишчевим фаном, 
шта ли је тек говорио пред својим 
следбеницима.

Није чудо што су се Андрићеве би-
сте и попрсја нашли на удару брани-
теља Босне пре него што је грађански 
рат и почео. Бошњачки јунак без ма-
не и страха Мурат Шабановић у Ви-
шеграду је мацолом разлупао брон-
зану главу уз одобравање махалске 
алаше. А пошто му је после рата из-
макла обећана награда, сам је у ми-
крофон рекао да га је Омер Бехмен 
преварио да ће за речено јунаштво 
добити дућан на Башчаршији. У пре-
стоном Сарајеву је мало касније све 
обављено дискретније и под окри-
љем ноћи, а егзекуција је била групна. 
У парку на Тргу ослобођења „зелене” 

беретке су симболично 
обезглавиле и остале срп-
ске уметнике.

Тако је Иво Андрић имао 
велику улогу и у далеком 
предсказању грађанског 
рата у БиХ, и у разумевању 
тога рата, као и у сагледа-
вању његових последица. 
Срби су почели да га читају 
не само као велику литера-
туру него и као политичку 
поуку. Муслимани/ Бошња-
ци су пак хтели да убију 
птицу ругалицу која је пре-
познала њихове опаке фан-
тазије о немогућој држави. 
Мудри Андрић је и то пред-
видео: „Босанци мрзе све, 
али највише мрзе оне који 
им на ту мржњу укажу.”

Неће бити нимало чудно 
када Бакир Изетбеговић у 
Уставном суду БиХ покрене 
апелацију да се законом за-
брани и спомињање имена 
српског нобеловца из Бо-
сне на целој територији ка-
кве-такве државе, као доказ 

да она ипак није тек „каква-таква”, 
него потпуно нормална, јединствена, 
грађанска итд. Напослетку, биће упу-
ћен захтев Нобеловом комитету да 
се Андрићу постхумно одузме награ-
да. Чак и за неупоре-
диво мање грехове 
такав захтев је већ 
био упућен за Петера 
Хандкеа нетом након 
што је добио Нобела. 
Додуше нису успели, 
али Аустријанац је 
ипак само наклоњен 
Србима, а Андрић је 
један од репрезента-
тивних припадника 
„лошег народа” и 
приде родом са тери-
торије данашње Срп-
ске. Штавише, најду-
же је живео и умро у 
„агресорском Београ-
ду”.

Муслимани/Бош- 
њаци сваку своју већу 
погибију, макар је и 
сами изазвали, или 
као колаборанти ви-
шеструко више поби-
ли комшија, сматрају 
геноцидом над сво-
јим народом. Толики 
број претрпљених ге-
ноцида у краткој на-
ционалној историји 
Бошњака, која почи-
ње тек од 1966, делује 

невероватно. Али, ако се дефиниција 
појма геноцид толико прошири, као 
у случају Сребренице, онда је реално 
да их буде и много више од 12. Но, 
онда се поставља питање колико ге-
ноцида су тек они починили над пра-
вославним комшијама Србима. Веро-
ватно постоје савремене статистичке 
методе уз помоћ којих би стручњаци 
могли да дођу до апроксимативне 
бројке српских жртава „потурица” 
током 500 година под Турцима. Засе-
нила би све касније.

А о културоциду Андрић пише у 
већ поменутом докторату. „Осваја-
њем Цариграда европском човечан-
ству нанесена је рана. Нигдје та рана 
није била дубља и болнија него у Бо-
сни”. Током анексије, којој су служили 
приликом етничког чишћења Срба у 
Подрињу уочи напада на Србију. НДХ 
и 13, СС дивизија била је кулминација, 
али се наставило и током грађанског 
рата. Истина, Туњино шокантно поре-
ђење Андрића и свих окупација ре-
лативизује се чињеницом да су босан-
ски муслимани добровољно партици-
пирали и у османској и у ауст- 
роугарској и у нацистичкој окупацији. 
То заправо за њих и нису биле окупа-
ције, него „управа”, „кратка епизода”, 
„политичко несналажење”, док је Ан-
дрићево дело, по њима, „ни са чим 
упоредиво зло”.  

Проф. др Ненад Кецмановић

Лик и дело Иве Андрића 
непожељни у Сарајеву

Питање је само времена када ће на апелацију Бакира 
Изетбеговића међународна заједница у БиХ забранити 
српског нобеловца Иву Андрића. До сада му можда то 
није било ни потребно, јер у бошњачким кантонима иона-
ко Андрићевих дела више нема у школској лектири, нема 
их у библиотекама, нема нових издања... Зашто?

Иво Андрић

Аутор чланка

ДА ЈЕ ПОЖИВЕО, ПОСЛАЛИ БИ ГА У ХАГ 
„Да је доживео крај рата ’92–’95. Иво Андрић би сигурно завршио у Хагу 

због тезе да је „Босна земља мржње”. У складу са бошњачким мњењем, та-
мошње судије у Андрићевом делу не би препознали генијално литерарно 
и есејистичко понирање у дубину националних односа у Босни, које је и 
њима могло помоћи да у њу проникну, него као ратно хушкање. По њима, 
типични геноцидаш. Не би прошао без доживотне”, пише проф. Кецмано-
вић.

ЗАШТО СУ ВАЖНЕ УСТАВНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
„Уместо бројних уништених споменика по Босни, Андрић је у Републици 

Српској за успомену добио читав град направљен од камена да би био не-
уништив. Алија, Омер (Бехмен), преврћу се у гробу. Но, питање је само дана 
када ће њихови наследници потегнути да Андрић град „вријеђа њихова 
национална осјећања”, „угрожава њихов витални интерес” и „опструише 
босанску државност”. Да ли ће тражити да га в.д. високи представник сру-
ши? Или ће се задовољити да промени име у Мехмед-пашин град? Или ће 
уз помоћ међународне заједнице бити постигнут „компромис”: безимени 
Камен град. Будућност Срба у БиХ симболички је везaна је за постхумну 
судбину Иве Андрића у Републици Српској. Не буде ли вратила своје устав-
не надлежности, и Андрићев град, као и Срби, потпашће под надлежност 
органа јединствене БиХ”, истиче аутор осврта.
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П ривреднике из Мађарске, 
представнике компанија 
које се баве третманом во-

да, аутомобилском и металопрера-
ђивачком индустријом и производ-
њом хране и који су заинтересова-
ни да инвестирају у град Kрагујевац, 
поздравио је градоначелник Нико-
ла Дашић и том приликом им пред-
ставио развојне и инфраструктур-
не пројекте који су значајни за њи-

хово будуће пословање у граду и 
региону.

„Ово је значајан дан за привреду 
Шумадије и Поморавља, јер смо у 
прилици да угостимо привреднике из 
Мађарске који ће током Б2Б састана-
ка разговарати са представницима 
заинтересованих домаћих компани-
ја”, казао је Предраг Лучић, председ-
ник Привредне коморе Србије – Ре-
гионалне привредне коморе Шума-

дијског и Поморавског управног 
округа. 

Он је подсетио да је 2018. године у 
Kрагујевцу отворен почасни конзулат 
Мађарске, захваљујући коме се у са-
радњи са мађарским партнерима у 
граду реализују одређени инфра-
структурни пројекти, и да је основана 
и Инфо поинт – канцеларија При-
вредне коморе Мађарске, чије актив-
ности сада дају резултате.

„Привреда Шумадије и Помора-
вља 2018. године имала је укупну 
спољнотрговинску размену са Ма-
ђарском 57 милиона евра, а прошле 
године она је четири пута већа и из-
носила је нешто више од 228 милиона 
евра. То је пре свега резултат изван-
редног оквира који су поставили Ср-
бија и Мађарска, резултат унапређе-
ња и политичких и привредних одно-
са наше две земље, али и дела 
активности које су реализоване овде 
на локалу”, казао је Лучић.

Да је отварање Kанцеларије При-
вредне коморе Мађарске у Kрагујев-
цу важно за привредну сарадњу две 
земље које су постигле значајан по-
раст спољнотрговинске размене по-
тврдио је и Атила Галамбош, председ-
ник Kомитета за Западни Балкан 
Привредне коморе Мађарске и наја-
вио интензивирање сарадње у наред-
ном периоду. Прво је, казао је Галам-
бош, у плану чишћење језера Бубањ 
и прерада отпадних вода.

„Мађарска, на основу међудржав-
ног Споразума о економској и тех-
ничкој сарадњи, помаже извођење 

еколошких пројеката у Србији”, изја-
вио је српски министар грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислав Момировић.

Он је на представљању пројекта 
чишћења језера „Бубањ” у Kрагујевцу, 
казао да ће Мађарска помоћи про-
јектовање и изградњу десет постро-
јења за пречишћавање отпадних во-
да и изградњу 351 километра канали-
зационе мреже у 12 места у Србији.

„Сви смо свесни и захвални колику 
је подршку нашој земљи Мађарска 
дала. Kада Влада Мађарске наступа, 
као да наступа Србија – увек су били 
ту за нас”, рекао је Момировић.

Оценио је да је Споразум о еко-
номској и техничкој сарадњи још је-
дан вид добрих и чврстих економ-
ских и политичких односа Србије и 
Мађарске. Мађарска фирма „Натура 
аква”, заједно са српским стручњаци-
ма почела је пројектовање за чишће-
ње језера „Бубањ” у Kрагујевцу и Ме-
ђувршје крај Чачка. Финансирање 
пројектовања је из неповратних сред-
става Мађарске агенције за промо-
цију извоза (ХЕПА). То су „4,3 милиона 
евра бесповратних средстава који ће 
бити коришћени за израду пројектне 
документације након чега ће уследи-
ти инвестиције које ће бити око 80 
милиона евра, што је кредит који ће 
Мађарска обезбедити Србији”, казао 
је Момировић и додао да грађавин-
ски радови треба да почну у наред-
них шест до осам месеци.

„У Kрагујевцу сада градимо 46 ки-
лометара канализационе инфра-
структуре, а план је да наредне годи-
не изградимо 360 километара. Kада 
завршимо све ове пројекте, очекујем 
да ће Kрагујевац имати еколошку ин-
фраструктуру, као и модерни градо-
ви у Западној Европи”, рекао је Мо-
мировић. 

У крагујевачком MIND парку одржан је Пословни фо-
рум Србија-Мађарска, који су уз подршку управе тог 
града организовали Регионална привредна комора Шу-
мадијског и Поморавског управног округа и Привредна 
комора Мађарске – Kомитет за Западни Балкан.

САРАДЊА

Трговинска размена са Мађарском  
увећана четири пута

Сусрети привредника у Крагујевцу

У Чачку се прошле недеље саста-
ла међуресорна владина радна 
група за уређење и развој Ов-

чарско-кабларске клисуре, како би 
на редовној седници испратила реа-
лизацију приоритетних пројеката на 
овом подручју. Састанку су, поред 
представника локалних самоуправа 
Чачка и Лучана, присуствовали и 
представници Kабинета председнице 
владе Србије, министарстава из ресо-
ра туризма, екологије, инфраструкту-
ре, Управе за шуме, ЈП Путеви, KУЈУ, 
ЈВП Србијаводе и Завод за заштиту 
природе.

Након састанка је саопштено да је, 
са аспекта одрживости, један од нај-
значајних пројеката капитални про-
јекат измуљавања и ремедијације је-
зера Међувршје, који се реализује у 
склопу билатералног споразума вла-
да Мађарске и Републике Србије, у 
области инфраструктурних пројека-
та.

– У току јуна се очекује долазак 
стручњака које је мађарска страна 
ангажовала за реализацију овог про-
јекта. Он има вишеструки значај, пре 
свега за заштиту од поплава, побољ-
шање биодиверзитета, али и за про-

изводњу енергије. Договорено је да 
ускоро креће и редовно чишћење 
траве и трске на језеру – речено је.

Прецизирана је и реализација и 
других важних пројеката.

– Изградња Рехабилитационог 
центра у Овчар Бањи, у склопу Оп-
ште болнице Чачак, Природњачког 
центра, стакленог видиковца на Kа-
блару, као и набавка еколошког ка-
тамарана за крстарења језером Ме-
ђувршје и обиласке средњовековних 
манастира тзв. српске Свете Горе, 
помоћи ће развоју здравственог и 
еколошког туризма, као и економ-
ском оснаживању локалног станов-

ништва. На састанку су договорене 
и активности за санацију висећих 
пешачких мостова, изградњу ула-
зних капија у предео посебних од-
лика, приступних саобраћајница и 
мостова на подручју Овчар Бање, тј. 
на територији општине Лучани и гра-
да Чачка.

У току је успостављање туристич-
ког бренда подручја, у складу са но-
вим визуелним идентитетом Србије 
као туристичке дестинације. На ам-
фитеатру у Овчар Бањи, током летње 
сезоне биће организован широк 
спектар популарних, класичних и ду-
ховних програма. 

Заједничка заштита животне средине

Стручњаци из Мађарске 
чисте два језера у Србији

Чишћење Међувршја, једног од најлепших језера у Ср-
бији, чији већи део непосредно испод водене површине 
прекрива муљ, биће обављено наредних месеци. У Чачку 
очекују долазак стручњака које је Мађарска ангажовала 
за реализацију овог пројекта, у склопу билатералног 
споразума две владе. Слична акција одвија се и у Крагу-
јевцу, на језеру Бубањ.



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

У Сегедину је недавно одржано 
заседање Савета удружења на-
родносних самоуправа. Седни-

цом је председавала Александра Ко-
ром, председница Удружења, а на 
дневном реду су се нашла, пре свега, 
персонална питања. За општег заме-
ника руководиоца Савета удружења 
народносних самоуправа изабран је 
Андреас Костопулос, од стране Грка, 
док је за председника Контролне ко-
мисије изгласан Тамаш Рачко, од 
стране Словака.

Током седнице подржана је и јед-
ногласно усвојена молба Сегедин-
ске српске народносне самоуправе 
да се представничко тело Срба по-
ново учлани у поменути савет. Учла-
њење Самоуправе Срба у Сегедину 
не повлачи за собом обавезу да 
Српска самоуправа своје седиште 
пребаци у Улицу Островски бр. 6, већ 
ће она и даље своје седиште имати 
у Шомођијевој улици, у црквено-оп-
штинској згради, у суседству месног 
српског православног храма.

Укратко о Самоуправи Срба у Се-
гедину говорила је Нада Малбашки, 
председница ССС. Чланови Савета 
удружења народносних самоупра-
ва су током седнице размотрили и 
друга актуелна питања везана за по-
менути савет, а посебна пажња била 
је посвећена ситуацији у Украјини.

Како би се помогло људима у не-
вољи, Савет удружења народносних 
самоуправа, заједно са руковод-
ством Дома народности, сваког че-
твртка дежура и преузима добро-
вољне прилоге, намењене људима, 
којима је помоћ потребна. Помоћ 
се доставља најпогођенијима, а уко-
лико се добију новчани прилози, ку-
пују се најпотребније ствари, са ци-
љем да се поделе људима, избеглима 

из ратом погођених подручја у Укра-
јини. 

Такође, чланови Савета удружења 
народносних самоуправа и руково-
диоци Дома народности у Сегедину 
помажу људима у невољи да упишу 
децу у школе, забавишта, да се распо-
деле бонови за исхрану, као и у дру-
гим стварима.

Помажу им и чланови Народно-
сног савеза у Сегедину, који је, такође, 
11. маја одржао своје заседање. Буду-
ћи да је досадашњој председници 
савеза, др Барбари Халаши, истекао 
мандат, чланови организације су за 
новог председника изабрали др Ка-
рола Биернацког, Пољака по нацио-
налној припадности, директора Ар-
хива Жупаније Чонград-Чанад.

Током састанка се говорило и о бу-
џету Савеза, као и о овогодишњим 
програмима. Народности ће се пред-
ставити и у склопу „Недеље књига“, 
коју сваке године организује и при-
ређује Библиотека „Шомођи“. Као и 
ранијих, и ове године, у јуну, пружиће 
се прилика да представничка тела на-
родности промовишу своја издања, 
писана на матерњем језику.

Разговор је обухватио и друге ак-
туелности, које се тичу народности у 
Сегедину, а које на културној мапи 
главног града Жупаније Чонград-Ча-
над заузимају све већи простор и те-
жину.

*
Самоуправа Срба у Печују је 5. ма-

ја одржала своје заседање, на којем 
су се нашле четири тачке дневног ре-
да: усвајање финансијског обрачуна 
за 2021. годину, разматрање матери-
јалних могућности у текућој 2022, 
програми до краја календарске годи-
не и тачка „разно“. Форумом је пред-
седавао Радован Горјанац, председ-

ник Печујске срп-
ске самоуправе, 
који је поднео фи-
нансијски извештај 
о прошлој години, а 
који су остали чла-
нови ССП, др Мили-
ца Павлов и Стеван 
Кашанин, једногла-
сно усвојили. Горја-
нац је присутне ин-
формисао да је, 
слично ранијим го-
динама, ССП-у ло-
кална самоуправа 
Печуја доделила 
585.000 форинти по-
моћи.

На дневни ред је 
доспела и органи-
зација „Дана деце“. 
Према плановима, 
ова традиционална 
манифестација 
одржаће се 18. јуна, 
а по свему судећи, 
ове године, приредба за најмлађе би-
ће уприличена у Удвару (Pécsudvard).

Пошто је ове године град Нови 
Сад, град-побратим Печуја, културна 
престоница Европе, разговарало се и 
о могућности организације наступа 
Новосадског позоришта (Újvidéki 
Színház) у Печују, једнодневном путо-
вању у Нови Сад, а дотакнуто је и пра-
зновање „Дана града Печуја“. На ову 
прославу Печујци желе да позову 
своје побратиме, па тако и представ-
нике града Новог Сада.

У склопу манифестације планира 
се и представљање партнерских и по-
братимљених градова Печуја, а по 
свему судећи, своју културну понуду, 
са печујском публиком, поделиће и 
Новосађани.

Наравно, говорило се и о другим 
актуелним питањима, везаним за 
ССП, која, ове године, жели да прире-
ди разне програме и манифестације, 
са циљем да што боље презентује ра-
скош и богатство српске културе.

*
 У згради локалне самоуправе села 

Медина, одржана је седница месне 
Српске самоуправе (ССМ). На днев-
ном реду заседања, којим је предсе-
давала Наталија Сокић, председница, 
нашле су се следеће тачке дневног 
реда: извештај о збивањима између 
две седнице, измена буџета за 2021. 
годину, а потом и његово усвајање, 
организационе припреме за просла-

ву храмовне славе Духови, као и тач-
ка „разно“.

Наравно, све тачке биле су једно-
гласно усвојене и изгласане, а највећа 
пажња током седнице била је посве-
ћена духовској храмовној слави, која 
ће се ове године празновати 12. јуна. 
Организационе припреме су већ у то-
ку. Срби у Медини се искрено надају 
да ће овогодишње празновање духов-
ске храмовне славе протећи у најбо-
љем реду и у знаку масовног прису-
ства, не само малобројних месних 
српских православних верника, него 
и бројних гостију.

Као добри домаћини, мештани ће 
угостити све који дођу на празновање 
заштитника патрона светиње. За сва-
кога ће бити обезбеђен славски ру-
чак, па и вечера, а за добро располо-
жење присутних, и овога пута, побри-
нуће се оркестар „Забавна индуст- 
рија“. 

Мединчани су захвални Самоу-
прави Срба у Мађарској, која је по-
зитивно вредновала конкурс и за 
прославу храмовне славе доделила 
100.000 форинти. До 12. јуна, када ће 
се празновати храмовна слава Духо-
ви, Срби у овом толнанском насељу 
ће радити на спремању светиње и 
обновљене зграде бивше српске ве-
роисповедне школе, на којој су ре-
конструкциони радови приведени 
крају 13. маја. 

П. М.

ФОРУМИ Седнице на југу Мађарске

Договори активиста у 
Сегедину, Печују и Медини
     У Дому народности у Сегедину одржане су две 

седнице, на којима су представници народности, до-
нели више важних одлука, а о плановима за наредни 
период разговарало се и на заседањима српских само-
управа у Печују и Медини.

Пајо и Наталија Сокић из Медине

Радован Горјанац из Печуја 

Др Карол Биернацки из Сегедина



 

Будимпешта, 9. јун 2022. 5 

З ахваљујући дневницима Диане 
Будисављевић и истраживању 
писца и историчара Зорана 

Милекића из Чачка, очувана је успо-
мена на ову хероину. Диана Обексер 
Будисављевић знала је да је акција 
спасавања српске деце из усташких 
логора смрти заправо чин спасавања 
човечанства из „канџи зла”.

Прва промоција овог издања у Ма-
ђарској, одржана је 26. маја, у Срп-
ском клубу у Сегедину, где је домаћин 
била тамошња Српска самоуправа, 
односно Нада Малбашки као пред-
седница и Сенад Емра, потпредсед-
ник. Домаћини друге промoције, одр-
жане у Будимпешти, 27. маја, на позо-
ришној сцени у Улици Нађмезе, били 
су Српски културни и медијски цен-
тар „Српски венац” и Српско позори-
ште у Мађарској, на челу са директо-
рима Зорицом Јурковић Ембер и Ми-
ланом Русом.

- Све је почело пре десетак година 
када сам се упознао са нашим глум-
цем Тихомиром Тиком Станићем. Он 
је тада планирао да сними филм о 
Јасеновцу и Дианиној акцији. Он је 
родом од Козарске Дубице, краја ко-
ји је страховито страдао у Другом 

светском рату и осећао је дуг према 
свим тим жртвама. Требало је да ја, 
као историчар, скупим податке о Ди-
ани и уопште свему оном што се де-
шавало у Јасеновцу и Старој Гради-
шки. Пошто, међутим, нису скупљена 
новчана средства за тако велики про-
јекат, сценарио који смо написали 
уступљен је Гаги Антонијевићу. То му 
је, вероватно, помогло да са сцена-
ристкињом Наташом Дракулић ура-
ди свој сценарио за филм „Дара из 
Јасеновца”. Са друге стране, ја нисам 
могао дозволити да сви ти подаци ко-
је сам скупио и чињенице до којих 
сам дошао оду у заборав. Тада сам 
сео и написао роман – каже аутор 
књиге, Зоран Миликић.

Роман „Аустријанка” објављен је у 
издавачкој кући „Лагуна”, почетком 
2021.године, управо на Дианин рођен-
дан, 15. јануара. Приказивње филма 
„Дара из Јасеновца“ подигло је инте-
ресовање и за читање ове књиге, па 
је тако управо након филма обавље-
но више издања. За српску публику у 
Мађарској, као и за бројне читаоце 
на српском говорном подручју уоп-
ште, било је занимљиво да чују ко је, 
заправо, Диана Будисављевић – наша 

Аустријанка, и како се она са супру-
гом нашла у сложеним политичким 
и историјским приликама у Загребу, 
током Другог светског рата, када је 
већ увелико основана Независна др-
жава Хрватска.

- Диана је рођена у имућној поро-
дици Обексер, чија се породична ку-
ћа и данас налази у самом центру 
Инсбрука. Удала се за лекара Јулија 
Будисављевића, Србина из Хрватске, 
кога је упознала у време његове спе-
цијализације у Аустрији. У Загреб се 
досељавају након Првог светског ра-
та, где су стекли широк круг пријате-
ља – објашњава писац.

Публика је током промоције имала 
прилику да види слике породичне ку-
ће Обексерових у центру Инсбрука, 
на којој је однедавно постављена та-
бла са речима захвалности овој хе-
роини. Иницијативу је покренуло 
Удружење српске омладине из Инс-
брука, затим је и једно обданише у 
Инсбруку понело Дианино уме, а са-
да има више иницијатива да улице 
или школе у Србији, Републици Срп-
ској и региону носе име Диане Буди-
сављевић.

Током акције спашавања великог 
броја деце и њеног храброг уласака 
у логор Јасеновац, где се сусреће са 
злогласним управником усташких ло-
гора, Максом Лубурићем, Диана пре-
дано и посвећено, уз помоћ пријате-
ља, води своју картотеку и албуме са 
сликама деце. Деца око врата носе 

картончиће са именом или презиме-
ном, а залаже се да свако дете, чак и 
оно најмлађе, буде убележено по не-
ком белегу, знаку распознавања, како 
би касније, након рата, могло бити 
враћано мајци. Један број деце, нажа-
лост, умире од глади и исцрпљености 
и она бивају сахрањена на загребач-
ком Мирогоју, а тај део добија тужни 
назив „Мала Козара”. Велики број де-
це бива распоређен или усвојен у за-
гребачким породицама и одгајан у 
католичком духу. По ослобођењу, но-
ве власти одузимају картотеку Диани 
Будисављевић.

- Та картотека је савршено функ-
ционисала, то поуздано знамо, јер 
су нека деца враћена мајкама још 
током рата, а три дана пре одузима-
ња картотеке, у мају 1945. године, 
једну жену је упутила на адресу по-
родице где је дете било. Свој днев-
ник је водила у виду краћих беле-
шки, а он ће бити кључан да широка 
јавност уопште сазна за ову хуману 
акцију. Диана је желела да се укљу-
чи у рад социјалних служби након 
рата, али је у томе била спречена. 
Дубоко разочарана, није више нико-
ме говорила o свом раду током рата, 
њен дневник много година касније 
проналази њена унука Силвија Са-
бо у једном заборављеном сандуку. 
Он је преведен са немачког језика 
и објављен 2003. године и то је пот-
пуно изменило нашу слику о спаса-
вању деце током Другог светског 
рата, и дало одговоре на низ питања 
која историчарима нису била јасна. 
Диана умире 1978. године у Аустри-
ји, а три године након ње и Јулије - 
појашњава писац.

Током обе вечери приказивани су 
документарни фрагменти који гово-
ре о приликама током Другог свет-
ског рата у Загребу и НДХ, као и 
кратки инсерти из Филма „Дара из 
Јасеновца”, уз архивске фотографи-
је Диане Будисављевић из младости, 
као и средовечене жене када изво-
ди децу из логора у Јасеновцу. Ау-
дио-визуелни материјал припреми-
ла је екипа „Српског венца”.

У програму су учестовали и Неве-
на Богићевић, наставница у Српској 
школи „Никола Тесла“ и ученик Ди-
митрије Петровић, који су надахну-
то читали одломке из романа „Ау-
стријанка”, а модератор вечери би-
ла је Добрила Боројевић.

Д. Б.

Исправљање неправде према 
Диани Будисављевић

ПРОМОЦИЈЕ Књижевне вечери у Сегедину и Будимпешти

Роман „Аустријанка”, аутора Зорана Миликића, посве-
ћен је Диани Будисављевић, која је у Другом светском 
рату спасла више од 12.000 деце из логора у НДХ, а онда 
је после рата скоро потпуно заборављена. Промоције у 
Сегедину и Будимпешти заједнички су организовали Кул-
турни и медијски центар „Српски венац” и Српско позо-
риште у Мађарској.

ЗАХВАЛНОСТ ДОМАЋИНИМА
Аутор романа, историчар Зоран Милекић, за наш лист каже да је сада 

први пут боравио у Мађарској, сусревши се са публиком у Сегедину и Бу-
димпешти. 

- Велика захвалност нашим драгим људима, окупљеним око Kултурног и 
медијског центра „Српски венац” и Српског позоришта у Мађарској. Срби 
у Мађарској су ме одушевили, имају своје новине, позориште, гимназију, 
чувају српски језик, обичаје, фолклор, музику. Заправо, схватио сам да су 
наши Срби научили да своје име и отаџбину не бране квазипатриотским 
бусањем у прса, него памећу, знањем, културом и сваком лепотом. И хвала 
им на томе!
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И ако је 29. маја, у недељу, у Пе-
чују владало облачно и ки-
шовито време, било је свеча-

но у престоници Жупаније Барања, 
када је прослављена црквена слава. 

У животу печујских Срба и осталих 
православних верника, који редовно 
долазе на богослужења у месну срп-
ску православну цркву, посвећену по-
менутим светитељима, сроднику апо-

стола Павла и његовој помоћници, 
празновање патрона светог храма 
представља посебан догађај.

Печујци су већ раније отпочели 
припреме за достојну прославу за-
штитника цркве, а добили су и вест 
да ће храмовну славу, својим прису-
ством, увеличати епископ будимски 
Лукијан. У светињи се последње не-
деље у мају окупио велики број вер-

ника из Барање, али и удаљенијих 
места, а дошли су и Срби из Хрватске. 

Уз саслужење свештенства, свету 
архијерејску литургију служио је епи-
скоп будимски Лукијан, а литургиј-
ском слављу нарочито је допринео 
црквени хор при храму Св. апостола 
Петра и Павла у Петроварадину. 

Свечану славску проповед, у скло-
пу славског богослужења, по благо-
слову преосвећеног владике, одржао 
је протонамесник Благоје Катић, па-
рох петроварадински, који је говорио 
о важности неговања и чувања пра-
вославне вере, светим обавезама све-
штенства и богоугодног народа. 

Прослава заштитника светиње је 
настављена под сводом светог храма, 
где је владика Лукијан освештао нова 
звона, која су цркви даривали ового-
дишњи кумови славе Огњен и Никола 
Бандулаја, са својим породицама из 
Инђије.

Уследило је, потом, освећење и ре-
зање славског колача, и благосиљање 
кољива. Традиционални славски чин 
освештања славских дарова био је 
крунисан свечаном доделом високих 
црквених признања. Владика Лукијан 
је овогодишње кумове, Огњена и Ни-
колу Бандулају, одликовао архијереј-
ском граматом за жртвену љубав пре-
ма мајци Цркви, а посебно за помоћ 
при улепшавању Џрама Св. Андрони-
ка и Јуније.

На крају свете литургије, јереј Ми-
лан Ерић, парох печујски, заблагода-
рио је Његовом преосвештенству на 
благослову и посети, којом је увели-
чао прославу храмовне славе.

     Владика Лукијан је поздравља-
јући верни народ верницима поже-
лео срећну храмовну славу, да би се 
упитао: „Како да се остатак човечан-
ства снађе? Не знамо другачије, већ 
само кроз веру и Христа, и кроз Све-
те Тајне, које нам је оставио Господ у 
цркви. Зато, како је рекао и отац у 
својој беседи, треба да дођемо у цр-
кву и на сваком месту  да сведочи-
мо!” 

У наставку празновања храмовне 

славе, којој су присуствовале:  Биљана 
Гутић Бјелица, амбасадор Босне и 
Херцеговине у Мађарској, и  Ивана 
Кунц, први саветник Амбасаде Срби-
је у Мађарској, као и верни народ из 
Печуја и околине, уследило је пригод-

но послужење у порти светог храма. 
Славље је настављено у једном од 
угоститељских објеката у Печују, где 
је старањем јереја Милана Ерића 
приређена трпеза љубави за свештен-
ство и сабрани верни народ. 

За добру атмосферу побринули су 
се музичари из Новог Сада, предво-
ђени Бојаном Тренкићем, као и орке-
стар из Мохача на челу, са маестром 
Јожефом Ковачем Вершендијем.

Сви су били весели и раздрагани, 
а задовољан славском атмосфером 
био је и један од кумова овогодишње 
храмовне славе у Печују, Огњен Бан-
дулаја, који је за наш лист рекао:

„Слава Господу да нас је Бог спо-
јио. Спојио нас је ваш и наш отац Ми-
лан, који је мој добар пријатељ. Пре 
него што је дошао код вас, живео је 
и службовао у Инђији. Ми смо проу-
чавали живот православних Срба у 
Мађарској и наишли смо на заиста 
драгоцене историјске податке о на-
шем народу овде. Посредством оца 
Милана смо замољени да кумујемо, 
па смо пожелели да Печујској срп-
ској православној црквеној општини 
нешто дарујемо. Од оца Милана са-
знали смо да нови храм, који је сагра-
ђен и освештан 2015. године, нема зво-
на. Ето, слава Господу, звона су стигла 
и искрено се надам да ће се њихови 
гласови вековима чути овде у древ-
ном, хришћанском Печују.”  

Овогодишњу прославу заштитника 
печујске светиње Св. Андроника и Ју-
није суфинансирали су: Уред преми-
јера, Фонд „Бетлен Габор”, Самоупра-
ва Срба у Мађарској, Самоуправа 
Срба 13. будимпештанског кварта, 
Српска самоуправа у Печују и Печуј-
ско-барањско српско удружење.

Предраг Мандић

ДУХОВНОСТ Храмовна слава у Печују

Сународници из Инђије даровали  
цркву новим звонима

Српски православни храм у Печују, посвећен Светом Ан-
дронику и Јунији, 29. маја је добио предиван поклон. Пово-
дом празновања заштитника светиње, цркву су новим звони-
ма даривали кумови славе, браћа Бандулаја из Инђије у Срби-
ји, чиме се остварио давнашњи сан Печујаца.

У пркос потешкоћама са којима 
се суочавају, Бајци су већ ура-
дили измену лима и одвођење 

воде. Пре две године једна провала 
облака је нанела воду у цркву, па су 
људи спасавали оно што се могло спа-
сти. Бајци су још за време радова на 
изолацији решили да унапред купе 
црепове, уколико би дошло до обнове 
кровне конструкције светиње.  Цена 
грађевинског материјала расте, па су 
желели што пре да уложе средства, 
која су добили на конкурсу. Када ће 
доћи до реконструкције кровне кон-
струкције, за сада се не зна.

Бајској српској самоуправи пред-
стоји дуг пут до реализације тих ра-
дова, који су скупи. Како нас је ин-
формисао Тихомир Тибор Барабаш, 
члан месне Српске самоуправе, уско-
ро треба да стигну стручњаци, стати-
чари, како би на лицу места погледа-
ли статику цркве, проверили зидове, 
и саставили листу најнеопходнијих 
радова.

Бајци се надају да ће ускоро доћи 
до реконструкције, а умеђувремену 
ће се борити да дођу до нових фи-
нансијских средстава. 

П. М.

Акција у Баји

Самоуправа Срба у Баји покренула је обнову месне срп-
ске православне цркве. Иако је ССБ успешно конкурисала 
за средства код Државног секретаријата за народносна, 
цивилна и верска питања при Влади Мађарске, додељена 
сума ће бити довољна само за реализацију дела послова, 
па ће Срби у Баји бити приморани да траже додатне фи-
нансијске изворе.

Започета обнова српског 
православног храма
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У з остале теме, и значај празно-
вања годишњице се нашао на 
дневном реду скупштинске 

седнице КУД-а „Банат”, која је одр-
жана 26. маја, у месном Српском кул-
турном, образовном и духовном цен-
тру „Свети Сава”. Председник Кри-
стифор Брцан је присутнима 
скренуо пажњу да наредне године 
предстоји обележавање једног зна-
чајног јубилеја. Ради се о прослави 
75. годишњице постојања КУД-а „Ба-
нат” у Дески. Иако се обично славе 
округле годишњице, три четврт века 

постојања ансамбла заслужује по-
себну пажњу и приређивање једног 
концерта који ће сумирати дугогоди-
шњи рад „Баната”.

- Наравно, постоје бројна питања 
у вези са организацијом прославе, 
али припреме треба почети већ сада, 
како би се што боље и лепше обеле-
жио јубилеј – нагласио је Брцан. 

Током скупштинске седнице гово-
рило се и о разним инвестицијама, 
које се тичу проширивања зграде 
Српског културног, образовног и ду-
ховног центра „Свети Сава”, као и о 

судбини српске Завичајне куће, у че-
му ће, према наговештајима, помоћи 
и дирекција сентандрејског етно-
графског музеја на отвореном про-
стору - „Skanzen”.

На седници су разматрани разни 
програми. У последње време де-
шчански фолклораши су се истица-
ли приређивањем плесачница, а јед-
на од њих ће се одржати 11. јуна, у 
Чонграду. Већ након два дана Дешча-
не очекује наступ у Будимпешти, на 
„Данима Терезвароша”, а 2. јула го-
стоваће у Мађарбоји, где ће мешта-
нима и њиховим гостима у склопу 
једносатног концерта приказати ле-
поте српских игара, песама и музике. 
Представиће се и Радионица „Злат-
не руке”.

Наравно, биће још програма у ме-
сецу јулу, од којих се посебно истиче 
„Јулијада”, заказана за 23. јули, када 
се предвиђа сусрет генерација „Ба-
ната”. Занимљив ће бити и август, јер 
ће се од 1. до 18. августа ређати разни 
кампови; од ручних радиности до 
фолклорног и музичког табора. И то-
ком јесењег школског распуста одр-
жаће се један камп. Крајем августа 
се предвиђа одржавање 2. по реду 
Дечјег фолклорног фестивала, на ко-
јем ће се појавити и Краљевчани из 
Србије, пријатељи Дешчана, а једна 
од ударних манифестација „Баната” 
– „Ајваријада”, заказана је за 10. сеп-
тембар. У октобру фолклораше оче-
кује наступ на „Гласу Балкана”, а „Ба-
натски сабор” се планира 5. новем-
бра.

Кристифор Брцан је нагласио да 
је „Банат” у протеклих 10 година 
имао око 150 конкурсних пројеката, 
а у току је остваривање 27 актуелних.

Доста пажње је било посвећено 
раду Оркестра „Банат”. Истакнуто је 
да би члановима овог музичког са-
става требало дати више могућности 
за наступе, пре свега на сеоским за-
бавама, али и на прослави Божића и 
празновању храмовне славе Прео-
бражења Господњег.

Са друге стране, поједини скуп-
штинари су изразили забринутост 
што не постоји такозвани „свирачки 
подмладак”, који би могао да насле-
ди садашње музичаре. Овај проблем 
није у могућности да елиминише ни 
Ладислав Халас, музички педагог из 
Тукуље, који у Деску долази редовно, 
како би малишанима пренео основна 
свирачка знања. Недељни једносатни 
сусрети и часови са децом су недо-
вољни, закључак је појединих скуп-
штинара. Дата је иницијатива да чла-
нови Оркестра „Банат”, сходно оба-
везама, помогну музичко образовање 
заинтересоване дешчанске деце.

На крају скупштинске седнице 
Кристифор Брцан је подсетио да ће 
се наредне године у Новом Саду 
одржати Европска смотра српског 
фолклора, на коју КУД „Банат” наме-
рава да отпутује.

Са присутнима је поделио и једну 
радосну вест, која се тиче третмана 
Дешчана код расписивача конкурса, 
од стране ЕУ фондова. Наиме, више-
годишње прецизно аплицирање де-
шчанског ансамбла истакнуто је као 
пример и за остале конкурсанте. На-
длежни су позвали руководиоце „Ба-
ната” да јавно представе админи-
стративну технику, коју примењују 
приликом конкурисања. 

На крају скупштинског заседања, 
чланови Оркестра „Банат” и умет-
нички руководилац подмлатка ан-
самбла Перица Дунаи оценили су 
свој рад у протеклом периоду, и из-
нели одређене критичке примедбе 
на рачун потешкоћа са којима се су-
очавају. 

П. М.

Почињу припреме за прославу  
75. рођендана ансамбла

Са скупштинске седнице КУД-а „Банат” КУЛТУРА

Културно-уметничко друштво „Банат” у Дески већ је от-
почело припреме за прославу 75. годишњице постојања 
ансамбла. Свечано обележавање јубилеја планира се за 
следећу годину, када ће се Дешчани вратити у прошлост 
и евоцирати успомене из 1948. године. Тада је основано 
Дешчанско фолклорно друштво, претеча данашњег 
КУД-а.

Т радиционална манифестаци-
ја је трајала од 13. до 22. маја, 
када су приређени бројни 

програми, од којих посебно ваља 
истаћи „Вашар на мосту” и  26. по 
реду „Вински фестивал”, који је и 
овај пут у великом броју привукао 
дегустаторе и љубитеље добрих ка-
пљица.

Програмска понуда је обухватила 
и бројне друге културно-забавне, 
спортске и гастрономске приредбе, 
међу које су организатори увр-
стили и презентацију културе на-

родности, које живе и раде у граду 
Сегедину.

Пре свега, био је промовисан фол-
клор националних и етничких зајед-
ница, па тако и српске, коју је и овај 
пут заступао КУД „Банат” из Деске.

Дешчани су, најпре, 17. августа, на 
Тргу Дугонич, одржали српску игран-
ку која је привукла и младе и старе. 
Уз свирку Оркестра „Банат”, играчи 
нашег најстаријег ансамбла су са за-
интересованима увежбавали попу-
ларне игре, попут „Моравца”, „Ужич-
ког кола” и других. Плесачница је 

била успешна и нема сумње да је 
српски фолклор и „Банат” добио но-
ве присталице.

Њих је било и 21. маја, када је у 
организацији Дома народности, у са-
радњи са организаторима „Дана гра-
да”, на истој локацији, уприличен на-
родносни фолклорни гала програм. 
Приликом представљања дела кул-
туре народности, играчи КУД-а 
„Бaнат” из Деске, предвођени умет-

ничким руководиоцем Перицом Ду-
наијем, извели су кореографију под 
насловом „Димитровград”. 

Дешчане и остале извођаче кул-
турне манифестације публика је 
поздравила бурним аплаузима, а 
на сличан пријем наишли су и 
остали учесници програма „Дана 
града” и „Дана народности” у Се-
гедину.  

П. М.Житељи Сегедина су након двогодишње паузе имали при-
лике да уживају у програмима „Дана града” који се приређу-
ју у знак сећања на 21. мај, 1719. године, када је у Лаксенбургу, 
поред Беча, по други пут, сада већ дефинитивно, дата Сегеди-
ну титула слободног краљевског града.

Српски фолклор одушевио 
посетиоце

Одржани Дани града у Сегедину
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Значајна годишњица славног Србина из Баје (1) СЕЋАЊЕ

О тац Јоакима Вујића био је 
сапунџија и трговац. У род-
ном граду, Баји, Јоаким је за-

вршио славеносербску основну шко-
лу, а исто тако и немачку, латинску и 
мађарску. По завршетку основног 
образовања одлази у Нови Сад, где 
је уписао средњу школу, а после го-
дину дана уписује гимназију у Kало-
чи, где се задржао две године. 

Млади Јоаким, откривши свој па-
сионирани мобилни дух, одлази у Се-
гедин, где је постао синтаксиста. У 
Сегедину такође у једном моменту 
одустаје од школовања и одлази за 
шегрта, али га је прва газдинска гру-
бост разочарала те се поново враћа 
у родну Бају. Из Баје поново зарад 
нових сазнања походи Kалочу, ода-
кле по завршеној школској години 
одлази у Братиславу да учи „више 
науке”, али с обзиром да се није мо-
гао издржавати поново се враћа у 
Kалочу.

У том месту је изучавао поезију, па 

потом отишао у Ђур на 
даље школовање за рето-
ричара, али се због стро-
гости директора уплашио 
и отишао у Острогон да 
упише гимназију. На наго-
вор свештеника Лазара 
Перенчевића, који је же-
лео да његов син Јова учи 
са Јоакимом, он одлази у 
Братиславу 1792. где по-
стаје стипендиста Еванге-
листичког лицеја. У лицеју 
је учио: реторику, логику, 
алгебру, мађарску исто-
рију, римске обичаје, свет-
ску историју, филозофију, 
физику, права, догматику, 
моралну философију, хе-
брејски и старогрчки.

Са намером да заврши 
правне науке, уписао се у 
Римокатоличку академи-
ју. Разочаран стварношћу 
и правом као таквог, Ву-
јић напушта 1975. ове сту-
дије и враћа се у Бају.

Период проведен у 
Братислави је за његово 
позоришно делање прва 
важна дестинација, јер је 
Братислава у то доба 
(1792-1795) неговала све 
облике позоришне орга-

низације: црквено позориште, цркве-
но-школско, путујуће дружине, двор-
ска позоришта и краљевско-градско 
позориште. Ту је Јоаким Вујић и први 
пут видео Kоцебуову „Kрешталицу”, 
коју ће касније превести на српски.

На репертоару краљевско-град-
ског позоришта у Братислави (које је 
лично благосиљала Марија Терезија), 
у то време Јоаким Вујић је могао ви-
дети дела Kоцеуба (који је у том пе-
риоду био најигранији писац), Хен-
слера, Шиканедера, Шредера, 
Ифланда, Шекспира, Гетеа, Шилера, 
Голдонија, Гоција... Многи од Вујиће-
вих превода, које је начинио девет 
година после своје епизоде у Брати-
слави, јесу дела баш ових наведених 
писаца. То нам готово сигурно гово-
ри да је Вујић био чест посетилац те-
атра у Братислави, које поред тога 
што је било популарно, јер је сав 
уметнички живот тога времена усме-
раван ка позоришту, није било тешко 
приуштити га због популарних повла-

стица за студенте. Ипак, о свему томе 
нам није оставио ниједну реч.

По повратку из Братиславе у Бају 
1795, Вујић одлучује да научи фран-
цуски, италијански и енглески. Оства-
рење овог плана види у Трсту, и у фе-
бруару 1796, по најгорем зимском 
времену, креће пешице на пут, јер 
родитељи нису имали новац за нову 
авантуру. Успео је да стигне преко 
Загреба до Kарловца, где се зауста-
вио да излечи ногу од дугог пешаче-
ња. 

У Kарловцу га је задесило прегршт 
догодовштина. Учитељ код кога је од-
сео, Павле Мајић, наговарао га је да 
напусти мисао о одласку у Трст и да 
остане у Kарловцу као службеник у 
градској кући, а у случају да приста-
не, Сима Скелеџић, најбогатији трго-

вац у Kарловцу му је нудио руку сво-
је синовице Цвете, као и кућу и изве-
сну количину готовине. Вујић је на 
ово привидно пристао, али под усло-
вом да га на годину дана пошаљу у 
Загреб, на праксу којем добром адво-
кату. Пошто се поново уверио у ли-
цемерје правне вештине, враћа се у 
Kарловац поново са намером да оде 
у Трст, али на крају ипак завршава са 
оцем у Баји.

Потом одлази у Нови Сад, где се 
запошљава као писар. Одатле га ша-
љу у Футог, као школског надзорника, 
док не доспе на место учитеља у Срп-
ском Бечеју. Ту се задржао три годи-
не. Због разних интрига које су се 
створиле, он се у лето 1801. враћа у 
Бају.

Д. А.

Два и по века од рођења Јоакима Вујића
Јоаким Вујић, отац српског позоришта, рођен је 9. сеп-

тембра 1772. у Баји. Убраја се у ред најплоднијих српских 
књижевника – аутор је преко четрдесет различитих дела. 
Превео је и прерадио 27 позоришних комада. Његова ми-
сија је била да оживи српски позоришни живот и шири 
позоришну уметност.

НЕУСПЕЛА ЖЕНИДБА У СЕНТАНДРЕЈИ
У периоду од 1810-1815. Јоакима Вујића затичемо у Сентандреји као учи-

теља. Овде су га оженили богатом удовицом Пелагијом Манојловић и упра-
во она је лик који је Јоаким овековечио у „Kрешталици”. Пелагија се од 
њега развела уз бучан скандал. Ипак, Сентандреја је била ретко место које 
је представљало праву оазу мира у животу Јоакима Вујића. Посветио се 
узгајању винове лозе и стварању нових дела. Извесно је да је Вујић из Сен-
тандреје одлазио у Будим и Пешту и гледао позоришне представе, јер су 
театри у угарској престоници били на високом нивоу. 

СУДБОНОСНИ БОРАВАК У ТРСТУ
С обзиром да Јоаким Вујић није могао да угуши у себи жељу за страним 

језицима он у новембру креће преко Загреба и Ријеке ка својој дестинаци-
ји и стиже у Трст, 12. новембра 1801. На препоруке се запошљава као при-
ватни учитељ у кући код трговца Антонија Kвекића, где је подучавао њего-
ве синове, брата и супругу за 300 форинти годишње, бесплатан стан и храну. 
Захваљујући породици Kвекић имао је бесплатне учитеље језика. Прво је 
научио италијански и убрзо превео италијанску приповетку „Излишна љубав 
Ирине и Филандра”. Затим је учио француски шест месеци и 1805. написао 
Прву француску граматику у Срба. Пошто је завршио писање граматике, 
положио је посебан испит да би могао да буде кандидован за учитеља срп-
ске школе.

Године када је и Јоаким Вујић стигао у Трст, отворено је „Театро Нуово”, 
која је и дан данас једна од највећих позоришних грађевина са својих чак 
пет галерија. Уз сјајан репертоар који му је био на располагању, била су ту 
и многа познанства која је склапао. Упоредо почиње са својим првим пре-
водима. Граматика је била необично популарна, као и његови преводи, тако 
да је Јоаким Вујић био једини српски писац који је у периоду 1804-05. могао 
да се похвали са пет књига у штампи.

Трст је Вујићу омогућио да се упозна са савременим италијанским позо-
риштем, са новим драмским делима, с опером и балетом. Трст је био вели-
ка театарска школа за Вујића, он се ту одао театру из којега је после било 
немогуће изаћи. Својим је преводилачким и списатељским радом постао 
један од ретких посредника између италијанске и српске културе.



 

Будимпешта, 9. јун 2022. 9 

„Ондак је Радак запаприченог 
образа поч'о да ларма и заповеда – 
настави кикиндски звонар – да се по-
убијаду сви представници власти. Ма-
џари и Шваби нису 'тели да га слуша-
ду. Они су му окренили леђа. Нису 
'тели да узму тал из так'ог зулума. Обе-
сни Радак шиб'о је очима све око се-
бе. Успео је да напујда Србе да извр-
шиду, тобоже, зактеве Карловачког 
народног одбора. Свет к'о да је с ума 
сиш'о! Сас вилама и сикирама у рука-
ма ишли су по преки шорови и по 
неки' кућа. На крају су и пронашли те 
несрећне сакривене чланове Варо-
шког магистрата. Еј, ондак је тек на-
стало зло и наопако! Срби су почели 
да таманиду Србе! Тако је с вилама 
прободен Јован Чунчић. Убили су га 
Ђока Тителски и Арса Вуковић. Том 
јадничку су ти ма'нити злотвори ис-
копали очи, одсекли нос, а на главу 
му мет'или лонац. 

Кенђелац је им'о срећу. Он се пре-
обуко у сиротињског паора, па је тако 
побег'о из Кикинде. 

Сачувај нас Боже! 
Истога дана убијен је још један од-

борник, Аца Исаковић. Њега је избо 
ножом Урош Рајков. Искасапљеног 
Исаковића су окренили наглавачке, 
па су му главу забили у гомилу свињ-
ског ђубрета. 

Боже ме саклони од так'и' злотвора! 
Кад је онај проклети Радак приме-

тио у шта се сва та његова пропаган-
да преметнила, е, онда је већ и он 
проб'о да смирива полудели народ. 
Ал' касно Марко на Косово дође! По-
беснели свет је тад већ променио ћу-
рак. Неки угурсуз је чак и пукнио из 
пиштоља на Радака. Једва је сачув'о 
живу главу на раменима. Е, брате мој, 
то више није била шала! Радак се пре-
плашио, скочио на коња, па искири, 
побег'о из Кикинде. 

А када је пред варош стиг'о оберст 
Киш сас две 'иљаде хонведа, ондак су 
Кикинђани сас белим барјаком иза-
шли пред њега и молили да ји поште-
ди. После пар дани стиг'о је и комесар 
маџарске владе, Петар Чарнојевић. 
Он је по'апсио све бегунце, све зли-
ковце и кољаче. Једне је стрп'о у ап-
сану, друге је одгонио у ариштом, а 
треће је изн'о прид суд. Они који су 
окрвавили руке о'ма' су повешани 
прид варошку кућу. Е, тако вам је то, 
чељади моја, кад народ полуди, кад 
се одрпанци и одметници до'ватиду 
власти, и кад се брезгаћницима и тор-
барима тутне бодеж и сикира у руке!”

У преосетљивој души ђакона Ви-
линског болно одјекнуше речи ки-
киндског звонара. Осети мучнину у 
желуцу, срце му бије као трезвон на 

крају празничне литургије, а сева му 
у слепоочницама као у време најже-
шће летње олује. Стужило му се. Спо-
паде га утученост и нека неизмерна 
туга. 

„У шта се само преметнио овај 
свет? Свудан буна, насиље и убијање. 
Кикинда, Карловци, Бечеј, Мол, Пан-
чево… Уш'о ђаво у народ, па нема му 
спокоја. Цео свет се преобличио у ка-
љаву јаругу у којој играју врзино коло 
нечисте силе и зли демони!”, чемерно 
уздахну. 

„Тешко земљи и мору, јер ђаво сиђе 
к вама с великим гневом знајући да 
има мало времена”, шапутао је пола-
ко, једва чујно, себи у недра речи Све-
тог Јованa Богослова. Заигра му јабу-
чица у грлу. (...)

Драгомир Дујмов

„У шта се само преметнио овај свет? Свудан буна, на-
сиље и убијање. Кикинда, Карловци, Бечеј, Мол, Панче-
во... Уш'о ђаво у народ, па нема му спокоја. Цео свет се 
преобличио у каљаву јаругу у којој играју врзино коло 
нечисте силе и зли демони.”

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849 године (34)

10. јуна 1868. – У Београду, у  
Кошутњаку убијен је српски кнез 

Михаило Обреновић (1839-42. и 
1860-68). Владао је аутократски, а 
као присталица просвећеног апсо-
лутизма извршио је значајне ре-
форме и државној управи и војсци, 
европеизовао земљу, основао На-
родни музеј и Народно позориште 
у Београду. Наследио га је Милан 
Обреновић. 

10. јуна 1999. – НАТО је прекинуо бом-
бардовање СР Југославије, након 
што су се прве јединице Војске Ју-
гославије, на основу Војнотехнич-
ког споразума потписаног претход-
ног дана у Куманову, повукле са 
Косова.

11. јуна 1990. – Умро је српски истори-
чар Васа Чубриловић, учесник 
атентата на аустроугарског престо-
лонаследника Франца Фердинан-
да 1914. у Сарајеву, професор Бео-
градског универзитета, члан Срп-
ске академије наука и уметности. 

12. јуна 1683. – Турска војска почела 
је другу опсаду Беча. Град је у сеп-
тембру исте године ослободио 
пољски краљ Јан Собјецки. 

12. јуна 1691. – Ахмед II на турском 
престолу наследио је султана Су-
лејмана III у веома тешким прили-
кама за царство. Водио је неуспе-
шне ратове против Аустрије, Вене-
ције и Русије и био присиљен да 
прихвати неповољне услове Kар-
ловачког мира 1699. 

12. јуна 1848. – Мађарска војска на-
пала је Сремске Kарловце, седиште 

Срба у Угарској, што се сматра по-
четком мађарско-српског рата 
1848. 

13. јуна 1839. – Српски кнез Милош 
Обреновић абдицирао је у корист 
сина Милана и напустио Србију. 
Кнез Милан умро је неколико не-
деља пошто је изабран за српског 
владара. Намесници су позвали ње-
говог млађег брата Михаила да 
преузме престо. 

13. јуна 1876. – Српско учено друштво 
је за прву жену академика изабра-
ло сликарку из Стоног Београда 
Катарину Ивановић. 

14. јуна 1904. – Умро је српски писац 
и лекар Јован Јовановић Змај, једна 
од најмаркантнијих личности срп-
ског друштва у другој половини 19. 
века. 

15. јуна 1903. – После убиства Алек-
сандра Обреновића у Мајском пре-
врату, Скупштина Србије изабрала 
је Петра Карађорђевића за краља 
Србије. Током његове владавине 
учвршћен је парламентаризам и 
убрзан привредни и културни ра-
звој земље.

16. јуна 1852. – У Новом Саду је штам-
пан први број листа „Сербски днев-
ник”, са књижевним додатком 
„Седмица”. Лист је излазио 12 годи-
на и био је један од ретких словен-
ских листова у аустријској цареви-
ни у то доба. 

16. јуна 1876. – У Цетињу је, после пре-
говора вођених од октобра 1875. до 
фебруара 1876, потписан уговор о 

савезу Србије и Црне Горе против 
Отоманског царства. 

16. јуна 1958. – Обешен је Имре Нађ, 
мађарски премијер у време анти-
комунистичке побуне у Мађарској 
1956. коју су угушиле совјетске тру-
пе. Нађ је тада ухапшен и на мон-

тираном процесу осуђен на смрт 
због издаје. На исти дан 1989. пола 
милиона Мађара присуствовало је 
у Будимпешти његовој поновној са-
храни уз државне почасти. 

Болни одјек речи  
кикиндског звонара

ВРЕМЕПЛОВ
Кикинда

Кнез Михаило Обреновић
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Н ародносни педагошки и 
образовни центар при Уреду 
за едукацију приредио је 

Државно такмичење из српског јези-
ка, књижевности и српског народопи-
са за ученике основних школа. На 
такмичењу учествовало је укупно че-
творо српских ученика. Сви кандида-
ти: Бјанка Њари, Маја Камила Поди-
на, Оршоља Њари, Бела Моника Ма-
рошин, ученицe су 7. разреда 
Батањске српске двојезичне основне 
школе. Ученике је припремила на-
ставница Весна Галић. 

Батањски ђаци су тога дана рано 
устали да би после дугог путовања на 
време стигли у Будимпешту. Учеснике 
и наставницу Весну Галић је у просто-
ријама Народносног педагошког и 
образовног центра дочекала Љубин-

ка Георгијевић, сарадник поменуте 
институције.

Пре почетка државног такмичења 
учеснике је поздравио председник жи-
рија Драгомир Дујмов. Жири су чини-
ли професори будимпештанске Срп-
ске гимназије „Никола Тесла”: Јулијана 
Которчевић, заменик директора, Мир-
јана Трагор и Драгомир Дујмов. 

Такмичење је почело српским јези-
ком и књижевношћу. Сваки учесник је 
имао могућност да освоји укупно 200 
поена.

Ученица Бјанка Њари је говорила о 
„Путовaњима” и „Бројевима”. Оршоља 
Њари, такође ђак 7. разреда Батањске 
српске школе извукла је тезу „Заштита 
здравља” и „Деминутив”. Маја Камила 
Подина је дала одговор на тему „На-
чин исхране”, а из граматике је гово- рила о „Aнтонимима”. Жири је посеб-

но оцењивао језичко знање и грама-
тичке правилности приликом излагања 
кандидата.

Освојена места из српског језика и 
књижевности: 1. Бјанка Њари, 2. Маја 
Камила Подина, 3. Оршоља Њари.

После српског језика и књижевно-
сти уследило је такмичење из српског 
народописа. У овој категорији учество-
вало је три кандидата. Такмичење из 
народописа се састојало из једног де-
ла. Сваки кандидат је промовисао свој 
мултимедијални пројекат на одређену 
тему из области културе и традиције 
српског народа. И овде је сваком уче-
снику пружена прилика да освоји 
укупно 200 поена.

Бела Моника Марошин приказала 
је свој лепо урађен пројекат под на-
словом „Српски специјалитети”.

Оршоља Њари је представила свој 
занимљив рад „Српске народне бајке 
и приче”. Маја Камила Подине је, пак, 
овом приликом презентовала свој про-
јекат „Српска традицонална занима-
ња”. 

Сви учесници су своје пројекте при-
казали помоћу мултимедијалних сред-
става и апарата. 

Освојена места из српског народо-
писа: 1. Бела Моника Марошин, 2. Маја 
Камила Подина, 3. Оршоља Њари.

На крају такмичења и после прогла-
шења резултата свим учесницима су 
уручене похвалнице. Победницима су 
2. јуна уручене заслужене награде. У 
свечаној сали „Лајош Кошут” Влади-
ног уреда Пештанске жупаније упри-

личена је додела награда за државно 
народносно језичко „онлајн” тачмиче-
ње из српског језика, за државно так-
мичење из српског језика и књижевно-
сти, као и српског народописа за 
основце. Прво место на државном на-
родносном језичком "онлајн” тачмиче-
њу из српског језика додељено је Ива-
ну Золтану Карпатију из Сегедина, ко-
га је припремила наставница 
Валентина Нађ. Ученица 4. разреда 
Српске основне школе „Никола Тесла” 
у Будимпешти, Ирис Ајнвахтер, осво-
јила је друго место. Поред награђене 
ученице на поменутом такмичењу уче-
ствовало је још петнаест ученика че-
твртог разреда наше школе на Тргу 
ружа, које је припремила учитељица 
Јасмина Латас. Треће место је припало 
Зори Емилији Роцко, ученици Двоје-
зичне српске основне школе у Батањи, 
а припремила ју је наставница Сања 
Ковачевић. Награде је уручио др Зол-
тан Фирјеш, помоћник државног се-
кретара Државног секретаријата Ми-
нистарства владе за односе са вер-
ским заједницама и националним 
мањинама, а пригодан програм при-
премили су ученици народносних 
основних школа на својим матерњим 
језицима. 

Тога дана су уручене награде и ба-
тањским ученицама: Бјанки Њари, Ма-
ји Камила Подини, Оршољи Њари, Бе-
ли Моники Марошин.

Професорима, наставницима и учи-
тељицама уручене су захвалнице за 
успешну припрему ученика.

Јасмина Латас, Драгомир Дујмов                               

Награде за најбоље учеснике државних такмичења 
Свечаност у Уреду за едукацију 

П риметно је да деца све мање 
времана проводе на отворе-
ном, а то неповољно утиче на 

њихово здравље, благостање и развој. 
Зато је важно и потребно организова-
ти део наставних активности на отво-
реном, у природи или на зеленим по-
вршинама у близини школа. Добро 
организоване и квалитетно спроведе-
не активности игре, учења и истражи-
вања у природи имају велики позити-
ван утицај на ментално и физичко 
здравље деце. Боравак на отвореном 
омогућава и непосредни контакт и до-
живљај природе, тако да ученици из 
личног искуства добро упознају, разу-
меју, заволе природу и старају се о њој. 

Ученици нижих разреда Српске 
основне школе у Батањи, заједно са 
својим педагозима, прикључили су се 
зеленој акцији под слоганом „С при-
родом на ти”, коју организује Савез 
учитеља Републике Србије, са циљем 
да промовише и подстакне активно-
сти на отвореном – игру, учење и ис-
траживање у природи, о природи и за 
природу. Акција „С природом на ти” 
је део глобалне кампање под називом 
„Дан учионице на отвореном”, која 
слави и инспирише учење кроз игру 

на отвореном, а покренута је 2012. го-
дине, у Лондону. Овај глобални покрет 
обележава се у целом свету са циљем 
да деца што више времена проводе 
напољу, да усвајају разна знања и ве-
штине, али и да се уче одговорном по-
нашању у природи. 

Педагозима наше древне установе 
у Батањи се веома допала ова идеја 
и 19. маја су је реализовали са својим 
ученицима. Малишани су тог дана 
стигли бициклима у школу и заједно 
се, у дугачкој колони, упутили ка пар-
кићу на рубу Батање. Тамо су одржа-
ли часове. За ученике је приређен 
крос, такмичење у трчању, али са ма-
лим препрекама, узбрдо и низбрдо. 
Подељени по узрасту и полу, малиша-
ни су дали све од себе да постигну 
што бољи резултат. Уследило је гро-
могласно навијање и подела медаља 
најбржима. 

Након малог предаха, ученике је 
већ чекао следећи задатак – правље-
ње слика од материјала из природе. 
Вредне ручице су сакупљале све што 
се тог дана пронашло у парку и на ве-
ома маштовит и јединствен начин 
стварали су уникатне слике. 

Станислава Ђенеш Екбауер

Дан учионице на  
отвореном у Батањи

НЕВЕН

С природом - на ти

Награђени ученици са својим наставницама

Учесници државног такмичења са члановима жирија
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Дечји наступ: 
Слава у Ловри

Слава Српског ђачког 
дома у Будимпешти

КУД „Табан”, перформанс 
на отвореном

ФОТО: 
Храмовна слава у Баји

ФОТО: 
Храмовна слава у Печују

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО  ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Парастос у Чипу

П арастосу у Чипу су присуствовали члано-
ви породице протонамесника Мартића 
- његова супруга Ђурђинка, син Предраг 

и ћерка Биљана са породицама, као и њихова род-
бина. 

Такође, присутно је било и више верника из 
Чипа и Ловре, који су били у пријатељским од-
носима са оцем Мартићем и који га се и данас 
радо сећају и спомињу са великим уважава-
њем. 

Навршило се тачно двадесет година од упокојења протонамесника Ми-
рослава Мартића. Ловрански парох и администратор у Чипу, протојереј 
Радован Савић, служио је тим поводом у недељу парастос на чипском 
српском православном гробљу. 

Сећање на протонамесника 
Мирослава Мартића

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА 
У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 

ЗА ЈУН  2022. ГОД.

11. 06. субота – Задушнице – Света Лит.  10 часова
11. 06. субота  – Вечерње   18 часова
12. 06. недеља – Силазак Светог Духа на апостоле  
– Духови  – Тројице, Света  Литургија  10 часова
13. 06. Духовски понедељак –  
Света Литургија  10 часова
13. 06. понедељак  – Вечерње  18 часова
14. 06. Духовски уторак  –  Света Лит.  10 часова
18. 06. субота – Вечерње 18 часова
19. 06. недеља – Света  Литургија  10 часова
25. 06. субота – Вечерње  18 часова
26. 06. недеља – Света Литургија  10 часова

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова

Програм у просторијама Српског позоришта у Мађарској

Књижевно вече

„ПРЕДРАГ СРЕПАНОВИЋ 80“

14. јуна у 19.00 часова
Улица Нађмезе 49, Будимпешта

У оквиру књижевне вечери биће представљено ново 
издање „Романи и приче Предрага Степановића“, чији је 

аутор проф. др Рада Станаревић. О делу ће, поред 
ауторке, говорити и проф. др Марко Чудић, Бора Бабић 

(директор, издавач) и проф. Борислав Рус.

Организатори: Српска Самоуправа у Будимпешти, 
Српско позориште у Мађарској и Српски културни клуб.
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Белешка о Крини и Богдану СемлеруВЕСТИ

М лади спортисти, брат и сестра 
Крина и Богдан Семлер, у 
спортском клубу „Вашаш”, са 

својим екипама, освојили су сребрне 
медаље на државном такмичењу. 
Крина у одбојкашкој, а Богдан у еки-
пи ватерполиста.

Није први пут да се у Српској шко-
ли „Никола Тесла” рађају таленти на 
свим пољима. Овога пута у фокусу су 
Крина и Богдан Семлер, који иду сто-
пама свога оца Стевана, који је тако-
ђе био ђак Српске школе. Крина је 
ђак осмог разреда основне школе, а 
Богдан је у десетом разреду гимна-
зије. Обоје су врхунски спортисти. 
Богдан се већ једанаест година бави 
ватерполом и каже да ужива док мо-
же. Крина се тражила у многим спор-
товима, пливању, плесу и кошарци, 
док, на крају није одабрала одбојку. 
Она је већ три година члан одбојка-
шке екипе клуба „Вашаш” у групи У15. 
Тренира свакога дана после наставе, 
а на позицији је центра. Признаје да 
јој је понекад тешко, али љубав према 
одбојци јој помаже да преброди кри-
зе. Викендима има утакмице, тако да 
често нема много времена за учење. 
Али, на срећу, професори имају разу-

мевања. За злато су се борили са клу-
бом из Бекешчабе. 

Богдан је као мали кренуо на пли-
вање, које му је добро ишло, и на пре-
длог тренера опробао се у ватерполу 
и остао у овом тешком спорту. Каже 
да је у почетку било напорно, али по-
сле једанаест година је постао много 
снажнији, добро му иде и игра на по-
зицији левог и десног крила, понекад 
и бека. Задатак му је да први стигне 
до гола и да брзо планира игру. Још 
увек нема строго прописан стил жи-
вота и исхране, али то се очекује по-
сле уласка у репрезентацију. Богдан 
је амбициозан и жели да настави да 
се бави ватерполом. Лето ће прове-
сти тренирајући, а има само две не-
деље за одмор. Поносан је на освоје-
ну сребрну медаљу, мада су прижељ-
кивали златну, коју је овога пута 
однео клуб из Сегедина.   

Од Крине и Богдана сазнајемо да 
од родитеља добијају пуну подршку 
и помоћ, као и да их они редовно 
прате и бодре на утакмицама. После 
тренинга и утакмица, код куће се ре-
довно разговара, анализирају се 
спортски догађаји и потези. Мама и 
тата их неуморно надгледају. Да се 

Семлери, отац, бака и дека, много ба-
ве децом, види се и по високом нивоу 
српског језика на којем смо водили 
разговор. 

Богдан је за матурске предмете 

одабрао српски и енглески, док се 
Крина још није определила који су 
јој предмети најомиљенији. Наравно, 
осим физичког.

К. П. 

Вицешампиони  
државних такмичења

С егединска Српска православна 
црквена општина организовала 
је поклоничко путовање, у 

оквиру којег су путници посетили 
светиње Београда и манастир Ковиљ.

- У српској престоници посетили 
смо можда највећи, али сигурно нај-
лепши храм који је посвећен Св. Сави. 
Посетили смо и Маркову цркву, Руску 
цркву, Ружицу и капелу Св. Петке на 
Калемегдану. У повратку свратили и 
посетили манастир Ковиљ, у Епархи-
ји бачкој – рекао је за наш лист отац 

Далибор Миленковић, парох сегедин-
ски. 

Он се уједно захвалио свима који 
су узели учешће на путовању.

- Хвала свима који су били са нама 
и надамо се да им је било лепо, да су 
духовно уживали у лепотама наших 
светиња. Такође, захваљујемо и Фон-
дацији „Бетлен Габор” и Српској са-
моуправи Сегедина, како на финан-
сиској подршци тако и на сарадњи 
– истакао је наш саговорник. 

Д. А.

Н а позив Српског Култур-
но-уметничког друштва „Брат-
ство” из Војковићева, поводом 

њиховог деветог концерта, КУД „Та-
бан” из Будимпеште добио је позив 
да учествује на овој манифестацији. 
Извођачка група „Табана”, која није 
гостовала у пуном саставу, у суботу, 
30. априла, у спортској сали Школе 
„Алекса Шантић” у Источном Сара-
јеву, приказала је три кореографије: 
„Игре из Мачве”, „Шопске игре” и 
„Игре из околине Ниша”, у пратњи ор-
кестра „Зора”, под вођством Круно-
слава Киће Агатића. После концерта 
је уприличена прослава и журка, да 
би сутрадан, „Табанаши” рано оти-
шли да посете Сарајево. Обишли су 
најзначајније културне споменике, цр-
кву Светог Архангела Михајла из VI 
века, прошетали Башчаршијом до Са-
борне цркве и, наравно, почастили се 
ћевапима.

„Сарадња са члановима КУД-а 
„Братство” траје већ осам година, ка-
да су они били гости на Преображењу 
у Сентандреји. Ове године су, такође, 
гостовали на фестивалу у Будимпе-
шти, када су позвали КУД „Табан” на 
гостовање у Војковићево. Турнеја је 
била кратка, али довољна да се осве-
же стара пријатељства”, изјавио је за 
наш лист Душан Вуковић, уметнички 
руководилац КУД-а „Табан”. 

Он је, такође, подсетио је и позвао 
читаоце на 27. „Табанско вече”, које ће 
се одржати 11. јуна, у Културном цен-
тру МОМ, са почетком у 19 часова. 
Гости ће бити чланови КУД-а „Шума-
дија” из Горњег Милановца, где су пре 
неколико година наши фолклораши 
гостовали и били веома лепо примље-
ни. Милановчани ће у Будимпешти 
провести три дана, у разгледању зна-
менитости и дружењу.

К. П.

Срби из Сегедина  
посетили матицу

Наступ у Источном Сарајеву
Ходочасничко путовање Гостовање КУД-а „Табан”


