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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САРАДЊА

С ијарто је, у заједничком обра-
ћању на конференцији за нови-
наре, рекао да је Мађарска 

предузела напор да њихова еконо-
мија буде међу првим покренута у 
ЕУ након пандемије, а како су ори-
јентисани према међународној трго-
вини, сарадња са спољнотрговин-
ским партнерима и суседима је од 
кључног значаја.

Он је изразио задовољство због 
интензивирања економске сарадње 
са Србијом, наводећи да је трговин-
ска размена између Србије и Мађар-
ске ове године порасла за 39 одсто, 
и да све више расте вредност мађар-
ских инвестиција у Србији. Сијарто 
је констатовао да су односи Мађар-
ске и Србије пријатељски, од чега 
профитирају обе нације.

Осврнуо се на споразум о колока-
цији, на основу којег су дипломатски 
представници Мађарске већ почели 
да раде у Амбасади Србије у Замби-
ји, док ће од следеће године бити 
присутни у ДР Конго, а да ће српске 
дипломате радити из амбасада Ма-
ђарске на Малти и у Чилеу.

„Све ово служи интересима обе 
земље и јасно показује поверење из-

међу две државе, имајући у виду да 
се заједничко дипломатско представ-
ништво може стварати само са зе-
мљама у које имамо поверења, те и 
ово доприноси међународним успе-
сима две земље”, рекао је Сијарто.

Такође, истакао је значај сарадње 
две земље на сузбијању илегалних 
миграција, и додао да мађарски по-
лицајци учествују у заштити јужних 
граница Србије.

„Док смо дали до знања да не же-
лимо да примимо илегалне мигранте 
и преузимамо кораке против оних 
који насилно желе да пређу границу, 
за то време обезбеђујемо све више 
олакшица свима који поштујући пра-
вила желе да пређу границе. За њих 
ћемо идуће године отворити нови 
гранични прелаз код места Кибекха-
за”, рекао је Сијарто.

Никола Селаковић је истакао да је 
данашњи сусрет са његовим мађар-
ским колегом Сијартом шести за не-
пуних годину дана и да би требало 
и чешће да се виђају, јер је то добро 
за односе две државе. Овом прили-
ком је подсетио на низ инфраструк-
турних пројеката у области железни-
це и енергетике који су покренути у 

протеклом периоду између Србије и 
Мађарске, наведено је на сајту Ам-
басаде Србије у Будимпешти.

„Са једне стране разговарали смо 
и разговараћемо о продубљивању 
економске сарадње. Очекујемо да 
ове године први пут ниво трговинске 
размене пређе две милијарде евра. 
Мађарска је за нас, када је реч о чла-
ницама ЕУ, трећи партнер после Не-
мачке и Италије, али са тенденцијом 
сталног раста”, констатовао је Села-
ковић.

За Србију је, према његовим речи-
ма, важно што је наш извоз у Мађар-
ску у првих девет месеци ове године 

порастао за 41 одсто. Селаковић је 
додао да је у сталном порасту број 
мађарских компанија које послују у 
Србији, и да то показује колико су две 
привреде повезане и колико добри 
политички односи доприносе интен-
зивирању економске сарадње.

Kако је истакао, на састанку је би-
ло речи и о подршци коју Мађарска 
пружа Србији на европском путу: 
„Још једном драгом пријатељу захва-
љујем на чврстој и несумњивој подр-
шци коју Мађарска, али и он лично, 
и премијер Орбан, пружа европском 
путу Србије. Чињеница да Мађарска 
свугде промовише Србију као кључ-
ну земљу Западног Балкана, по пита-
њу политичке стабилности, економ-
ског развоја и утицаја на мир и ста-
билност у читавом региону, јесте 
нешто што је за нас од изузетне ва-
жности”, нагласио је, поред осталог, 
Селаковић. 

С ви који интерпретирају Доди-
кове речи, треба да разговарају 
с њим да би након тога форми-

рали своја мишљења. Посебно би би-
ло добро када европска спољна по-
литика не би била сведена на три ре-
чи – санкције, санкције, санкције, што 
се у протеклом периоду показало 
неефикасним, поручио је Сијарто на-
кон разговора са Николом Селакови-
ћем у Будимпешти.

Он је напоменуо да Мађарска жи-
ви у суседству Западног Балкана и 

нажалост, има лоша искуства, па јој 
је тачно позната разлика између ста-
ња када је мир и спокојство у регио-
ну и када није.

„Можда они који су географски 
далеко од ових простора, у мањој 
мери осећају значај тога и можда 
зато спречавају интеграцију Србије 
у ЕУ, али и они морају да схвате да 
је из угла безбедности целе Европе, 
мир и стабилност на Западном Бал-
кану од одлучујућег значаја”, рекао 
је Сијарто.

Због тога сматра да би његове ко-
леге са Запада требало више да раз-
говарају „са руководиоцима Запад-
ног Балкана'”: „И овде је важан везник 
– са руководиоцима, а не да говоре 
о њима. Они европски политичари 
који сада говоре о Милораду Додику, 
никад до сада се нису срели с њим 
или сигурно нису разговарали с њим 
да би могли да разумеју његове ста-
вове”, уверен је Сијатро.

Подсетивши 
да је премијер 
Орбан отишао у 
Бањалуку, каже 
да би то требало 
да учине и европ-
ски лидери пре 
него што прете 
санкцијама: Да 
оду и разговара-
ју и да разумеју 
какву позицију 
заузима Додик и 
да на основу тога 
створе своје ста-
вове, додао је Си-
јарто.

Он је истакао 
да Дејтонски 
споразум свака-
ко треба пошто-
вати, што је и 
став Мађарске, 

наводећи да приликом посете Бања-
луци, међу Додиковим ставовима ни-
је било ничега што би имало ефекат 
дестабилизације, већ су они били у 
складу са поштовањем међународ-
них обавеза.

На питање о утицају кризе у БиХ 
на ситуацију у целом региону, као у 
вези са појединим изјавама Милора-
да Додика, Селаковић је рекао да је 
Додик у својим изјавама рекао да се 

Мађарско-српски разговори у Будимпешти

Петер Сијарто о ситуацији у РС: 

Шефови дипломатија о трговини, 
инвестицијама и миграцији 

ЕУ политика не би смела да се  
сведе на санкције

Европски политичари који критикују члана 
Председништва БиХ Милорада Додика никада до сада се 
нису срели с њим, нити са њим разговарали да би могли 
да разумеју његове ставове, поручио је шеф мађарске 
дипломатије Петер Сијарто и додао да приликом његове 
посете Бањалуци, међу Додиковим ставовима није било 
ничега што би имало ефекат дестабилизације БиХ.

Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто је, 
након прошлонедељних разговора са шефом српске 
дипломатије Николом Селаковићем, још једном указао на 
значај железничког повезивања две земље, додајући да 
ће мађарска деоница на брзој прузи Будимпешта-Београд 
бити завршена до 2025. године, а деоница Сегедин-
Суботица до краја 2022. године.
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Г енерал Мојсиловић је чести-
тао генералу Кајарију поста-
вљење на ову одговорну ду-

жност и нагласио да се од КФОР-а, 
као јединог легитимног безбедно-
сног актера на Косову и Метохији 
у складу са Резолуцијом 1244 Са-
вета безбедности УН и Војнотех-
ничким споразумом, очекује да 
створи услове за безбедан и миран 
живот становништва на целокуп-
ном простору покрајине.

Током састанка разговарало се 

и о актуелној безбедносној ситуа-
цији на Косову и Метохији и актив-
ностима које се предузимају ради 
праћења ситуације на терену и 
очувања и унапређења безбедно-
сти на том простору. У разговору је 
истакнут значај директних конта-
ката на свим нивоима између Вој-
ске Србије и КФОР-а за стабилну 
безбедносну ситуацију у покраји-
ни, а посебно у захвату админи-
стративне линије према Косову и 
Метохији. 

О браћајући се медијима са 
својим чешким, пољским и 
словачким колегама, Орбан 

је рекао да је пољски премијер Ма-
теуш Моравјецки обавестио остатак 
В4 о ситуацији на граници његове зе-
мље. Поред миграционог притиска на 
пољској граници, „невладине органи-
зације континуирано доводе мигран-
те на обале Европе, а западнобалкан-
ска рута је поново пуна”, рекао је пре-
мијер.

Орбан је захвалио чешком преми-
јеру Андреју Бабишу на одлуци да 
пошаље војнике на мађарску границу 
и њиховој помоћи у спречавању више 
од 4000 илегалних улазака.

Он је рекао да ће људи који беже 
из Авганистана такође стићи у Евро-
пу западнобалканском рутом. Око 
30.000-35.000 људи свакодневно бежи 
из те централноазијске земље, тако 
да би ЕУ требало да очекује повећа-
ње притиска на западнобалканској 
рути, додао је он.

„А Пољаци су на удару последњег 
напада. Наши пољски пријатељи су 
ти који су на удару због миграције са 
истока”, рекао је Орбан.

Премијер Мађарске је критиковао 
„погрешну миграциону политику 
Брисела”, рекавши да је ЕУ спремна 
да финансира „практично све што 
повећава миграциони притисак”. Бри-

сел подржава невладине организаци-
је и покреће програме интеграције, 
додао је.

Једина ствар коју Брисел одбија да 
финансира је, по њему, заштита гра-
ница. Мађарска инсистира да ЕУ тре-
ба да покрије трошкове заштите 
европских граница, рекао је он и до-
дао да се не може очекивати да зе-
мље које се налазе на периферији 
блока саме сносе те трошкове.

„Мађарска је увек истицала да би 
било поштено само ако би ЕУ покри-

ла најмање половину трошкова за за-
штиту граница с обзиром да тиме не 
штитимо само себе, већ и целу Евро-
пу”, рекао је Орбан.

В4 предлаже да ЕУ не подржава 
ниједну земљу која директно или ин-
директно доприноси миграционом 
притиску на спољним границама бло-
ка, укључујући притисак на пољску 
границу, рекао је Орбан. Он је додао 
да су Чешка, Мађарска и Словачка 
на састанку изразиле пуну солидар-
ност и подршку Пољској. 

Очекујемо масе из 
Авганистана преко Балкана

Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан 
Мојсиловић састао се у Београду са командантом КФОР-а, 
мађарским генерал-мајором Ференцом Кајаријем. Ово је 
први сусрет начелника Генералштаба ВС са новопоставље-
ним командантом КФОР-а, који је дужност преузео у окто-
бру ове године, саопштило је Министарство одбране.

Европска унија се суочава са нивоом миграционог 
притиска без преседана, рекао је премијер Мађарске 
Виктор Орбан новинарима после прошлонедељног 
састанка са колегама из Вишеградске групе у Будимпешти, 
тврдећи да ЕУ никада раније није била под притиском из 
три правца.

Очекивања да КФОР омогући миран живот на КиМ
Мојсиловић примио Кајарија

Виктор Орбан о миграцијама: 

не залаже за сецесију, већ да се бори 
за очување надлежности РС, као јед-
ног од два равноправна ентитета у 
БиХ.

Министар Селаковић је рекао да, 
имајући у виду да између Србије и 
РС постоји Споразум о специјалним 
и паралелним везама, а с обзиром да 
у РС, једном од ентитета БиХ, убедљи-
вом већином живе Срби, свакако да 
је Србији изузетно важно да се очу-
вају мир и стабилност у БиХ, РС и це-
лом региону.

Он је захвалио мађарском преми-
јеру Орбану, министру Сијарту, али и 
комесару за проширење ЕУ Оливеру 
Вархеију, који је ових дана у БиХ, на, 
разумевању за проблем у БиХ и стал-

ну спремност да се у оваквим ситуа-
цијама саслушају све стране.

То је оно што је од суштинске ва-
жности за стицање праве и реалне 
слике о стању ствари на терену, на-
гласио је Селаковић. Он је истакао да 
је позиција Србије јасна и недвосми-
слена, јер Србија на првом месту као 
главни циљ деловања у региону види 
очување мира и стабилности.

„Без мира и стабилности у овом 
делу Европе, нема мира и стабилно-
сти у читавој Европи, нити економ-
ског развоја. И један од разлога за-
што се толико залажемо и реформи-
шемо наше друштво на путу 
европских интеграција је у томе што 
су европске интеграције постале про-

верени историјски рецепт за очување 
мира и стабилности”, рекао је Села-
ковић.

Додао је да Србија поштује тери-
торијални интегритет БиХ, Дејтонски 
мировни споразум и дејтонску БиХ, 
што је, каже, рецепт који је успео: „Ми 
26 година после потписивања нисмо 
имали ниједну безбедносну кризу, 
споразум је сачувао мир, зато што је 
поставио рецепт који почива на три 
конститутивна народа, два ентитета 
и једној држави”.

Он је поручио да, ако је некоме же-
ља да се Дејтонски споразум мења, 
то је могуће, али уз консензус три на-
рода и оба ентитета: „Зато је степен 
разумевања који показује званична 

Будимпешта за своје јужно суседство 
важно и показује пример другима ка-
ко да приступе томе”.

Поручивши да одлуке наметнуте 
са стране нису добре у 21. веку, Села-
ковић је навео и да је несумњиво мо-
гуће да дође до евентуалног утицаја 
кризе у БиХ на читав регион, због че-
га је још важније да се само кроз ди-
јалог свих страна, Бошњака, Хрвата и 
Срба, дође до решења.

Србија добро зна колико је сеце-
сионизам опасна појава и настави-
ћемо да озбиљно водимо рачуна о 
свим потезима, да ни у ком случају 
на провокације не одговарамо нео-
збиљно, већ конструктивно, рекао је 
Селаковић. 
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Н аграда „Медијакулт” Култур-
ног центра Војводине додељу-
је се за ТВ емисију из области 

културе која се тематски односи на 
културни простор Војводине, а којом 
се афирмише и подржава креативно 

ТВ стваралаштво. Такође, по трећи 
пут је додељена и специјална награ-
да „Медијакулт” за ТВ емисију из 
области српске културе, реализована 
у региону и дијаспори.

Овогодишњи добитник главне на-
граде је Борислав Хложан, за ТВ 
емисију „Магија филмске маске”, у 
продукцији РТВ, а добитници специ-
јалне награде су Ђорђе Шибалин и 
Снежана Миливојевић из Будимпе-
ште, за ТВ емисију Једног Арађанина 
начертаније, у продукцији МТВА, са-
општио је жири.

На конкурс Културног центра Вој-
водине „Милош Црњански” присти-
гло је шест емисија у конкуренцији 
за главну награду, која се односи на 
домаћу продукцију и две за специ-
јалну, где су у фокусу ТВ емисије из 
области српске културе, реализоване 
у региону и дијаспори. Жири је ра-
дио у саставу: Јожеф Клем, председ-
ник; Синиша Бокан, члан и Мирослав 
Стајић, члан.

Документарни филм „Магија 
филмске маске”, аутора и сценари-
сте Борислава Хложана, омаж је јед-
ној од најистакнутијих југословен-
ских филмских шминкерки и ма-
скерки Радмили Тодоровић Ивато- 
вић, која је потписала бројна култна 
остварења, као што су филмови 
„Нож”, „Рани радови”, „Доручак с ђа-
волом” и „Жута”, па „Жикина дина-
стија”, „Кудуз” или  „Лепа села лепо 

горе”, све до серија „Отписани” и 
„Врућ ветар”. Уједно, Хложанов до-
кументарац је и омаж једном пома-
ло запостављеном, а изузетно креа-
тивном занимању у филмској и теле-
визијској уметности. 

„Више него интересантан и необи-
чан животни пут Саве Текелије ис-
цртавају Ђорђе Шибалин и Снежана 
Миливојевић помоћу релевантних 
саговорника, историчара уметности, 
кустоса и доктора наука, а визуелно 
се прича поткрепљује оригиналним 
историјским документима, сликама 
и портретима који нам дочаравају 
свеколико богатство дела овог про-
светитеља и једног од водећих срп-
ских интелектуалаца с краја 18. и пр-
ве половине 19. века. Сценарио оби-
лује мање знаним детаљима из 
живота и рада Саве Поповића Теке-
лије, што указује на опсежан истра-
живачки рад ауторке сценарија, а 
камера и режија Ђорђа Шибалина 
употпуњује целовит естетски дожи-
вљај. Тиме је овај ауторски пар, који 
је ранијих година већ награђиван на 
овом конкурсу, поново доказао да 
су страствени истраживачи и доку-
ментаристи тема о историји и сада-
шњем живљењу Срба у Мађарској, 
њиховом суживоту са мађарском 
већином и везама са матичном зе-
мљом Србијом”, истакао је жири у 
свом образложењу.

Д. А.

ДРУШТВО Награда ТВ екипи „Српског екрана”

Специјално признање за 
филм о Сави Текелији

Жири за доделу награда „Медијакулт” Културног центра 
Војводине „Милош Црњански”, донео је једногласну одлуку 
о добитницима овогодишњих признања, међу којима је и 
екипа емисије „Српски екран”, при МТВА. 

У седишним просторијама сеге-
динских Срба, одржан је по-
следњи програм у оквиру ово-

годишњих „Дана српске културе”. Го-
ворећи уопштено о годишњим 
обичајима, Боривој Рус као вредни 

сакупљач старина, подсетио 
је присутне да се празници 
деле на зимске, међу којима 
Божић заузима централно 
место, пролећне у којима Ус-
крс има средишње место, 
летње и јесење, када су глав-
ни празници Ивањдан и Ма-
ла Госпојина.

„У Поморишју, делу Баната 
у Мађарској, до данас су, ма-
ње или више, опстали обича-
ји, који се првенствено везују 
за верске празнике. Највише 
за зимске и пролећне, а за је-
сење знатно мање”, истакао 
је говорник.

Он је потом подсетио да у 
зимском периоду најзначај-
није место заузимају божић-
ни и новогодишњи празници. 
Они су праћени бројним рад-
њама и веровањима, а оби-
чаје везане за њих већином 

су сачували људи на селу. 
„Код старијих још и дан данас се 

чувају, док су их млади већ заборави-
ли, или их само из казивања знају, па 
их без вере у њихово значење и сми-
сао одржавају - 'модернизовано'. Зато 

је важно да се истражи и да се опише 
све оно што је допринело опстанку 
Срба на овим теренима!”, нагласио је 
Боривој Рус.

Предавач је, затим, детаљно гово-
рио о предбожићним празницима и 
обичајима Срба у Десци. При навође-
њу предбожићних обичаја који, нема 
сумње, током целога живота остају 
као најлепша успомена од раног де-
тињства, па све до позне старости, Бо-
ривој Рус је истакао „Божићне покла-
де”, „Божићни пост”, „Ваведење Пре-
свете Богородице”, „Светог Андреја 
Првозваног”, „Свету Варвару”, „Светог 
Николу”, „Материце”, „Оце”, „Светог 
Игњатија Богоносца”, „Туциндан” и 
др.

Боривој Рус је нагласио да просла-
вама празника и чувањем обичаја 
Срби у Поморишју штите једну од 
основних културних особености на-
шег народа, која дотиче домен чува-
ња сопственог националног иденти-
тета. Познавање наслеђа, у које спа-
дају и предбожићни празници са 
својим обичајима, изузетно је важно 

и због својеврсних духовних матрица. 
Наиме, на индивидуалном нивоу „ра-
звија се осећање сигурности, безбед-
ности и припадности, коју појединац 
добија када се везује за заједничко 
дело својих предака!”

Крај предавања Боривоја Руса 
протекао је у знаку истицања важно-
сти преношења традиција и култур-
них вредности млађим генерацијама. 
На тај задатак указали су и бројни 
појединци из редова публике, који су 
евоцирајући успомене из давнина, та-
кође, поделили своје доживљаје, ис-
куства везана за празновање, обеле-
жавање предбожићних обичаја.

Нема сумње да ће се они и убуду-
ће чувати и неговати. Као што ће и 
Срби у Сегедину неговати и промо-
висати српску културу, која је преко 
манифестације „Дани српске културе 
у Сегедину” успела да придобије но-
ве, бројне симпатизере и поштоваоце, 
и доказала да располаже неисцрп-
ним извором и раскошним богат-
ством.  

П. М.

Предбожићни обичаји Срба 
у Поморишју

Предавање у Сегедину

Част да предавањем о предбожићним обичајима 
заокружи и свечано затвори „Дане српске културе у 
Сегедину” припала је Боривоју Русу, који се дуги низ 
година бави истраживањем обичаја Срба у Поморишју.
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П ублику, коју су већином чи-
нили ученици Српске школе 
у Будимпешти, учесници 

програма су поздравили уз коментар 
да им је изузетно драго што виде то-
лико заинтересованих младих људи. 
У својој поздравној речи, Драгомир 
Дујмов се захвалио Културном и ме-
дијском центру „Српски венац” зато 
што је омогућио ову промоцију, а за-
тим је предао реч свом врсном и ду-
гогодишњем пријатељу са којим дру-
гује више од четврт века, а који, како 
сам каже, редовно пише о његовим 
књигама. При томе је свакако иста-
као да је Давид данас један од нај-
бољих савремених критичара, који 
пишу и стварају у Србији. 

У своме обраћању, Давид Кецман 
се са носталгијом присетио свог ра-
да у просвети, а затим својих поче-
така на радном месту уредника, али 
и страсти према писању:

- Овај вечерашњи сусрет је био 
другачије планиран. Требало је да 
одржимо промоцију романа профе-
сора Драгомира Дујмова, али стица-
јем околности, овај књижевни сусрет 
ће се разликовати од свих досада-
шњих. Нећемо одмах почети са про-

моцијом Драгомировог романа, јер 
за почетак желим да кажем да је пре 
четири дана преминуо један велики 
књижевник српски, некадашњи про-
фесор у гимназији, школи коју ви по-
хађате, потом човек који је радио на 
једном од будимпештанских универ-
зитета, на одсеку славистике, доктор 
књижевних наука. Појавио се у свету 
књижевности најпре као песник, по-
том као аутор једне збирке прича, да 
би након тога писао веома занимљи-
ве романе.

Кецман се осврнуо на рад Петра 
Милошевића, почетке објављивања 
његових романа, теме о којима је пи-
сао – историја Срба на тлу Мађарске. 
Поменуо је и начин на који је писао, 
без лажног родољубља и патетике, 
већ кроз хумор, и нагласио: 

- Отварањем било које књиге не-
ког доброг писца ви га оживљавате, 
јер мисао његова сливена на тој бе-
лини папира, међу корицама једне 
књиге, јесте његов непролазни живот.

Након минута ћутања, којом је 
одата почаст Петру Милошевићу, 
Кецман је наставио своје излагање. 

- Ја осветљавам колико могу дела 
наших писаца у Србији, а посебну 

пажњу посвећујем српским писцима 
који су овде, у Мађарској. Они пуно 
значе, иако их је мало, јер су они ти 
који својим делима, садржајем и ра-
дом покривају беле мрље у српској 
историји - рекао је Кецман и споме-
нуо истакнуте српске писце на тери-
торији Мађарске: Предрага Степано-
вића, Петра Милошевића, Драгоми-
ра Дујмова и Драгана Јаковљевића, 
и њихов велики допринос на пољу 
књижевности. 

Говорио је Кецман и о почецима 
рада са Дујмовом, о њиховој профе-
сионалној сарадњи, која је временом 
прерасла у велико поштовање и при-
јатељство.

- Књига „Кад на небу зацари 
уштап”, прва је књига на српском је-
зику која говори о догађајима из 
1848, за време Кошут Лајошеве ре-
волуције. Има других књига које го-
воре о том времену, али на овакав 
начин, како је то презентовао Дра-
гомир Дујмов, нико није говорио. 
Драгомир је за писање ове књиге 
користио мађарске и српске изворе. 
Ранијих година, Срби су користили 
српске изворе, оно што је битно за 
нас, и ми смо на тај начин сазнавали 

само за српска страдања за време 
Кошут Лајошеве револуције. Други 
нису погледали шта су у то време 

мађарски историчари, они који су се 
бавили тим догађањима, забележи-
ли, такође истинито, али са друге 
стране, па су заиста рекли оно што 
није повољно ни за један народ, да-
кле били су објективни. И сада има-
те две стране, бистар извор, ви има-
те књигу истине, којој доприноси и 
аутентичност имена која се јаљају 
као актери појединих делова. Осно-
ва за писање Драгомировог романа 
је реалност. Историјска истина – ис-
тиче Кецман. 

Драгомир Дујмов је потом прочи-
тао делове свог романа, а Давид Кец-
ман је евоцирао своје успомене, при-
чајући о првим доласцима у Будим-
пешту и првим промоцијама, као и 
о награди „Јаков Игњатовић”, која му 
је уручена у Сентадреји, на којој је 
бескрајно захвалан. 

Захвалио се и „ЗиД студију”, који 
је помогао да се ова његова нова 
књига „Наспрам дрвета које светли” 
објави и буде тако лепа. Прочитао је 
Дако из своје књиге за крај и једну 
прозаиду, коју је те вечери посветио 
Петру Милошевићу: „Тамо где више 
никог нема”.

Драгана Меселџија

Писци заувек живе у својим књигама
КЊИЖЕВНОСТДавид Кецман на промоцији романа Драгомира Дујмова

У просторијама Културног и медијског центра, у улици 
Нађмезе, 23. новембра је у организацији Задужбине 
Јакова Игњатовића, Српске самоуправе у Ержебетварошу 
и Културног и медијског центра „Српски венац” одржано 
књижевно вече, на којем је представљен најновији 
роман Драгомира Дујмова „Кад на небу зацари уштап”, 
као и збирка Давида Кецмана Дака „Наспрам дрвета 
које светли”.

ПИСАНОМ РЕЧЈУ ПРОТИВ „БЕЛИХ МРЉА”
„Верујем да сам Драгомиров најстрожи критичар, кога се он највише 

боји. Не прође ни једна година, од те 2003, када сам први пут говорио о 
његовој књизи 'Згужвано доба', да ми нешто не пошаље у рукопису, да ја то 
погледам и исправим. А није мала ствар бавити се комплетним делом једном 
књижевног ствараоца. И то четврт века. Сноси човек и одговорност за то. 
Али, морам да кажем да пуно сазнам из Драгомирових књига. Ја сам од 
оних људи који знају колико знају, али не знају колико не знају, док се не 
суочим са оним што је откривачки садржај, до чега долазим захваљујући 
нечијој књизи. Свака књига Драгомира Дујмова садржи нешто откривачко, 
када је реч о историји Срба на тлу некадашње Угарске, на тлу садашње 
Мађарске, али и из историје Срба у Војводини. Догађале су се буне, ратови, 
али уназад три, четири века, унијаћење, превођење из једне вере у другу. 
Ми немамо сазнања о томе, ма колико да смо знали, пре ових књига, 
историју свога народа. Зашто? Захваљујући белим мрљама, ономе што се 
намерно нешто сакривало, да би друга истина дошла на површину. Тако ми 
као народ, не сазнамо нешто не време”, рекао је Давид Кецман.

ОД ПОЕЗИЈЕ ДО КОМЕДИЈЕ 
У обраћању младима, који можда већ потајно и пишу, Давид Кецман је 

објаснио како то конкретно изгледа у животу:
- Када се заљубите, ви постајете песници, а чим вам то пропадне, ви сте 

онда писци прича, а то је онда већ чиста проза. А ако нема никакве наде 
за ту љубав, то постаје трагедија. Када се све то прође и дођете можда у 
моје године, онда се осврнете на прошлост и видите каква је то све комедија 
била од живота.
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СЕЋАЊЕ Опроштај од пријатеља, Петра Милошевића

Ј а сам ускоро мењао радно место 
и катедру заменио академском 
групом за изучавање источное-

вропских књижевности, али веза са 
Пером није се прекинула. Он је тих 
година дипломирао, запослио се у 

српскохрватској гимназији, потом до-
био стипендију за израду докторске 
тезе.

Негде у то време је дошло до про-
мене и код Народних новина, недељ-
ника Срба, Хрвата и Словенаца у Ма-

ђарској и главни уредник је постао 
мој бивши ђак у гимназији, тада већ 
увелико пријатељ, Марко Марковић. 
Он ми је понудио да будем хонорар-
ни уредник рубрике за културу, што 
се мени некако није радило. Сам по-
сао ме је привлачио, али обавеза да 
из недеље у недељу морам да бри-

нем о целој новинској страници, и 
лети и зими, годишње педесет два 
пута, није била за мене. Посао код 
споменуте академске групе је био 
такав, да смо сви који смо тамо били 
запослени живели практички као 
слободњаци. Свако је радио код сво-
је куће, и месечно једном смо имали 
састанак. Комотан, слободан живот 
нисам хтео жртвовати због рубрике 
код новина, већ сам главном уредни-
ку предложио Перу Милошевића. Та-
ко је он почео да ради и новинарски 
посао, а пошто сам ја повремено на-
враћао у редакцију, кад како ми је 
био ћеф, још чешће смо се виђали.

Немам разлога да кријем. И Перо 
и ја били смо склони боемском жи-
воту, само што смо дотад сваки са 
својим друштвом проводили вечер-
ње сате по кафанама. Сад смо нашли 
друштво са сличним склоностима и 
у редакцији, које је већ у ситним по-
подневним сатима прелазило у обли-
жњу пивницу. А будући да сам и ја 
прилично много писао за те једине 
новине које су у Мађарској излазиле 
на српскохрватском језику, и наши 
заједнички одласци у оближње лока-
ле постали су све учесталији.

А онда је једног дана, тамо негде 
у другој половини осамдесетих, уда-
рио гром. И није баш као из ведра 
неба. Вотка, џин, пиво, цигарете – све 
то скупа осветило се. Перо је добио 
тежак срчани удар и недељама му је 

живот висио о концу. Срећом, јак ор-
ганизам, срце дугогодишњег спорти-
сте, одбојкаша, надјачало је. Послу-
шао је савет лекара који га је лечио 
и оставио се и цигарета и капљице. 
Никада више у животу запалио цига-
рету или попио гутљај алкохола није. 

То је, међутим, довело до великих 
промена и у начину живота. Требала 
је замена за боемски живот, и он ју 
је нашао у послу. Бавио се критичар-
ским радом, науком, а онда почео и 
да пише белетристику: најпре поези-
ју, потом прозу. 

Неколико година раније, и ја сам 
се вратио на факултет, на катедру, и 
делили смо часове српске и хрватске 
књижевности. Сад нас је поново по-
везивао посао. А онда је дошло до 
оних огромних промена у Југослави-
ји, што се одразило и на живот Срба, 
Хрвата и Словенаца у Мађарској. На 
Катедри за славистику дотад једин-
ствена српскохрватска струка мора-
ла се поделити на посебну српску и 
посебну хрватску. Била је то политич-
ка одлука и шеф катедре, који је пре-
давао српскохрватски језик, морао 
је попустити. Пошто смо раније нас 
двојица делили часове српске и хр-
ватске књижевности, сад је Перо за-
држао хрватску, а ја српску. И трајало 
је то све дотле док један наш бивши 
студент, Хрват по националности, ни-
је стекао потребне квалификације 
да би могао да преузме часове хр-
ватске књижевности. Онда смо Перо 
и ја делили часове српске књижев-
ности, све до мог одласка у пензију. 

Истовремено, и из истих разлогa, 
дошло је и до поделе дотадашњих 
мањинских установа, организација. 
Требало је основати Српски савез, 
а кад се то догодило, изабрани 
председник Савеза, Милан Недељ-
ков је окупио људе којима је пове-
рио разне задатке. Перу је задужио 
да покрене новине на српском је-
зику, јер је он имао вишегодишњу 
новинарску праксу. И Перо се пока-
зао као одличан организатор. Оку-
пио је око себе људе од пера, и оне 
који су раније радили као новинари 
српскохрватског програма Радио 
Печуја, и недељног получасовног 
програма Мађарске телевизије на 
српскохрватском језику, под нази-
вом „Наш екран”. Мени је била до-
дељена рубрика за културу. Новине 
су добиле назив Српске народне 
новине, по 1838. покренутим Серб-
ским народним новинама Теодора 
Павловића.

Први број српског недељника иза-
шао је у мају 1991. Перо је остао глав-
ни уредник све до априла 1999, а он-
да се повукао. Али и даље смо оста-
ли колеге на катедри, све до мог 
пензионисања. А кад сам се 2008. са 
супругом из Будима доселио у Сен-
тандреју, наше контактирање се 
практички свело на бескрајне теле-
фонске разговоре. 

Перо је, као редовни професор 
универзитета, могао да остане на ка-
тедри до своје седамдесете године, 
али он то није искористио. Желео је 
да се што више посвети писању, и 
чим је стекао услове, пензионисао се. 

Предраг Степановић

Неће више зазвонити телефон између четири и пет
Упознали смо се врло давно, негде почетком седамдесетих 

година прошлог века. Ја сам био млад предавач на Катедри 
за славистику Универзитета „Етвеш Лоранд", а он је тада 
започео студије. Врло смо се брзо и спријатељили. Није нам 
сметао однос студент – професор.

НАШ ПОСЛЕДЊИ РАЗГОВОР
Пре три године, Перо је заједно са својом нешто раније упознатом 

животном сапутницом Евом, решио да купе кућу у Сентандреји, што су и 
учинили. И то у нашој близини, у подножју брда Пишман, само са бочне 
стране. Тада смо се мало чешће виђали, али ускоро је почела да хара 
пандемија вируса ковид, па смо и даље остали углавном на телефонским 
разговорима. Али њих смо водили често. Обично недељно трипут, каткад и 
чешће. 

Тако је било и тог кобног петка, 19. новембра. Звао сам га негде око пола 
четири, четири, није дизао. Око пола пет је зазвонио телефон. Перо. 
Разговарали смо опет скоро пола сата, а кад смо се опраштали, рекао је да 
ускоро креће са Евом у шетњу. До те шетње већ није дошло. 

Око седам сати зазвонио је телефон, јавила се Ева, и грцавим гласом 
рекла: Петар је умро. Péter meghalt. Шта сам ја у првим тренуцима осећао, 
мислио, појма немам, али сушта истина ми се тешко пробијала до мозга. А 
осим неколико муцавих речи, ни Еви нисам знао шта да кажем. Пожелео 
сам јој снаге, у првом реду душевне, да издржи. Као и свима нама који смо 
Перу искрено волели. 

Нисмо водили дуг разговор, испричала је да су управо хтели да крену у 
шетњу кад је чула неки туп удар. Перо је лежао на патосу, непомичан. 
Позвала је хитну помоћ, али већ су само смрт могли установити. 

Осећао сам да је замара разговор. Обећао сам да ћу још исто вече 
обавестити Перину родбину, тетку и ујака, па и неке блиске пријатеље. Тиме 
смо се растали, уз обећање да ћу је сутрадан поново звати.

Гледао сам у спуштени телефон преко којег смо водили безбројне 
разговоре, обично у поподневним сатима. И у себи рекао: Неће већ, између 
четири и пет, никад више зазвонити телефон.
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У пркос чињеници да је слава у 
Чипу „пала” на радни дан, 
многи верници су дошли да 

прославе патрона своје богомоље, 
Светог Стефана Дечанског. Свету ли-
тургију, уз појање ипођакона Саве 
Галкана, служио је протојереј Зоран 
Остојић, парох будимпештански, који 
је том приликом замењивао протоје-
реја Радована Савића, пароха ло-

вранског и администратора чипске 
парохије. По обичају уприличана је 
литија, да би након опхода око цркве, 
славска литургија била настављена у 
светом храму свечаним чином реза-
ња славског колача и преливања ко-
љива. Кумовао је Томислав Драгојло-
вић са својом породиццом, који је за 
наредну годину славску ружу предао 
Петру Остојићу млађем.

На крају свечаног чина резања 
славског колача и благосиљања ко-
љива, пригодну беседу одржао је про-
тојереј Зоран Остојић:

„У склопу свете литургије ми се 
присећамо и угодника божјих, који су 
захваљујући своме животу овенчани 
ореолом славе. Један од таквих угод-
ника божјих јесте и светитељ који нас 
је овде, данас, окупио, светитељ којем 
је посвећена ова ваша дивна светиња, 
светитељ који је пуним правом заслу-
жио ореол светости  којим га је овен-
чала наша Црква, а то је свети Стефан 
Дечански”, рекао је он, поред осталог.

У наставку своје беседе осврнуо се 
на живот Св. Стефана Дечанског: 

„Упркос томе што Стефан Дечански 
није био монах, ни свештеник – био 
је краљ, а ипак је остао све време уз 
Господа. И претрпео је јововске муке. 
И попут Јова који је говорио 'Господ 
даде, Господ узе', тако је и он говорио. 
И кад су му очи одузете, и кад му је 
круна одузета, и кад је бачен у тамни-
цу. Увек је говорио: 'Господ даде, Го-
спод узе'. То је школски пример и за 
све нас.”

На крају своје проповеди прота 
Остојић је Чипљанима пожелео срећ-
ну храмовну славу, у нади да ће још 

дуго славити Св. Стефана Дечанског 
и окупљати се у светињи.   

На предивно служеној литургији, 
поучним речима и појању, у име срп-
ске заједнице у Чипу, оцу Зорану 
Остојићу и ипођакону Сави Галкану 
захвалио је парохијан Петар Остоић, 
познати активиста месне српске за-
једнице, који је све присутне позвао 
у Српски клуб, где је кум овогодишње 
славе приредио пригодно послужење.

На спољашњости и унутрашњости 
зграде, седишту чипљанских Срба, ви-
дљиви су трагови извођачких радова, 
а управо о њима укратко је беседио 
Петар Остоић. Наставио је Илија Аша-
бињ, потпредседник месне Српске са-
моуправе, који је укратко говорио о 
већ урађеним пословима и радовима 
који престоје.  

Реконструкциони радови у Чипу 
финансирани су конкурсним сред-
ствима, добијеним од Уреда премије-
ра и Фонда „Габор Бетлен”, а посред-
ством Самоуправе Срба у Мађарској. 
Ако све буде ишло по плану, онда се 
током пролећа очекује освећење 
клупске зграде Чипљана, као и новог 
крста, постављеног на месту старог 
дрвеног крсног знамења.

П. М.

О купљени верници су молитве-
но учествовали на Светој ар-
хијерејској литургији, коју је, 

уз саслужење свештенства, служио 
епископ будимски Лукијан, као и у при-
годном присећању на архангела Ми-
хаила, начелника анђела, архистратига 
који је био борац за истину. У склопу 
празничног богослужења свечану 
славску проповед одржао је преосве-
ћени владика Лукијан. Он је подсетио 
да „ангели Божји непрекидно опште 
са овим светом, а о томе сведочи и 
Свето Писмо – јасно и непобитно”. 

„Свако ко је крштен, добија свог ан-
ђела чувара. Свака породица има сво-
га анђела чувара, свог заштитника – то 

је крсна слава. Неки, као своју крсну 
славу славе Свете архангеле. Цео на-
род има свога заштитника и свог ан-
ђела чувара. Дакле, Бог нас није оста-
вио разоружане. Дао нам је помоћ, дао 
нам је све што је потребно за спасење. 
Отворио нам је врата вечности, вечног 
спасења!”, наглaсио је у својој пропо-
веди преосвећени владика Лукијан.

Ни овогодишње аранђеловданско 
празновање није могло да прође без 
свечаног чина резања славског колача 
и преливања кољива. Кумовао је Игор 
Козак са својом породицом, из Сомбо-
ра, који је часне обавезе кумства за 
наредну годину предао Душану Рац-
кову из Зрењанина. 

У наставку је служен помен, одно-
сно одавање поште блаженопочившем 
патријарху Иринеју, који се упокојио 
20. новембра прошле године и блаже-
нопочившем епископу будимском Да-
нилу, који је Аранђеловдан славио као 
крсну славу.

На крају храмовне славе јеромонах 
Митрофан, старешина манастира Гра-
бовац, захвалио се преосвећеном вла-
дики Лукијану што је својим прису-

ством увеличао славу светиње коју су 
подигли драговићки монаси, као и све-
штенству и верном народу српском на 
молитвама које су упућене заштитни-
ку храма архангелу Михаилу.  

Храмовна слава и прослава Св. ар-
хангела Михаила, потом је настављена 
пригодним послужењем, а затим и ага-
пеом на спрату главне зграде мана-
стира. 

П. М.

Литургија у част Св.  
Стефана Дечанског

На територији Епархије будимске само српска право-
славна црква у Чипу слави Св. Стефана Дечанског као 
свог заштитника. Малобројна српска заједница у овом на-
сељу, сваке године на сам дан црквеног празника, 24. но-
вембра, посебну пажњу посвећује прослави светог краља, 
великомученика, задужбинара. Тако је било и ове године.

Бог нас није оставо 
разоружане, дао нам је 

анђеле чуваре

Владика Лукијан на прослави у Грабовцу ДУХОВНОСТ

У манастиру Грабовац је 21. новембра, прослављена  
храмовна слава – Сабор Св. архангела Михаила. Иако је 
пандемија и даље присутна, ипак су многи верници из 
Мађарске и Србије одлучили да дођу у ово духовно 
средиште и прославе патрона манастирске цркве. 

Храмовна слава у Чипу
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В лада Мађарске током послед-
њих година финасијски подр-
жава постављање и обнову 

крсних знамења насељима широм 
земље. Државни секретаријат при 
Уреду премијера, надлежан за народ-
носна и верска питања, прошле годи-

не је финансирао постављање 110 кр-
сних знамења, а и ове године доделио 
је материјалну подршку за реализо-
вање 155 пројеката.

Интересовање за постављање кр-
сних знамења је толико велико да је 
поменути Државни секретаријат, 

предвођен државним секретаром 
Миклошом Шолтесом, одлучио да се 
и догодине настави финансирање из-
градње нових крстова или обнова 
старих, трошних крстова. За те радо-
ве ће бити обезбеђено 360 милиона 
форинти. Што се тиче овогодишњих 
конкурсних прјеката везаних за об-
нову крстова, међу онима који су 
успешно конкурисали нашла се и Са-
моуправа Срба у Мохачу. 

Мохачани су за обнову старог Ча-
сног крста, који се налази на месном 
српском православном гробљу доби-
ли 650.000 форинти. Пошто су, међу-
тим, мајстори послове обавили знат-
но јефтиније, од преосталих средста-
ва ССМ у овом граду обновила је и 
крст који се налази у порти светог 
храма, посвећеног Духовима.

Извођачи реконструкционих радо-
ва су учинили све како би крстовима 
повратили стари сјај и учинили их 
још лепшим. У томе су и успели, па су 
многи пролазници поред 
српског гробља у Мохачу и 
српског православног храма 
руководиоце ССМ-а упитали 
да ли су дали направити пот-
пуно нове крстове?

До освећења једног од 
њих, на месном српском пра-
вославном гробљу, дошло је 
24. новембра, на Мратиндан.

Тога дана нису само срп-
ски православни крстови 
освећени, него и други крсто-
ви у Мохачу, који су финан-
сирани од стране Владе Ма-
ђарске, тачније, Уреда преми-

јера. У присуству бројних високих 
званица, освећење нових крсних зна-
мења обављено је и у кругу шокачких 
Хрвата, а затим и код припадника не-
мачке националности.

Што се тиче свечаног чина освеће-
ња Часног крста на мохачком срп-
ском православном гробљу, у прису-
ству високих званица, међу којима су 
били Јанош Харгитаи, посланик Ма-
ђарске скупштине, Габор Павкович, 
градоначелник Мохача, Ђуро Јакшић, 
члан посланичког тела града Мохача, 
Стипан Филаковић, потпредседник 
Самоуправе Хрвата у Мохачу, као и 
многи други, а крсно знамење осве-
тио је јеромонах Митрофан из мана-
стира Грабовац. Духовник је уједно 
служио и помен упокојеним Србима.

Пригодна свечаност поводом осве-
ћења крсног знамења на српском 
православном гробљу доказала је да 
Самоуправа Срба у овом барањском 
граду посебну пажњу посвећује очу-
вању верских и културно-историјских 
споменика српског народа. Ту бригу 
о заштити водиће и убудуће.

П. М.

Свечаност у Мохачу

Oсвештани обновљени крстови 
Мохачани су за обнову старог Часног крста, који се налази 

на месном српском православном гробљу добили 650.000 
форинти. Пошто су, међутим, мајстори послове обавили 
знатно јефтиније, од преосталих средстава ССМ у овом 
граду обновила је и крст који се налази у порти светог 
храма, посвећеног Духовима.

AАКЦИЈЕ

Н астава је организована и за 
запослене који не знају, а 
волели би да савладају срп-

ски језик и својим знањем дају до-
принос очувању српског језика у Ба-
тањи. Од почетка октобра, сваког че-
твртка, у вечерњим часовима, 

окупљају се полазници са којима 
ради учитељица Станислава Ђенеш 
Екбауер, која је пре две године и за-
почела ову школицу. Велико изнена-
ђење је уследио када се пријавио 
већи број заинтересованих, тако да 
од ове године она ради са две групе 

полазника, са почетницима и на-
предном групом, са којом је и пре 
две године кренула. У почетној групи 
је петнаест ученика, док другу групу 
чини десет полазника. Печетници су 
већ савладали неколико слова азбу-
ке, кренули су са читањем, писањем 
и богаћењем речника. Друга група 
се бави већ озбиљнијим задацима. 
Полазници су веома активни, заин-
тересовани за рад и пожртвовани. 
Њихово знање се из недеље у неде-
љу повећава. 

Нора Гуљаш Бока, наставница ли-
ковног, за наш лист додаје: „Мој син 
похађа ову школу, а ја сам од 1. сеп-
тембра постала члан колектива Срп-
ске школе. Свакако сам желела да 
научим језик, па сам се придружила 
почетној групи курса српског језика. 

Настава се одвија у јако доброј ат-
мосфери, а професионалност и при-
премљеност учитељице Станиславе 
је за пример. Разноврсним метода-
ма, кроз игру, покреће сва наша чула 
и чини српски језик занимљивим и 
лако савладивим.”

Хајналка Тимотић Фосто (роди-
тељ): „Ово је интерактивно учење срп-
ског језика. Ученик и не схвата коли-
ко му се речник и језичке вештине 
повећавају током учења кроз игру.”

Планирано је да до краја јануара 
учесници савладају први, односно 
други ниво знања српског језика. 
Уколико буде постојала жеља и ин-
тересовање за наставак, на пролеће 
ће се покренути нова школица за све 
заинтересоване.

С. Ђ.

Новости из Батање

Школица српског језика  
за родитеље

Батањска двојезична српска основна школа и ове године 
покренула је школицу српског језика за родитеље, како би 
малишани не само у школи, већ и код куће могли да 
комуницирају на српском језику. 

ЕДУКАЦИЈА
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С ава Вилински је упијо сваку 
изговорену реч Теодора Па-
вловића.

- Високоизображени гос'н Тошо! 
Ово је красно! Краљу вјерност! Оте-
честву сваку жертву! Мађарима брат-
ску љубов! Шта ви кажете на све ово?

- Мој голубе, то ти је као што сe, оно, 
каже: „Ми о ражњу, а зец још у шуми!” 
– одговори Павловић.

- Али, господине љубезни, прихва-
тили смо пунктове наши' захтеванија! 
Сад ће ји наша депутација предати 
Његовом величанству. Фала Богу, на-
ступило је време слободе! Пешта је 
доживела славно преображеније! 
Наш град се претворио у престоницу 
слободоумних идеја, а плави Дунав у 
величанствену Сену. Живела слобода, 
једнакост, братимство! – одушевља-
вао се Сава Вилински.

- Мој голубе, Бог зна чији зејтин у 
кандилу гори! – одговори невољно 
Павловић.

- Како? – снебивао се млади Вилин-
ски.

- Власт је власт, мој голубе! Цар је 
цар, палатин је палатин, а ми смо ти 
к'о вихор у чаши воде – објашњавао 
је Тоша Павловић. 

- Могу ли нешто да вас преупитам, 
гос'н Тошо? 

- Изволи, младићу!
- Што се ви бар малко не одуше-

вљавате? 
- Мој голубе, чинимиске добра би-

ти неће. Срби су жестоки, прехитри-
ћеду, претераћеду!

Сава се озлојеђено опрости од ува-
женог уредника „Српских народних 
новина”. Док су остали кретали према 
Дунаву да тамо на једној дугој дере-
глији прославе крај скупштине, он по-
гледа у месец. На потпуно мрачном 
небу засија крвави уштап. То га узне-
мири. Журно је хитао улицом. Био је 
крајње исцрпљен од свих тих револу-
ционарних догађаја, ватрених говора, 
свеопште напетости и жестоких пре-
пирки. Желео је да се малко склони 
од те светске вреве и да нађе спокој 
у својој изгужваној постељи. 

*
„Тих дана ангажовао сам свог ко-

легу Сeкрењешија да испита ситуа-
цију и код осталих шизматика: Грка, 
Цинцара и Румуна”, записао је у свој 
дневник царски доушник Ганголф. 
„Он мe је информисао о непријатељ-
ском расположењу румунске омла-
дине према Србима. Та вест посебно 
ме обрадова! Од њега сам сазнао и 
за састанак који је био заказан у дому 
угледног адвоката Емануила Гождуа, 
негдашњег приправника легендарне 
адвокатске канцеларије Михаила 
Витковића и та вест ми је причиња-
вала необично задовољство. 

Тог 21. марта румунско-цинцарска 
елита окупила се у раскошном дому 
славног пештанског адвоката. Преру-
шен у лутајућег цинцарског трговца 
дуваном, пожурио сам у Кираљ улицу. 
Представио сам се као Наум Паску, 
родом из Рогачева, надомак Тетова. 

Домаћин ми се искрено обрадова. 
Пренео сам му поздраве Његовог 
преосвештенства Андреја Шагуне, 
ердељског епископа, који се одавно 
залагао за самосталну румунску ми-
трополију. Потом 
сам веома похвално 
говорио и о домаћи-
ну, о том истакнутом 
румунском нацио-
налном прегалнику 
и уваженом фишка-
лу кога бије добар 
глас у целој Трансил-
ванији, у Кнежевини 
Влашкој, па и у дале-
кој Македонији. Го-
жду се сав распила-
ви и разнежи. У пове-
рењу ми признаде да 
је старином и сам из 
македонског Моско-
поља. Лако сам ус-
пео да се уклопим у 
друштво које су ма-
хом чинили студенти 
родом из Баната и 
Ердеља. 

Сигисмунд Поп, 
месни румунски па-
рох, енергично је за-
хтевао да се Румуни 
што пре одвоје и да 
се заувек ослободе 
»тираније« Карло-
вачке српске право-
славне митрополије. 
Он је затим театрал-

но захтевао да се зачетник те идеје, 
национални прегалник Јефтимије 
Мургу, пусти на слободу из будимског 
казамата. (…)

Драгомир Дујмов

Бог зна чији зејтин у кандилу гори
ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (17)

Емануил Гожду, адвокат

3. децембра 1912. – Бугарска, Грчка, 
Србија и Црна Гора склопиле су 
примирје са Турском у Првом бал-
канском рату. Рат је настављен 3. 
фебруара 1913, а ново примирје ус-
постављено је 23. априла. 

3. децембра 1952. – Умро је српски 
књижевник и политичар, Милан 
Грол, дугогодишњи драматург и 
управник Народног позоришта у 
Београду, од 1940. шеф Демократ-
ске странке. До 1943. био је члан ју-
гословенске краљевске владе у еми-
грацији у Лондону, а у марту 1945. 
након споразума Тито-Шубашић 
ушао је, као потпредседник у владу 
Демократске Федеративне Југосла-
вије. 

3. децембра 1978. – Умрла је српска 
глумица Љубинка Бобић, чланица 
београдског Народног позоришта. 
Глумачку каријеру започела је 1921. 
и поред бројних улога остала је за-
памћена као ненадмашна Живка у 
„Госпођи министарки” Бранислава 
Нушића. 

4. децембра 1371. – Умро је цар Урош 
Немањић, син цара Душана и једи-
ни наследник великог српског цар-
ства. Ступивши на престо у 19. годи-
ни, после Душанове смрти 1355, није 
успео да сачува велико царство ко-
је се после његове смрти распало 
на низ самосталних области под 
влашћу моћних феудалаца. Њего-
вом смрћу изумрла је лоза Немањи-
ћа. 

5. децембра 1967. – Умро је српски 
хелениста Милош Ђурић, члан Срп-
ске академије наука и уметности, 
председник Српске књижевне за-
друге и уредник часописа „Жива 
антика”. 

7. децембра 1857. – Рођен је велики 
српски сликар Урош Предић. 

7. децембра 1914. – Скупштина Србије 
усвојила је у Нишу у Првом свет-
ском рату Декларацију о уједињењу 
јужних Словена у заједничку држа-
ву. 

7. децембра 1941. – Велика Британија 
је у Другом светском рату објавила 
рат Мађарској, Румунији и Финској, 
земљама које су као чланице Трој-
ног пакта учествовале у агресији на 
СССР. 

8. децембра 1638. – Умро је дубровач-
ки барокни песник Иван Гундулић, 
најзначајнији песник јужнословен-
ског подручја у XVII веку. 

8. децембра 1824. – Рођен је српски 
писац Јаков Игњатовић, творац и 
најзначајнији представник реали-
стичког романа у српској књижев-
ности. 

8. децембра 1954. – Српски и хрватски 
писци и лингвисти постигли су Но-
восадски договор о српскохрват-
ском књижевном језику, који је пот-
писало 25 угледних стручњака за 
језик. 

8. децембра 2000. – Умро је српски 
сликар надреалиста Милић Станко-
вић, познат као Милић од Мачве. 

9. децембра 1910. – Умро је српски пи-
сац Лаза Костић, који је у поезију 
унео нове и смеле облике и обога-
тио српски књижевни језик новим 
изразима. Био је српски књижевник, 
песник, доктор правних наука,  
адвокат, полиглота, новинар, драм-
ски писац и естетичар. Гимназију је 
завршио у Новом Саду, Панчеву и 
Будиму, а права и докторат права 
1866. на Пештанском универзитету. 
Као политички човек и јавни 
радник Костић је вршио сна-
жан утицај на српско дру-
штво свога времена. Он је је-
дан од оснивача и вођа „Ује-
дињене омладине”, покретач 
и уредник многих књижевних 
и политичких листова, сарад-
ник Светозара Милетића. Он 
се у Аустрији борио против 
клерикализма и реакције, а у 
Србији против бирократске 
стеге и династичара. Кад је 
зашао у године, напустио је 
своју ранију борбеност и сло-
бодоумље, па је то био разлог 
што се и његов књижевни рад 
стао потцењивати. Костић је 
своје књижевно стварање по-
чео у јеку романтизма, поред 
Змаја, Јакшића и других врло 
истакнутих писаца. Па ипак, 
за непуних десет година ства-
рања он је стао у ред најве-
ћих песника и постао најпо-

знатији представник српског роман-
тизма. Превео је уџбеник римског 
права „Пандекта” са немачког јези-
ка 1900. године, у то време велики 
део времена је проводио у манасти-
ру Крушедолу. 

9. децембра 1990. – На првим више-
страначким изборима у Србији на-
кон 45 година владавине комуниста, 
победила је Социјалистичка парти-
ја Србије.  

ВРЕМЕПЛОВ

Лаза Костић
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НЕВЕН VII Ликовна колонија на Тргу ружа

П ратећи траг четкице начињен 
јарким акрилом, не можете 
стићи до монотоније. Јер, бо-

је нанете дечјом руком водиће вас 
само у безграничну димензију, без 
стриктних правила пуке логике и бро-
јева, што наш стандардизовани свет 
перфидно обузимају. 

Изјутра, 15. новембра, пристигли 
смо у нашу Српску гимназију „Никола 
Тесла” у самом центру мађарске пре-
стонице, ишчекујући претходно наја-
вљене госте из Београда, тачније из 
Земунске реалне гимназије. При њи-
ховом доласку и након срдачног упо-
знавања, наступило је свечано отва-
рање предстојећег програма у школ-
ској аули, са директорком др Јованком 
Ластић на челу. Она је, надахнувши 
нас да храбро приступамо задацима 
који нас чекају, отворила петодневни 
програм намењен слободним умови-
ма ван оквира прецизности и правила.

Језгро уметности и културе српства 
у Мађарској, од кобних ратних векова 
све до данас, периода у којем су ра-
тови заступљени, но другачије при-
родне, била је Сентандреја, малена, а 
тако моћна и гласна. Градић као да 
зрачи врелином добродошлице, и као 
да сваким српским кораком на својој 
лепој калдрми пушта по неку блиста-
ву сузу, срећну и носталгичну, схвата-
јући да њен значај за нас Србе, били 
ми уметници или нешто сасвим друго, 
никада не умире, те ни она сама у на-

шим мислима. Првог дана ликовне 
колоније, традиционалног догађаја 
тематске природе, на којем се бавимо 
ликовним стваралаштвом и учимо о 
уметницима и њиховој делатности, 
које понекад и детаљно изучавамо, 
опонашамо у потпуности, или се бар 
угледамо на њих, посетили смо упра-
во Сентандреју и ризницу Српског цр-
квеног музеја Епархије будимске. 

Гледајући непроцењива дела, на са-
мом крају изложбе дознали смо која 
је тема овогодишње колоније. Кустос 
музеја, експерт историје уметности, 
приближила нам је дело легендарног 
Саве Шумановића, кроз крајње зани-
мљив и интерактиван говор у којем 
смо активно учествовали и износили 
своја тумачења неких његових дела. 
Дакле, наш задатак, и наше, пре свега, 
огромно задовољство, било је угледа-
ти се на Шумановићеву делатност, и 
дати се у захтеван задатак осликава-
ња неког од његових дела. Нисмо зна-
ли јесмо ли тога били достојни. Ум та-
квог уметника изгледао је, у први мах, 
комплексан и захтеван за тумачење 
и изношење на платно. Но, уметност 
је ту да нас уверава у немогуће и раз-
уверава од плитког размишљања да 
се у свему налази прорачун, или логи-
ка. Ми њу, логику, оповргавамо, те и 
на овогодишњој колонији успешно 
обављамо задатак.

Окончавши квалитетно проведен 
дан у Сентандреји, вратили смо се у 

просторије школе, где смо добили 
платна, четкице и акрилне боје, неоп-
ходне за технику којом треба ослика-
ти рад. У тако лепим условима, каби-
нету обасјаном сунцем, са погледом 
на цркву на Тргу ружа, много светлих, 
јаких боја у рукама и на умрљаним 
четкицама, уз причу о тематици због 
које смо се и окупили и музике која 
нас је мотивисала, ни најтежи поду-
хват, ни најситнији детаљ није био за-
марајући. Наши гости, професор др 
Војислав Клачар, са пет својих учени-
ка, и кустоскиња Музеја Саве Шума-
новића из Шида, Анђелка Радосавље-
вић, показали су задовољство и жељу 
за сарадњу, љубав ка уметности и по-
рив за стварањем. Професорке из на-
ше школе, Анита Шухајда и Алексан-
дра Ристић, биле су гостопримљиве и 
испуњене одлучношћу да програм, 
чији су били организатори, прође бес-
прекорно.

    Другог дана колоније, слушали 
смо предавање Анђелке Радосавље-
вић о Сави Шумановићу и упознали 
се са његовим највеличанственијим 
делима. Тада смо се и коначно одлу-
чили за рад који ћемо сликати и пред-
ставити себе у најбољем светлу. Упра-
во ти радови, били су центар наше 
концентрације, извор задовољства и 
мука.

Уметност је пријатељ са сто лица, 
врло често насмејан, али промењиве 
нарави.

Уметност је кавез, златни и завршен, 
најлепши дом из којег не бисте оти-
шли.

Сваки следећи дан прошао је у кон-
тинуираном стваралаштву и неизмер-
ном уживању. У четвртак, 18. новембра, 
упутили смо се ка Тргу хероја и посе-
тили Музеј лепих уметности. Сваки 
корак начињен у музеју био је про-

ткан безграничним дивљењем. Толико 
различитости на једном месту, а само 
их једно обједињује – љубав ка ек-
спресивности најлепше врсте и сли-
кању.

Пабло Пикасо говорио је о уметно-
сти као о кршењу правила: „Научите 
правила као професионалац, да бисте 
их кршили као уметник”. У петак 19. 
новембра 2021, на затварању колоније, 
прекршили смо сва правила здравог 
пријатељства. Како? Растали смо се 
од новостечених пријатеља. Али, сва-
ком растанку претходи поздрав. По-
ново у свечаној школској Аули, уз још 
један говор директорке др Јованке 
Ластић, гледали смо изложене радове 
настале на колонији, и гласали за нај-
бољи. Сава Шумановић би се засигур-
но поносио. Његов допринос уметно-
сти и смелост, коју упркос ограниче-
њима мале средине из које долази 
непрестано приказује сликајући, нису, 
нити ће икада умрети. Док је нас, док 
је младости, док је уметности. 

Учесници из Земуна потом су мо-
рали отићи, са неколико награда и 
пуном врећом добрих сећања. Можда 
ће неки од њих сва дивна осећања 
настала током колоније и осликати; 
уверена сам да ће сликом владати 
топле боје, нијансе Ван Гогове омиље-
не жуте, боје среће и сунца. 

Овај изузетно успешан пројекат VII 
Ликовне колоније, под насловом: „Пеј-
зажи Саве Шумановића”, у организа-
цији Српског забавишта, основне шко-
ле, гимназије, колегијума и библиоте-
ке „Никола Тесла” у Будимпешти, 
финансирала је Задужбина „Габор 
Бетлен”.

Јана Шошић, 10/б
Српска гимназија „Никола Тесла” у 

Будимпешти

Сликање као потреба боравка у једном другачијем свету
Ми, учесници Ликовне колоније, у пет дана фокуса ис-

кључиво на своје ликовно стваралаштво, растеретили смо 
своје уметнички настројене умове и стварали у амбијенту 
који одговара нашим карактерима. 
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Гостовање др Јованке Ластић 

у Београдској хроници
Србија на вези: Зорица Јурковић 

и Љубомир Алексов
Српски екран: 

др Петар Милошевић
 ФОТО: Ликовна колонија 

у 
школи "Никола Тесла"

 Почела градња брзе пруге 
од Новог Сада до Келебије

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти
РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ДЕЦЕМБАР 2021.

03. 12. петак – Вечерње  16.00 ч.
04. 12. субота – Ваведење Пресвете 
БогородицеСв. Литургија  10.00 ч.
04. 12. субота – Вечерње 16.00 ч. 
05. 12. недеља – Св. Литургија 10.00 ч. 
11. 12. субота – Вечерње  16.00 ч. 
12. 12. недеља – Св. Литургија  10.00 ч. 
18. 12. субота – Вечерње  16.00 ч. 
19. 12. недеља – Св. Николај Мирликијски 
Чудотворац – Никољдан (Детињци) 
Св. Литургија  10.00 ч. 
25. 12. субота – Вечерње  16.00 ч. 
26. 12. недеља – (Материце) 
Св. Литургија  10.00 ч. 

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова.

Српско позориште у Мађарској

ПОСЛЕДЊИ ДАН АЉОШЕ КАРАМАЗОВА

Ораторијска драма 
по мотивима Ф. М. Достојевског

Субота, 11. децембар 2021.
Позоришна сала СПМ-а

1065 Будимпешта, Улица Нађмезе бр. 49

Резервације на телефон: 
+36 30 428 0880

Цена улазнице: 4000 фт

Будимпештанска Српска самоуправа XIX кварта и Културни 
и медијски центар „Српски венац“, срдачно вас позивају на

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
БУДИМПЕШТА - СОМБОР

Среда, 8. децембар 2021. у 19.00 ч.

Представљају се писци:
Драгомир Дујмов и Тимеа Могер

Саговорник-модератор: 
Давид Кецман Дако

Просторије „Српског венца“
1065 Будимпешта, Улица Нађмезе бр. 49

ИНФО
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Настављена манифестација „Дан сеобе”СУСРЕТИ

Д ан је био диван, сунчан, топао, 
неубичајен за ово доба године. 
Лађа је, са великом бројем го-

стију, пловила мирном реком поред 
огољених ада, чије се јесење одело 
пресијавало на сунцу. После пар сати 
укотвила се у Сентандреји, која их је 
сачекала атмосфером као усред ле-
та, препуна туриста, шарених бутика 
и примамљивих ресторана. 

Борислав Рус, председник Самоу-
праве Срба у Будимпешти је, у име 
организатора, поздравио госте, под-
сетивши да су Срби, који су са Бал-
кана пристигли у нову домовину, до-
нели са собом своје снажно верско, 
православно осећање, своју традици-
ју и историјске успомене, као и чвр-
сту решеност да то бране и чувају. 

- Дошли су 1690. године, под вођ-
ством патријарха Арсенија III Чарно-

јевића, пребегли из турских крајева, 
преко Саве и Дунава на подручје 
Угарске. Овом, као и наредном сео-
бом 1739. године, под патријархом 
Арсенијем IV Јовановићем Шакабен-
том, био је ојачан српски живаљ у 
Угарској, који је у овим крајевима по-
стојао и пре сеоба. Ми, који данас 
живимо у Мађарској, успели смо да 
одржимо српски национални и вер-
ски идентитет, јачајући политички и 
културни живот. Велика сеоба Срба, 
на преласку из средњег века у модер-
но доба, отворила је нову епоху у 
историји српског народа – рекао је 
између осталог Борислав Рус.

Затим је са присутнима поделио 
тугу због изненадне смрти др Петра 
Милошевића, пијатеља многих чла-
нова српске заједнице у Мађарској, 
књижевника, професора универзи-
тета и једне од најугледнијих лично-
сти наше заједнице. Окупљени су му 
минутом ћутања одали почаст, уз пе-
сму „Низамски растанак”.

Програм је настављен уз литерар-
ни колаж, посвећен сеобама. Тексто-
ве су казивали ученици Српске гим-
назије „Никола Тесла” у Будимпешти, 
Александра Секулић и Ђорђе Вука-
диновић. 

Путовање до Сентандреје било је 
веома угодно, уз тихо музицирање 
Крунослава Киће Агатића и Михаља 
Ђерђа, као и програм Културно-умет-
ничког друштва „Табан”.

Брод је пристао и госте су дочека-
ли сентандрејски црквени торњеви и 
власник кафане „Корнер” Миленко 
Маргаритовић, речима добродошли-
це, чашицом ракије и топлим дома-
ћим погачицама. 

Шармантним уличицама празнич-
но окићене Сентандреје, група се 

упутила у разгледање. Борислав Рус 
и Петар Ластић, директор Српског 
института, гостима су говорили о Ла-
заревом крсту, Евгену Думчи, њего-
вом делу и важности за Србе и Сен-
тандреју, као и о Црквеном музеју 
Епархије будимске, смештеном у 

згради прве српске Препарандије - 
некадашње учитељске школе из 1812. 
године. 

Збирка овог музеја оставила је ве-
ома снажан утисак на посетиоце. По-
сле обиласка Трга Светог тројства и 
еснафског крста, ритуал полагања 
венца на родну кућу Јакова Игњато-
вића није изостао ни ове године. Бо-
рислав Рус је том приликом изнео 
више података и чињеница о животу 
оца српског реалистичког романа, 
како моги називају писца из Сентан-
дреје. 

- Оно што је код Француза Балзак, 
код Руса Гогољ, Толстој или Досто-
јевски, код Мађара Јокаи, то је код 
Срба Јаков Игњатовић. Писац је и 
сам рекао да је имао среће да се 
роди у Сентандреји, која му је дала 
мотивацију да је оживи и представи 

у својим књижевним делима, да 
представи реалну слику о српском 
друштву у Угарској и покаже слоје-
витост тог друштва - рекао је Бори-
салв Рус. 

Пера Ластић је споменуо бисту 
писца иза његове куће, постављену 
осамдесетих година прошлог века и 
говорио о животу и стваралаштву Ја-
кова Игњатовића за време његовог 
боравка у Београду.       

Излет је завршен кратком шетњом 
по Сентандреји, а на броду, у поврат-
ку, гости су  поново уживали уз му-
зику и чашу вина, у крстарењу Дуна-
вом и Будимпешти обасјаној  светиљ-
кама. 

Поред многобројних гостију, Дану 
сеобе присуствовали су амбасадор 
Републике Србије у Будимпешти 
Иван Тодоров, војни аташе Миро-
слав Јевтић, амбасадор БиХ Биљана 
Гутић Бјелица и директорка Српске 
образовне институције „Никола Те-
сла” др Јованка Ластић и други.

Ову традиционалну манифестаци-
ју организовала је Српска самоупра-
ва у Будимпешти у сарадњи са Срп-
ским институтом, Српским култур-
ним клубом у Будимпешти, Српским 
форумом и Српском самоуправом и 
Српским клубом у Сентандреји. Фи-
нансијску подршку су обезбедиле 
Фондација „Бетлен Габор” и Српска 
самоуправа XIX кварта.

К. П.

Бродарењем до Сентандреје освежене 
успомене на претке

После две године паузе, изазване епидемиолошком си-
туацијом, овог 20. новембра је брод Ђур (Győr) поново 
кренуо уз Дунав, од Будимпеште до Сентандреје. Овим пу-
тешествијем Срби у Мађарској већ годинама традицио-
нално обележавају Дан сеобе и сећају се својих предака. 


