www.snnovine.com

Број 39. • Будимпешта, 28. септембар 2017. • IX година

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
Прославе Мале Госпојине

2.
страна

Брнабићева и Пинтер о седници две владе

9.

страна

Фотографи поново овековечили Тару

12.
СТРАНА

Концерт у Стоном Београду

8.
страна

2

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Планови запада се у нашој матици реализују преко „малих врата”

Србија виђена као дом за етничку групацију из исламског света

Оно што су функционери српске владе, задужени
за питања миграната, колико до јуче демантовали,
данас се потврђује као тачно. У Србији се релативно
брзо укорењује нова етничка групација, пристигла
из земаља тзв. исламског света

Д

а припадници популације од више хиљада миграната из неколико земаља које припадају тзв.
исламском свету нису само пролазници кроз Србију, потврдио и комесар за
избеглице Владимир Цуцић. Он је рекао да су деца миграната већ укључена у систем образовања у Србији и
да је њих 400 кренуло у школе широм
Србије.
Њих је, у пратњи двојице српских
министара, посетио и амерички амбасадор у Србији Кајл Скот, нагласивши
да му је драго што ће „Пакистанци и
Авганистанци ускоро постати Срби”.
Тиме је јасно дао до знања да Запад

очекује и даљу сарадњу српске владе
на започетим променама етничког састава европског континента.
Премда су и САД и Данска затвориле своје границе за прихват миграната, амерички амбасадор је, како се
наводи у извештајима медија „изразио
задовољство заједничким програмом
који уз финансијску подршку САД-а
спроводе Дански савет за избеглице и
министарства просвете и рада”.
За то време, родитељи ученика у
више српских школа у Шиду и Сомбору, које похађају још увек социјално
неприлагођена деца миграната, ма- звољавајући својој деци да иду у шко- углавном не извештавају, или то чине
совно су бојкотовала наставу, не до- ле. Медији у Србији о овом проблему на маргинама. 

Променљиво напредовање Косова на међународној сцени

З

Приштина изван Интерпола, али јуриша на Унеско

аменик премијера привремених
институција у Приштини Беџет
Пацоли изјавио је да се „Косово
мора пријавити за Унеско, иако прилично касни”:
– Проучавао сам стратегију на који начин се одвија обезбеђивање гласова. Охрабрен сам и кажем да ћемо их имати.
Поводом исказане самоуверености представника Приштине, српски
председник Александар Вучић поручио је да воли кад људи говоре „хоп”
пре него што су скочили.
Шеф наше државе је у Њујорку
позвао чланице Унеска да не подрже
пријем Косова у ту организацију УН.
Како је рекао, Србија има јаку аргументацију за то што се противи том
пријему, подсетивши да су Албанци
на Косову и Метохији уништавали наше цркве, споменике, културно наслеђе…
Вучић је за телевизију „О2” рекао

Косовске власти повукле су захтев за пријем у
Интерпол, јер им недостају гласови, али зато тврде
да имају довољну подршку за улазак у Унеско. Ово
је потпуни обрт у калкулацијама косовских
политичара, који су донедавно били оптимисти око
„пролаза” у светску полицијску организацију

– Борићемо се, па ћемо видети ком
опанци, а ком обојци.
Упркос неслагању са Американцима око овог питања, председник је
указао да су САД важан партнер Србије и да без њих нема решења.
Кандидатура Приштине за чланство
у Унеску требало би да стигне у седиште ове организације до 4. октобра,

и то, да су и представници Приштине, Тачи и Пацоли, имали сусрете на
маргинама заседања ГС УН, али да
није сигуран да ће тиме постићи оно
што су наумили:
– Лобирали су, али не бих се са
таквом лакоћом кладио на тих 15
до 20 земаља, како то чини Пацоли.
Без обзира на сав њихов новац, снага им није таква каквом је приказују.
Да ће у борби око Унеска, ипак,
бити много тешко, председник нема
дилеме, јер како каже, „они као спон-

Ана Брнабић разговарала са Атилом
Пинтером

Крајем новембра заједничка
седница две владе

П

редседница Владе Србије Ана
Брнабић и амбасадор Мађарске
у Србији Атила Пинтер констатовали су да ће предстојећа заједничка седница две владе крајем новембра бити додатни допринос унапређењу сарадње.
Брнабићева је захвалила на подршци
коју Мађарска пружа Србији на путу
европских интеграција и додала да
„остајемо посвећени раду на очувању
добрих односа”, саопштила је владина
Канцеларија за сарадњу са медијима.

Пинтер је честитао на досадашњим резултатима Владе, нарочито
у области економије и изразио задовољство степеном сарадње две
земље, што је оценио као добар
подстицај за нове инвестиције у Србији. Брнабићева и Пинтер су се сложили да су билатерални односи Србије и Мађарске на високом нивоу
као и да ће предстојећа заједничка
седница значити унапређење сарадње, наведено је у званичном саопштењу. 

Приштина

зоре имају многе од најмоћнијих земаља света које им помажу у прикупљању гласова”:
– Нису то мишићи Албанаца са
Косова, већ Американаца, Енглеза и
многих других. Ми ћемо се са онолико снаге колико имамо, воље и
правде колико носимо у себи, борити за своју земљу и покушати да сачувамо наш народ и наше светиње на
КиМ.
Подсетивши да је готово целокупна културна баштина на КиМ српска,
Вучић је закључио да је не могу сачувати они који су је уништавали, рушили и палили:

кад заседа њен Извршни савет. Затим
би се ово тело (у којем је један од 58
чланова и Србија) изјашњавало да ли
да се захтев уврсти у дневни ред Генералне конференције која се одржава у новембру.
Као један од проблема на који је
Приштина наишла око Интерпола, Пацоли је навео и то што се Генерална
скупштина те организације ове године одржава у Кини, која није признала косовску независност. Према његовим речима, домаћин је поставио „барикаде”, а косовским представницима
који треба да учествују на скупу још
нису послате визе. 
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Прекогранични пројекат „Colourful Cooperation”

Допринос развоју српско-мађарског пограничног региона

Н

а самом почетку форума представнике медија и пројектног
тима из Србије и Мађарске –
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Градске
управе града Новог Сада, Локалне самоуправе града Суботице, Удружења
за развој омладине и заједнице „EgyMásért” – поздравила је
Естер Чокаши, генерални
директор Нонпрофитног
ДОО – Агенције за развој
Еврорегије ДКМТ, која је
присутне информисала да
се пројекат „Colorful Cooperation” (Вишебојна сарадња), који је отпочео 1.
јуна 2017, а трајаће до
2020. године, реализује у
оквиру програма ИНТЕРРЕГ – ИПА прекогранична
сарадња Мађарска-Србија. Укупна вредност пројекта је: 3.738.247,30 евра,
а пројекат је одобрен у
оквиру Стратешког позива ИНТЕРРЕГ-ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија у
марту 2017. године.
Она је подсетила да у
српско-мађарском пограничном региону недостаје
информациона база података, која је неопходна за
развој културе, привреде,
туризма и другим областима живота. Баш зато,
циљ пројекта, вишебојне
сарадње је унапређење културе и туризма у региону, израда мађарскосрпске културне стратегије, формирање двојезичног инфо центра, изградња Српског културног центра у Мора-

халому и Мађарског културног центра на Палићу, креирање мобилне
апликације на српском и мађарском
језику.
Естер Чокаши је затим реч предала
заменици градоначелника Суботице
Тимеи Хорват, која је детаљно говорила о плановима, везаним за изградњу
Мађарског културног центра на Палићу. Она је нагласила да ће се у здању
од 850 м2 моћи настанити и своју делатност обављати бројне мађарске ци-

У згради Уреда самоуправе Жупаније Чонград, у
организацији Агенције за развој Еврорегије ДунавКриш-Мориш-Тиса, у Сегедину је поводом састанка
пројектног тима и представљања пројекта
„Colourful Cooperation” 12. септембра одржана
конференција за штампу

вилне организације, културно-уметничка друштва, хорови… У културној
установи, чија ће изградња отпочети
на пролеће, а завршиће се 2020. године, одржаваће се концерти, књижевне вечери, конференције, свакако, она ће
бити попуњена разним културним садржајима.
Заменица начелника Градске управе
за културу града Новог Сада Зорица Шијак подсетила је да
је град Нови Сад био
лидер или партнер
великом броју пројеката прекограничне
сарадње, међутим,
Градској управи за
културу ово је први
ИПА пројекат и он је
од заиста великог
значаја.
Она је посебно говорила и о задацима
града Новог Сада у
пројекту „Colorful
Cooperation”. Према
томе, предвиђено је да се у главном
граду Војводине, будућој Европској
престоници културе (Нови Сад је у
Бриселу 13. октобра 2016. проглашен
Европском престоницом културе за
2021. годину) организује 5 догађаја:
ликовна колонија, музички програми, представе аматерских позоришта, фолклорни програм и радионице. Како рече госпођа Шијак, „ти догађаји, који ће се одржати у 2018. и
2019. години, представиће веома би-

тан део културних дешавања у нашем граду.
– Све догађаје планирамо да приредимо у деловима града, које покушавамо „културно да оживимо”, а у
складу са најзначајнијим задатком наше
стратегије културног
развоја града, а то је
децентрализација
културних дешавања.
Други, исто тако значајан циљ стратегије
и титуле Европске
престонице културе
је повезивање и сарадња са другим организацијама у култури у окружењу, јер
желимо да и сам пројекат „Европска престоница
културе
2021.” буде не само
локалног него и регионалног, односно, међународног карактера. Пројекат „Colorful
Cooperation” доприноси том циљу и полако нас уводи у регионалну сарадњу. Хвала вам на томе драги суседи! – рекла је Зорица Шијак.
На конференцији за штампу говорио је Небојша Дракулић, помоћник
покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу.
Циљ пројекта јесте да, и на мађарској и на српској страни, у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред
локалног становништва, учествује што

више људи из околних места, односно
туриста, како би се све више стицала
сазнања о култури и свакодневици и
мађарског и српског народа као и да
се овим пројектом направи значајан
корак у правцу побољшања прекограничног протока информација, што ће
оснажити узајамно поверење и разумевање, а такође унапредити нашу суседску сарадњу и укупан
процес европских интеграција – рекао је Небојша Дракулић приликом
свог обраћања медијима,
подсећајући све присутне
да је прекогранична сарадња кључна за изградњу заједничког европског
простора и камен темељац европских интеграција.
У склопу форума пројекат изградње Српског културног центра у Морахалому представио је Феликс
Дука, председник Удружења за развој омладине и заједнице „Egy-Másért”, који
је подсетио да ће културна установа од 1200 м2
имати салу за 400 особа
где ће се моћи одвијати
културни програми, концерти, сакрални објекат,
богомољу где ће српски
православни верници моћи
да учествују на богослужењима, изложбену салу,
ресторан са српским и мађарским специјалитетима… Радови на изградњи ће ускоро отпочети, а чим се заврше, задатак носилаца пројекта биће да већ у првој години остваре барем 60 културних приредаба.

Било како било, очекивања од пројекта „Colorful Cooperation” (Вишебојна сарадња) итекако су велика. Јер, како је то
рекао и Небојша Дракулић, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу „кроз заједничко управљање
програмима и пројектима, оснаживањем
узајамног поверења и разумевања, оснажује се сарадња и унапређује укупан
процес европске сарадње!”
Предраг Мандић
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Издавачки подухват на југу Мађарске

Објављен нови број „Дешчанских свезака”

Г

лавни носиоци издавачког пројекта овом приликом су обрадили
јесење празнике и обичаје Срба
на југоистоку Мађарске. Преглед серије празника отпочели су „Рођењем
Пресвете Богородице”. Истичући да се
у Батањи, Сиригу и Вашархељу Мала

Боривој Рус

Госпојина слави као храмовна слава,
аутор Боривој Рус наглашава следеће:
„Иако је празник Мала Госпојина велики хришћански празник, за њега се
не везују многи народни обичаји. Једино су увек говорили да ако је на Малу Госпојину лоше време, биће и јесен
лоша, а и зима. У банатским местима
где је било много оваца, овчари су на
овај дан држали „овчарску свадбу”.”
У навођењу празника затим следе
Крстовдан, Преподобни Киријак Отшелник, Томиндан, Срђевдан, Света
Петка, Свети Лука, Митровдан, Врачеви, Ђурђиц, Аранђеловдан и Свети
Мрата.

Традиционално издање, које представља наслеђе
српског народа пре свега у Десци и околини, за
штампу су приредили Боривој Рус, истраживач
прошлости Срба у овом селу и Борис Бекић,
секретар Самоуправе Срба у Мађарској

Аутор истиче да се сви сењи празник и дан данас се каже
они достојно славе, а „Свети Мрата, снег за врата”, што знамноги Срби међу наведе- чи да је зима већ ту.”
нима имају своје патроне,
Све у свему, нови 21. по реду број
тј. славе крсну славу!
„Дешчанских свезака” – објављен на
Светог Мрату наводи српском и мађарском језику у 200
као последњи
јесењи празник у Срба,
јер после следе предбожићни празници. У вези
са прославом
светог краља
Стефана Дечанског написано је следеће: „Празник
свети краљ
Стефан Дечански или
како се у народу назива
Свети Мрата,
слави се 24.
новембра по
новом календару. Неки овај празник
доводе у везу са прослављањем Светог Мартина.
Православна црква је завела да то буде српски
краљ Стефан Дечански,
оснивач манастира Дечана. А народ га по Св. Мартину назива Мрата. Многе породице у Банату су
га узеле за кућног патрона – крсну славу. Тако је
то и у Поморишју, па и у
Десци где га славе породице Живић и Станојев. А
пошто је Мрата касноје- Насловна страна издања

примерака – заслужује похвале, јер
приређивачи за штампу Борис Бекић
и Боривој Рус потрудили су се да дају кратак пресек о јесењим црквеним
празницима и обичајима, везаним за
њих. Превод на мађарски језик урадила је професорица Кристина Бекић
а при преводу стручне терминологије у сусрет је изашао протојереј Павле Каплан, парох сегедински.
Објављивање новог броја „Дешчанских свезака” финансијски су потпомогли Министарство за људске ресурсе, Фонд Министарства за људске
ресурсе Мађарске (ЕМЕТ)
и Културни и документациони центар Срба у Мађарској.
Што се тиче тема следећег броја „Дешчанских
свезака” у издању Сегединске месне српске заједнице и Српског културног удружења за јавно добро „Банат”, њих има
више. Имајући у виду да
ће „Банат” следеће године празновати 70. годишњицу свог постојања и
континуираног рада, с
правом се очекује да се
тим поводом објави неко
издање о нашем најстаријем и најтрофејнијем ансамблу. Но, исто тако постоји добра воља и спремност да се сажета студија, евентуално, посвети и
дешчанском златовезу о
којем брине и непрекидно га презентује, промовише Радионица „Баната”!
Дакле, идеја има...
Остаје да се види какву
ће одлуку донети издавачи ове корисне едиције,
која се такође може сматрати драгоценим писаним сведочанством историјата и обичаја српског
народа у Мађарској.
Предраг Мандић

Изложба плаката Слободана Штетића у Баји

К

Плакати који „вичу” – у мору неукуса

ако смо то раније написали, град
на Шугавици недавно је посетио
и градоначелник Јагодине Ратко
Стевановић, што указује на чињеницу
да бачвански град и насеље у Поморавском округу, у средишту Србије
желе проширити домене сарадње.
Наравно, у прекограничним све тешњим контактима Баје и Јагодине и
даље доминирају образовање и култура, а потврда томе је и недавно
отварање изложбе плаката Слободана Штетића, познатог графичког дизајнера, сликара и фотографа. Рођени Јагодинац данас је редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу и обавља функцију декана поменуте образовне
установе.
Члан је Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) од 1986. годи-

Захваљујући све успешнијој сарадњи Факултета
педагошких наука из Јагодине и Више учитељске
школе „Јожеф Етвеш” у Баји, учестала су и
представљања културних потенцијала два града
не и бави се графичким дизајном, сликарством и фотографијом.
Бајској публици се, овом приликом,
представио изложбом плаката. Многи
су поставили питање: „Где је плакат
данас?”. Прави плакат данас мора „викати” поруком, како би у мору јефтиног и неуког дизајна био примећен и
адекватно схваћен.
Управо ту поруку имала је и има
изложба уметника, коју је 14. септембра у организацији Савремене галерије Више учитељске школе „Јожеф
Етвеш”, у згради Националног факултета за јавну службу, након поздрав-

них речи подградоначелнице града Баје Андреје Бебешек Чувак и топлих
препорука др Ибоље Сингер-Силађи,
заменика ректора Више учитељске
школе „Јожеф Етвеш”, отворио социолог др. Иштван Марцин.
Сви, који су присуствовали свечаном отварању поставке, могли су се
уверити да су плакати Слободана
Штетића сведочанства прецизности,
синтезе естетског доживљаја и психолошке структуре. Свет и визију уметника карактерише мешавина старог и
новог, преплићу се различити визуелни ефекти и богат колорит.

Слободан Штетић

Несвакидашње уметничко обликовање Слободана Штетића на плакатима, који су изложени у Баји, може се
погледати до 4. октобра.
П. М.
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Скуп о капиталном саобраћајном пројекту

П

Нови кораци ка изградњи пруге Сегедин-Суботица-Баја

ројекат ревитализације и изградње пруге одавно је превазишао оквире Севернобачког
округа и жупанија Чонград и Бач-Kишкун, јер су га подржале владе Србије и Мађарске, са жељом да оживљавањем пруге споје два велика привредна центра, Сегедин и Суботицу, са
највећом речном луком у Мађарској,
која је смештена у Баји. Политичка воља постоји, а наредни корак је обезбеђивање средстава за покретање радова, уз подршку развојних фондова
Европске уније.
– Обично људи кажу и понављају
ту чувену кинеску изреку да сваки ход
око света почиње са првим кораком.
Није тешко направити први корак, тешко је дочекати последњи корак и тешко је учинити између првог и последњег низ оних корака који од старта доводе до циља. Мени је изузетно драго што на овом веома сложеном пројекту постоји једна обострана или вишестрана упорност. Та упорност је довела до тога да, без обзира на потешкоће и на то колико се у првом тренутку учинило да је ова идеја неспроводљива, ми из године у годину корачамо ка циљу – рекао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.
Траса која пролази кроз Србију почиње на граници код Хоргоша, а наставља се преко Палића до Суботице.
Од тог града до Чикерије, где се траса враћа у Мађарску, пруга готово не

именик
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838
Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu
Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. +36 1 782 1639
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu
Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu
Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu
Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Kонференција посвећена пројекту изградње пруге
Сегедин-Суботица-Бачалмаш-Баја, одржана је у
Бачалмашу. Спровођењем у дело овог пројекта
биће комплетирана пројектно-техничка
документација за деоницу пруге Суботица-Баја, у
дужини од 58,4 километара

постоји, јер је колосек демонтиран,
али је земљиште остало у власништву
Железнице Србије, односно државе.
На стручњацима је израда идејног
пројекта за изградњу те деонице, у дужини од 12 километара, на којој би, након одобравања надлежних институМузеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти: +36 70 504 7240;
Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)
www.terratravel.rs

ција, могли да почну грађевински радови.
– Предвиђена је израда идејног
пројекта. Сам идејни пројекат је такав
документ који мора да добије одговарајућу сагласност Републичке ревизионе комисије и када то добије онда је

погодан за тендерисање по систему
Фидиг жута књига, што значи пројектовање и изградња – објаснио је Имре
Kерн, државни секретар у Министарству саобраћаја и инфраструктуре.
Стварање бољег привредног амбијента, повезивање становништва са
обе стране границе и јачање међународне сарадње на свим пољима, главни су бенефити овог пројекта, од кога би наш град и округ имали велику
корист.
– Ако се посматра привредни амбијент, знамо да ће се поред ове пруге стварати нови логистички центри.
Самим тим то доводи до стварања нових радних места и привлачења нових
инвеститора. Не говорим само о Привредној зони, која се још додатно може проширити и која добија ускоро и
нови Царински терминал. Мислим да
са оваквим пројектима стварамо бољи привредни амбијент и пружамо
квалитетније услуге страним инвеститорима који желе да уложе у наш град
– изјавила је Тимеа Хорват, заменица
градоначелника Суботице.
Пруга Сегедин-Суботица-Бачалмаш-Баја укупне је дужине 98 километара. Пројекат предвиђа реконструкцију и модернизацију постојећих деоница и изградњу демонтираних деоница са обе стране границе.
Реализација пројекта очекује се до јуна 2020. године, а укупна вредност
пројекта износи 3,5 милиона евра.
СНН

У Сегедину покренут језички течај

Српски језик уче три групе полазника
Самоуправа Срба у Сегедину је одлучила да
покрене течај српског језика. Заинтересовани
кандидати су распоређени у три групе, које на
наставу долазе једном недељно

У

ишчекивању покретања радова
на изградњи Српског образовног
центра у Сегедину, у којем ће
према плановима прорадити Српско
забавиште и основна школа, бирано тело Срба у већ поменутом граду је донело одлуку да се због великог интересовања према учењу српског језика
у месном Српском клубу крене са језичким течајевима.
Руководство Самоуправе Срба у
Сегедину је наставу, учење српског језика поверило Драгици Тот и Наталији Дукић Стантић, које су већ 8. септембра кренуле са радом.
У сегединском Српском клубу недељно три пута се одржавају часови
из српског језика: понедељком, средом и петком. Заинтересовани кандидати су распоређени у три групе: понедељком се окупљају сви они, који
већ располажу са одређеним језичким знањем, но, желе га унапредити.
Средом долазе они, који у скорашњој будућности желе да положе језички испит из српског језика, а у петак пак појављују се они, који крећу
са потпуне нуле бар што се тиче језичког знања из српског језика.
Треба рећи да су наставнице српског језика – пре него што су купиле

Наталија Дукић Стантић

потребна помагала за језичке течајеве – контактирале учитељице и наставнике српског језика, који предају
у образовним установама у Поморишју, па су тек потом кренуле заједно са
Јеленом Фаркаш Сејом, председницом
Сегединске српске самоуправе у набавку уџбеника у Суботици, Србији.
Тамо су наручиле букваре и остала потребна наставна помагала, помоћу којих ће кандидати да уче српски.
Било како било, за сада осамнаесторо њих уче српски, а према предвиђањима овај број ће се повећати, јер
добар глас се надалеко чује.
П. М.
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КУЛТУРА

У

Програм Српског културног центра и Универзитета ЕЛТЕ

У Будимпешти представљени речнички
пројекат и поезија Симона Грабовца

оквиру програма приређеног у
библиотеци Института за словенске и балтичке језике Универзитета „Етвеш Лоранд” (ЕЛТЕ) у Будимпешти, др Александер Урком, шеф
Смера за српски језик и књижевност
Филозофског факултета у Будимпе- У оквиру серије програма под заједничким називом
шти и проф. др Ержебет Чањи, шеф
„Месец српске културе” у Мађарској, на
Катедре за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета УниверУниверзитету „ЕЛТЕ” у Будимпешти, 18. септембра
зитета у Новом Саду, најпре су предодржана су два скупа – један са научном
ставили речничке пројекте, а потом су
посетиоци имали прилику да се употематиком, а други уметничког карактера
знају са стваралаштвом новосадског
песника Симона Грабовца.
Осим студената и професора српског језика и књижевности из Будимпеште, предавању и промоцији присуствовали су и ученици и професори
Српске школе „Никола Тесла” из Будимпеште, као и запослени у Културном и документационом центру Срба
у Мађарској (КДЦСМ).
После др Уркома, присутнима се у
име суорганизатора, речима добродошлице обратио и в. д. директора
КДЦСМ-а Милан Ђурић и изразио задовољство због одржавања програма
чији је циљ очување језика и неговање српске књижевности у Мађарској.
Затим је др Драган Јаковљевић,
професор групе предмета из области
српске књижевности и културе на
Универзитету „Етвеш Лоранд”, представио госте овог отвореног скупа. Он
је истакао дугогодишњу научну сарадњу Катедре за хунгарологију у Новом Саду и Смера за српски језик и Песник Симон Грабовац и проф. др Ержебет Чањи

број мађарско-српских речника, међутим велики речник још не постоји”,
истакао је др Урком.
Према његовим речима, речнике су
најпре састављали ентузијасти, а касније лингвисти, лексикографи, што
се види по садржају и квалитету речника. Говорио је, такође, и о дефиницијама речника, њиховој класификацији, о томе шта је све потребно да
се зна и уради како би се један речник саставио, а указао је и на прева-

књижевност у Будимпешти и подсетио да проф. др Ержебет Чањи дужи
низ година ради на споменутој новосадској катедри и да за собом има велики број објављених научних радова из области мађарског језика и књижевности.
Идеја о изради мађарско-српског и
српско-мађарског великог академског речника, рођена је пре неколико
година.
„На будимпештанском ЕЛТЕ-у су
већ кренули послови на изради мађарско-српског речника, док у Новом Саду посао стагнира”, рекла је професорка Чањи. „То и јесте један од разлога нашег доласка у Будимпешту.
Ту смо и да оживимо и створимо
услове да и ми почнемо рад на овом
великом подухвату. Сада, када jе значајно унапређен ниво мађарско-српских политичких односа, када за Србију и Мађарску српски и мађарски
језик нису само језици националних
мањина, повећана је потреба за великим речником. Речници треба да се
заснивају на сарадњи српског и ма-

ђарског народа, како би на најбољи
могући начин приказали лексички
фонд говорног језика два народа.”
Гошћа из Новог Сада је истакла велику потребу за новим српско-мађарским и мађарско-српским великим
речником, која је настала после распада Југославије и осамостаљивања
српског и хрватског језика. Кадрови,
услови и компетенција, према њеним
речима, у Србији постоје, међутим потребна је и финансијска подршка.
Две научно-образовне институције, новосадска и будимпештанска,
иницирале су пројекат. Мађарска
страна је рад на мађарско-српском
речнику већ покренула, а српска држава се, у улози финансијера, још није огласила. Оба речничка смера биће
састављена у дигиталној форми, док
ће штампани примерци углавном служити у репрезентативне сврхе.
Др Александер Урком је присутнима објаснио теоријску, али и практичну страну израде речника.
„Мађарско-српских речника је било и раније. До данас је издат већи

зилажење вековне, историјске форме штампаног речника и на увођење
електронске форме речника.
Он је представио уређивачки тим
актуелног речничког пројекта и стратешког партнера – издавачку кућу
„Академија киадо”, од које је откупљена лева страна, односно мађарски део речника. Основна база на коју се гради речнички садржај мађарско-српског речника је мађарско-немачки речник. Трајање пројекта је четири године.

Након научног дела програма,
др Драган Јаковљевић представио је
песника Симона Грабовца, изводима
из његове биографије и досадашњег
стваралаштва. Осим што пише поезију и што је до сада објавио 12 песничких збирки, Грабовац се већ деценијама бави и театром. Крајем осамдесетих година
основао је „Интервентну
трупу Форгов”. Био је
уредник и селектор Малог позорја, које је, са колегама, трансформисао у
Интернационални фестивал алтернативног и новог
театра „Инфант”, 1995. године, чији је сада програмски директор. Уредник је и аутор концепта
Новосадског летњег фестивала. Приредио је четири зборника Стратегије
новог театра. Поред књижевне, бави се и позоришном критиком, а посебно алтернативним и новим театром.
Поезију је, како је рекао, почео да пише као
ђак, а са позориштем се
повезивао кроз богат позоришни програм седамдесетих и осамдесетих година у бившој Југославији. На Малом позорју у
Новом Саду гостовале су позоришне
трупе из свих југословенских република, које су у својим представама
говориле о суштинским стварима, које се тичу људског живота и егзистенције. Ове представе су биле веома популарне и окупљале су велики број
гледалаца из земље и иностранства.
„Посећујући представе и ја сам се
заинтересовао за овај тип театра и по-

чео да радим на Фестивалу. Моја љубав према театру траје још увек. Радио сам као продуцент, уметнички
директор, драматург и организатор”,
рекао је Грабовац.
Међутим, сво то време није престајао да се бави поезијом. Прошле године, овај веома плодан песник објавио је своју дванаесту збирку под називом „Ложа”, коју је овом приликом
представио и при том прочитао неколико својих песама.
Катарина Павловић
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Приморани да ратују против свог народа (21)

На пакленом бојишту против „дивљих Раца”

С

а истока је допирало интензивно трештање пушака. Са обе
стране ратишта топови су непрестано тукли. За дивно чудо, Жаркова јединица није испалила ни један једини метак. Од неријатеља ни
трага ни гласа, као да је у земљу
пропао.
Кевељ је све чешће са горким прекором вређао своје војнике српске
националности.
– Сунце вам калајисано, дивљи
Раци! Ако само једном приметим да
не пуцате у те смрдљиве Србијанце,
побићу вас к’о керове!
Жарко је на сваки могући начин
избегавао провокацију. Нипошто није желео да се упушта у излишну
препирку или свађу, знајући да би
то одмах могло бити криво протумачено. Био је свестан да би свака
исхитрена реакција могла да послужи као одличан повод за одмазду
због наводне непослушности, кукавичлука, или саботаже. Знао је да би
то Кевељу дошло као кец на једанаест и да би га, без икакве сумње, првом приликом извео право пред преки суд.
– Ајде, Ристову, и сви остали симпатизери Принципове банде! Шта чекате? Забушавате?! Марш напред, у
први ред, смрдљиви Раци! Пуцаћете, матер вам керску, или ћу вас лично све потаманити! Бандо покварена! Стока превртљива! – изазивао је
Кевељ. – Је ли јасно, Ристову?
– Befehl, Herr Feldwebel! (Разу-

Изненада се проломише добро маскирани топови.
Земља као да је побеснела. Бљесну смртоносни
пламен пројектила и шикну у висину попут гејзира.
Опет и опет, као да никада неће престати.

Јуриш аустроугарских војника

мем, господине наредниче!) – узврати љутито каплар Жарко Ристов.
Управо у тај час, изненада, проломише се добро маскирани топови.
Жарко се припи уз земљу. Благо кртицама, прелети му мисао. Зној, прашина, страшна бука и дерњава свуда око њега. Каплар Ристов помисли

да му је куцнуо последњи час. Није
знао где да се склони. Провири, зашкиљи и лице поново приљуби уз земљу. Осећао се као последњи човек,
усамљен и страхом скрхан, који се
управо рве са својом безнадежном
судбином. Никада до тада није био
толико очајан, спутан и потпуно бес-

О зависти, љубомори, сујети…

Зашто се код Срба успех најтеже прашта?

М

ноги ће у вицу препознати део
нашег менталитета који се тиче зависти и завиривања у туђе двориште, уместо чишћења свог. И
док неке друге народе туђи успех мотивише да и они сами буду још бољи,
на нас делује контрапродуктивно и
огледа се у потреби да умањимо нечија постигнућа. Или како је то приметио психијатар Јован Марић у својој књизи „Kакви смо ми Срби”, наш човек више воли туђе зло него своје добро.
Готово да нема познате личности
која је остварила какву-такву каријеру, а да се није пожалила да се код
Срба све прашта, осим успеха. Са тим
се суочавамо још у детињству, кад
најбољи ђак у разреду неретко наилази на антипатије, љубомору, па и малтретирање вршњака.
Цитирајући Душка Радовића који је
рекао: „Нико вам не завиди на способностима, него успесима. Док радите,
сматрају вас лудим, а када нешто постигнете срећним”, саговорница „Живота Плус”, психолог Ивана Пауновић
примећује да се успех тешко прашта,
понекад и омаловажава, што је посебно изражено у срединама у којима је
ређи.
– Успешни се истичу, изложени су
погледима и позитивним коментарима, али и негативним. Kад посматрамо туђи успех, без вере да га и сами

Знате ли онај виц о нашем човеку који је ухватио
златну рибицу и прву жељу потрошио на то да
комшији цркне крава? Није му то било довољно, па
се следећа жеља односила на другог комшију и
његову краву. А онда је слуђеној рибици саопштио
последњу жељу: „Хоћу да и мени цркне крава. Сад
кад су њихове мртве, још ми само фали да комшије
дођу код мене да им дајем млеко”
можемо постићи, може се
јавити завист. Овде лежи
и један од разлога зашто
се многи плаше успеха.
Понекад делује да је лакше завидети него бити
предмет зависти. Ако се
не истичемо и не штрчимо, сигурнији смо. Средина нас лакше прихвата и
живимо у „зони сигурности”. Ову тактику можемо
научити још у раном детињству – оцењује психолог.
– Kао да у нама постоји један забринути, уплашени и несигурни део који процењује да се не исплати радити на себи. Његова порука је „буди ту где
јеси, биће ти тешко, али

ФЕЉТОН
помоћан. Запљусну га помахнитали
вал страве и ужаса. Земља се непрестано тресла као да ће смак света.
Око њега су зујали и фијукали шрапнели. Летели су размрскани делови
људских тела. Земља као да је побеснела. Блесну смртоносни пламен
пројектила и шикну у висину попут
гејзира. Опет и опет, као да никада
неће престати.
Жарка је непрестано засипала
огромна количина прашине и гранатама изроварена земља. Велике и
стравично тешке громаде сручише
се на његова леђа. Учини му се као
да по њему падају читаве бразде.
Задрхта му доња усна и доња вилица. Ако којим чудом и не буде страдао од топовске гранате, онда ће га
ова силна земља засигурно прекрити и жива сахранити.
Обузе га бес који је свакога трена бивао све неподношљиви. Око њега су меци и шрапнели просто узорали земљу. Од страха лице му се
згрчи. „Ово страховито гранатирање
никада неће престати” – помисли и
опсова. Поче да се моли.
„Јуриш! Сунце вам богово! Шта чекате? Шта сте се усрали, матер
вам…” – избезумљено је урлао Кевељ, али није успео да заврши реченицу. Покоси га рафал тешког митраљеза.
Жарко грдно опсова. Нико из вода није смео да се помери. Смртоносни меци им се пред носем зариваху у тло. Разлегоше се тешке експлозије. Сви су пуцали насумице,
свуда псовке, урлици, стењање и
роптање.
Драгомир Дујмов

ЖИВОТНИ СТИЛ
свакако лакше него да се усудиш, па
оманеш”. Тако човек стагнира, задовољавајући се утешним наградама. Међутим, како свака стагнација има цену, тако и умањивање амбиција и сопствених способности може водити до
јављања зависти у односу на оне који
нису обезвредили своје жеље – прича психолог и додаје:
– Туђу вредност умањујемо у покушају да се „спуштањем других” повећа сопствена слика о себи. Неретко
се дешава да особа због ниске толеранције на фрустрацију неизвесности
и напора, а не потпуно свесне личне
одлуке, одустане од школовања, завршетка факултета и професионалног
развоја који би одговарао њеним способностима. Жене умеју, примера ради, то да рационализују недостатком
времена због деце или „обавеза око
куће”. Тада можемо очекивати да се
услед потиснуте жеље за професионалним растом рађа завист у односу
на оне који теже да испуне своје жеље. Тако можемо наићи на реченице
попут „Само на каријеру мисли”, „То
што ради и није тако тешко”, „Да сам
хтео и ја бих могао тако и био бих
много бољи у томе”.
Већина појединаца своју личну
вредност формира према квалитетима које друштво означава као најважније. Будући да живимо у окружењу у ком је материјално на врху лествице вредности, јасно је да ће моћ,
лепота, новац и слава бити први на
удару зависти. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ЕСТЕТИКА

О

ве године, по први пут, у улози
суорганизатора појављује се
Културни и документациони
центар Срба у Мађарској, који је организовао шестодневни боравак фотографа из Мађарске на Тари. Екипу
предвођену Миланом Ђурићем чинили су: Иван Јакшић, Богдан Сабо, Лазар Которчевић, Андреј Ђерђ, Радојка Филаковић и Иштван Биелик, који
су по доласку на Тару имали групну
изложбу у установи „Култура” у Бајиној Башти. Они су том приликом приказали нешто од својих ранијих радова, а на изложби која је протекле недеље отворена у галерији Српског културног центра у Будимпешти њихови
радови чинили су део целокупног пројекта „Фото Сафари 2017”.
Како је у позиву и наведено, „мало
је места на свету као што су Тара и
Увац, предели у Србији од којих вам
застаје дах”, потврдили су и радови
уметника. Међу 28 радова предњачила је природњачка фотографија, али
су могли да се запазе и портрети љу-

Изложба фотографија - „Фото сафари 2017”

Призори са места на којима застаје дах
У галерији Српског културног центра у Будимпешти,
12. септембра отворена је изложба фотографија
„Фото сафари 2017”, чији је селектор Бела Сабо,
професор и мајстор фотографије из Ђера. Реч је о
манифестацији која се одржава од 2012. године, а
њен организатор је ЈП Национални парк Тара

ди, као што је старица са преслицом,
рад Иштвана Биелика.
Ову поставку у Српском културном
центру отворили су: Милан Ђурић,
в. д. директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској,
Драгић Караклић, директор Националног парка Тара и Бела Сабо, професор фотографије.
- Имали смо три екипе: фотографе из Мађарске - чланове удружења, фотографе Србе из Мађарске,
као и чланове Удружења фотографа

Србије. Укупно 26 фотографа и 26
радова који приказују различита гледишта на лепоту Таре и Увца – рекао
је Бела Сабо приликом отварања
изложбе.
Иван Јакшић, српски фотограф из
Будимпеште, вратио се са Таре пун
утисака:
- Веома ми се допадају природне
лепоте Србије и одушевљен сам пределима као што су Тара и Увац. Мада
се бавим фотографијом већ дуги низ
година, ово је први пут да сам ишао

на овакав вид фотографисања као што
је „Фото сафари”. Веома ми се допало. Људи су нас на Тари заиста угостили и потрудили се да нам покажу све
оно што је интересантно за фотографисање. Снимио сам више фотографија, а за ову изложбу изабран је мој
рад на којем је залазак сунца.
Богдан Сабо је успео да сними белоглавог супа са велике раздаљине, па
се посматрачу чини да ова птица позира. Лазар Которчевић је своју инспирацију радије тражио у близини и приказао је лепоте биљног света Таре.
Ова поставка, чијем је отварању
присуствовао велики број посетилаца,
као и Љубомир Алексов представник
српске мањине у Мађарском Парламенту, биће пренета и отворена у Сегедину, 4. октобра, као још један од
програма „Месеца српске културе” у
Мађарској.
Д. К.

Програми за ученике у Српском културном центру

И

Едукативна акција Удружењa „Бео-етно визија”

ако је првобитно било планирано да се креативне радионице
одржавају у Српској школи „Никола Тесла”, због грађевинских радова у овој васпитно-образовној установи, сусрети са децом премештени су
у галерију Српског културног центра.
Ученици Српске гимназије и њихови
професори свакодневно су похађали
ову радионицу, а чланице београдског
удружења „Бео-етно визија” припремиле су разне активности за децу. Училе су их традиционалним занатима веза и пустовања вуне. Радило се у три
секције. Веште руке Наташе Цвејић,
Оливере Јасике, Весне Стојановић, Верице Авлијаш и Соње Јовићевић Јов
подучавале су полазнике разним вештинама ових традиционалних заната.
Техником пустовања вуне, са мотивима са зубуна, урађени су подметачи за столице, а мокрим пустом рађене су лоптице од вуне са српским орнаменатима и ћириличним иницијалима. Пустовање вуне је данас углавном
слабо позната врста ручног рада која
заслужује много више пажње. Иако је
последњих година она почела да се
користи у примењеној уметности и
могу се приметити украсни уникатни
предмети, попут капа, шешира, ташни,
лопти, као и разних комада за домаћинство, ипак, ова техника још није
дошла до свог пуног изражаја.

Средином септембра у Будимпешти је одржано
неколико креативних радионица за децу, под
називом „Традиција за младе нараштаје”. Чланице
Удружења „Бео-етно визија” подучавале су децу и
младе традиционалном везу и пустовању вуне
Највећи број деце се окупио
у радионици веза, упркос чињеници да је ово дуготрајан
посао који захтева стрпљење.
Ђаци нису одустајали, већ су
пажљиво радили и научили неколико врста бода. Посебно су
били заинтересовани за вез
„Дунавски цвет”.
– Ова радионица, која је намењена нашој деци и младима
у Мађарској, резултат је успешне сарадње Српског културног и документационог центра
у Мађарској и нашег удружења „Бео- етно визија”. Удружење се бави старим занатима везаним за израду текстила. Посебно нам је задовољство што
смо поново у Будимпешти, овога пута да младима покажемо и од
заборава сачувамо старе српске занате. Током ове недеље кроз радионицу је прошло 120 деце, што ми је
посебно драго - рекла је Наташа Цвејић, координатор радионице.
О радионици и програму, који је у

оквиру „Месеца српске културе” био
намењен деци школског узраста, Милан Ђурић, в. д. директора Културног и документационог центра Срба
у Мађарској, за СНН је рекао:
– Планирамо да ове радове, који
су настали у оквиру радионице „Тра-

диција за младе нараштаје”, прикажемо и у Српској школи „Никола Тесла” у Будимпешти. Сигуран сам да
ће бити позитивних реакција. Наравно, отворени смо и за приказивање
радова на другим местима уколико
постоји интересовање. Волео бих да

ови уметнички радови наших ученика заврше свој пут у Српској школи
у Будимпешти. Они могу бити корисни и за саму школу, као део хуманитарних изложби које су већ приређиване и имале лепе резултате”.
Д. К.
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Будимпешта, 28. септембар 2017.

Мала Госпојина прослављена и на југу Мађарске

С

ДУХОВНОСТ

Свечаности на празник Рођења Пресвете Богородице

ерија достојних прослава празника Мале Госпојине, као храмовне славе, отпочела је у Сиригу. У предграђу Сегедина, заштитника месног српског православног
храма мештани су прославили 16. септембра, у суботу. У светињи, саграђе-

гова супруга Светлана - прешли су у
оближњи спомен-парк где је извршено освећење спомен-плоче протонамесника Љубинка Галића, дугогодишњег пароха сантовачких Срба, који
је 44 године предводио паству у
овом бачванском насељу (детаљнији

Вашархељ

ној крајем XVIII века, уз присуство, пре
свега, месних српских православних
верника и Срба из околних насеља,
свету литургију служили су јереј Милан Ерић, парох печујски, администратор сиришке парохије, протођакон Андраш Штријк и јерођакон о. Митрофан, монах из манастира Грабовца.
У склопу славског богослужења није изостала ни свечана славска беседа
у којој се духовни пастир Сирижана
о. Ерић осврнуо на сам догађај рождества Богомајке. Окончањем проповеди уследила је литија, а на крају свете литургије, пак трпеза љубави.
Вечерње је у светом храму отпочело у 16 часова. Свечани чин резања
славског колача и благосиљања кољива уприличен је у порти светиње. За
свечана славска обележја – колач и
кољиво - потрудила се госпођа Зорка
Владисављев, а за наредну годину
кумства се примила госпођа Славна
Петров.
И српски православни верници у
Сантову су достојно обележили Рођење Пресвете Богородице. Сантовчани
су заједно са гостима, који су пристигли из разних крајева земље, па чак и
из Србије, односно, Хрватске, патрона
своје светиње прославили су 23. септембра текуће године. Свету литургију, коју је својим лепим појањем увеличали женски појци из Шида, Сантова и Печуја, служили су јереј Јован Бибић, парох сантовачки, протођакон
Андраш Штријк и јерођакон о. Митрофан, монах из манастира Грабовца.
Jереј Јован Бибић, парох сантовачки, на крају своје свечане беседе и свете литургије, захвалио се куму овогодишње славе Радовану Филаковићу на
несвакидашњем дару, поклоњеном
светињи – предивном Јеванђељу!
Сантовчани и њихови гости – међу којима су били и Раде Дробац, амбасадор Србије у Будимпешти и ње-

ској. Наше театарско друштво, пред
препуним гледалиштем, огромним
успехом је извело представу „Мудар
Милош и чаробна фрула“.
Прослава храмовне славе Мале Госпојине и „Дана српске културе у
Сантову“ – у чијем суфинансирању
је учествовао и Културни и
документациони центра
Срба у Мађарској – и ове
године била је упечатљива,
наиме, послужила је као
добар повод окупљања
Срба из села, па и из целе
Мађарске.
И у Вашархељу, варошици у Жупанији Чонград, достојно је прослављена храмовна слава – Рођење Пресвете Богородице, 24. септембра. Поред малобројних месних српских православних верника, цркви су
походили и верници румунске, бугарске и грчке националности. Наравно, дошли
су и верници мађарске националности, а како и не би
када је празновање мештана својим присуством увеличао Његово Преосвештенство епископ будимски Г. Лукијан, који је уз са-

служење свештенства служио свету
архијерејску литургију.
Треба рећи да је током малогоспојинског славског богослужења, којем
су присуствовали и бројни поклоници из Помаза (учесници једнодневног
поклоничког путовања), те Иштван
Алмаши, градоначелник града Вашархеља, појао хор теолога при Саборној
цркви из Темишвара, Румуније. Штавише, приликом архијерејске литургије могле су се чути и молитвене речи на мађарском, румунском, па и
грчком језику, тј. на језицима верника који су учествовали у свечаном
обележавању празника патрона светиње.
Свечану славску проповед најпре је
одржао протојереј Павле Каплан, парох сегедински, који је на мађарском
језику беседио, а одмах након њега
богоугодним речима на српском, па и
румунском језику обратио се и Његово Преосвештенство епископ будимски
Г. Лукијан.
Наравно, ни овогодишња прослава
заштитника вашархељске цркве – Рождество Пресвете Богородице – није
протекло без опхода, литије, односно,
резања славског колача и благосиљања кољива. Кумовала је госпођа Викторија Отлокан, а за следећу годину
кумства се примио господин Атила Тот.

текст о свечаном чину освећења спомен-обележја објавићемо у једном
од наредних бројева). У наставку празновања, у једном од угоститељских
објеката села уприличена је трпеза
љубави.
Вечерње богослужење било је заказано за поподне, у пола четири.
Том приликом у порти светиње обављен је свечани чин резања славског
колача и благосиљања кољива. У порти светог храма уследио је кратак
пригодни програм чланова КУД-а
„Весели Сантовчани“, који су извели
„Српске игре из Куманова“, односно,
„Шопске игре“, а затим се повело и
коло у којем су заиграли и млади и
стари.
Празновање је настављено и у вечерњим сатима, наиме, у склопу „Дана српске културе у Сантову“ – који
програм је уврштен међу приредбе
„Месеца српске културе“ у Мађарској
– у месном Дому културе уприличен
је наступ Српског позоришта у Мађар- Сириг

Сантово

Празновање патрона православне
светиње окончано је трпезом љубави
приликом које се за пријатан славски
штимунг присутних побринуо Тамбурашки оркестар КУД-а „Банат“ из Деске.
Иако је светиња како споља, тако
и изнутра у потпуности обновљена,
ипак верници предвођени својим духовним пастиром протонамесником
Светомиром Миличићем, парохом
дешчанским, администратором вашархељске парохије, чине све како
би даље улепшавали своју цркву. Ваља напоменути да је овогодишње
празновање заштитнице вашархељског православног храма суфинансирао и Културни и документациони
центар Срба у Мађарској. (Галерије
фотографија са ових прослава погледајте на нашем Фејсбук профилу.)
П. М.
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Порука бивше ученице Српске гимназије у Будимпешти

Будућим и садашњим генерацијама ђака

или моји СОШИГовци, кажем мили,
јер мислим да тачку на нешто увек треба
стаје, сви људи који су Сви они који кажу да овде нису нистављати уз „мили моји,
обележили моје четири шта научили – лажу!
слатки моји”. Дошло је
године у Будимпешти и
Овде се деца уче како да постану
време да се опростимо.
сва места на којима сам људи. Наш разредни, професор ДраСви ми мислимо како гопроводила време. Не мо- гомир Дујмов, је рекао: „Учио сам их
дине у СОШИГ-у пролазе
гу, а да се не запитам ко да буду нормални”. Сећам се када је
брзином рањеног пужа.
ће уместо мене и Анаста- разредни 1. септембра 2013. године
Сада, када се осврнем око
сије седети у „Лимиту” увео наше одељење у учионицу и ресебе, схватам да су годисвакога дана после шко- као како ћемо постати најбољи. Говоне пролетеле.
ле? Ко ће наследити, бар рио нам је да у нама види будуће инСве се десило пребрзо
до пола, славни 12.б?
телектуалце и велике људе. Што се
и веровали или не, Српска
Можда СОШИГ никада тиче интелектуалаца, на томе још
гимназија „Никола Тесла”
више не види генерацију треба да радимо, али смо схватили
у Будимпешти је једно
као нашу: 19 одличних у да смо ипак постали људи, спремни
удобно и безбрижно меједном разреду, а, руку на за живот и за све што нам он доноси.
сто. Мало бринеш шта
срце, не зна се ко је био Одлазимо из ових вољених зидина.
ћеш да обучеш, мало шта
луђи. Било нам је незабо- Хвала свим нашим професорима и ваћеш с физиком, и то све
равно у Будимпешти. Про- спитачима који су нас чували, мазили
прође. А када прође, одбали смо све што нам је и пазили ове четири године, надам се
једном се створиш у зве- Катарина Поповић
пало на памет, дружили да ћемо им остати у лепом сећању.
рињаку са питањима: Где
смо се као да се никада
Тешко је на једном папиру сумираћу? Шта ћу? и Како ћу?!
томе. Они са којима останемо у кон- више нећемо видети. А, видећемо се ти четири године, а не могу вам све ни
Сада, кад се растајем од вас, про- такту када одемо, биће нам пријате- сигурно! Још много тога ћемо проћи открити. Знате ви и сами, колико год
лазе ми кроз главу разне успомене. љи заувек. Недостајаће ми културна заједно у животу и никада нећемо по- кукали за кућом, проводима и слобоБило је ту ломова и сломова, свађа и уздизања мог славног 12.б разреда и стати странци једни другима, јер је дом ван СОШИГ-а, кукаћете једном и
помирења, смеха и суза. Највише је тренинзи са мојим златним одбојка- Српска гимназија у Будимпешти оно за СОШИГ-ом. Не питајте како, знам!
ипак било љубави. Заволели смо се, шицама. Свашта ће још да ми недо- што нас спаја. Заједно смо одрасли.
Катарина Поповић
постали као породица. Признаћете да
неки људи у СОШИГ-у знају више о вама него ваши родитељи. Пријатеље,
које стекнете овде, заувек ћете имати.
Имаш све што ти треба. Све што хоћеш.
Долазиш до краја улице или неког лавиринта,
Немојте (као што сам ја) правити
Јесте, ту и тамо се брод пољуља,
и не можеш назад. Али сад нема жутог сунца.
грешке и стављати било шта пре приулије сумњу, страх. Али ти имаш сврху.
Ни црвеног пламена који би ти
јатељстава. Мислим на то како сам
Имаш сунце. Ватру. Људе.
обасјао пут. Сад си рањив.
због глупог хира изгубила другариИ људи имају тебе.
Свима си лака мета;
цу коју много волим. Жао ми је, ако
Како је добар осећај смејати се.
и сопственим мислима
читаш ово (а надам се да ће ти већ
Ходати улицом са осећајем
и зидинама и псима што лају.
неко показати), знај да ћу бити ту
да те прате хиљаде.
А ти нећеш разумети због чега
кад будеш била спремна да ми опроПа шта је и запети о камичак,
су глупи киша, олуја и гром
стиш.
кад умеш и стену да прескочиш.
баш теби одузели оно што си волео.
Где сам оно стала? Ах, да, код љуШта је слушати везане, огорчене керове
Проћи ће време.
бави. Кад сам већ кренула са саветикако лају на тебе из немоћи и завида,
Вратиће ти се снага, сигурност, разум.
ма, да вам дам још један „паметан”:
кад можеш претрчати свет. Слободно.
Добићеш жељу да опет прескачеш стене
ако некога приметите у септембру, неКолико је то добар осећај. Сачувај га.
и трчиш маратоне.
мојте чекати мај да му приђете, јер
Знам да га не поштујеш. Мислиш да ће свет
Проћи ће и невреме.
биће касно за било шта. Сећам се да
заувек бити на твојој страни.
И на крају, кад схватиш да невреме чине
је једне године матурант признао
Доћи ће невреме.
само киша, ветар и громови, најзад ћеш
другарици из разреда како је заљуГлупа грешка ће сравнити идилу.
схватити колико је само добар осећај уживати
бљен у њу још од прве године. НаравНеспоразум ће отерати људе.
у оном што је тренутно и сигурно.
но, међу њима није било ничега, јер је
Саможивост ће бити примећена
Колико „заувек” нема право значење.
било прекасно, а могло је бити.
само на супротној страни.
Колико нас оно што је добро
Наш СОШИГ спаја људе, али их и
Можда је невреме већ и дошло.
никад заправо не напушта.
раздваја. Завршили смо матуру, и саМожда ходаш улицом и осетиш жегу.
Бојана Мишулић, 12.б
да нам следи оно неизбежно: „Куд који мили моји”. Има нешто добро и у

Доћи ће невреме

Пронађите 20 разлика
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Будимпешта, 28. септембар 2017.

ПРОГРАМ „МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ”
Будимпешта

28. септембар 2017. од 19.00 ч.
„Српски екран” – обележавање јубилеја, 25 година од покретања самосталне телевизијске емисије на српском језику Maђарског јавног сервиса (MTVA)
„Шајком небу под облаке” – премијера документарног филма, 40 минута
Титл: мађарски, српски
Сниматељ и редитељ: Ђорђе Шибалин
Аутор сценарија, наратор: Снежана Миливојевић
Адреса: Eötvös 10 (VI ker., Budapest, Eötvös utca 10.)
*

Будимпешта

29. септембар 2017. од 18.30 ч.
Изложба слика „Златни пресек” – Слободан Каштаварац
Адреса: Српски културни центар (VI ker., Budapest,
Nagymező u. 49.)
*

Будимпешта

„Погрешан број” – позоришна представа
Жанр: комедија
Teкст: Боан Дофен
Режија: Милош Ђорђевић
Играју: Бранка Пујић, Соња Кнежевић, Ненад Ћирић, Милош
Ђорђевић
Погрешан број, погрешан дан или човек, погрешна тема или
погрешан живот. Све је могуће. Јунаци овог комада покушавају
да се ишчупају из паучине грешака које су сами исплели. Најгоре што се решавајући проблеме учесници у њих све више увлаче. Што би рекао Боа Дофен: „Кад вам све ово испричамо, тек онда ништа нећете веровати”
Адреса: „Eötvos 10” (VI kerület, Eötvös utca 10.)
*

Будимпешта

6. октобар 2017.
Завршна свечаност
Амбасада Србије у Будимпешти
*

29. септембар 2017. од 19.30
„Повратак” – премијера играног филма, 90 минута
Бонус програм :
Титл: српски, енглески
Будимпешта
Сценарио и режија: Предраг Јакшић
7. октобар 2017. од 15.00 ч.
Играју: Лазар Роквуд, Ник Манкусо, Дубравка Мијатовић,
„Сентандрејско јеванђеље” – позоришна представа у продукМајкл Паре, Џон Севиџ, Милорад Мандић Манда, Бора Ђорђе- цији Српског позоришта у Мађарској
вић, Рада Ђуричин и други
Режија и текст: Милан Рус
Адреса: Српски културни центар (VI ker., Budapest,
Адреса: Nemzeti Szinház, IX ker., Budapest, Bajor Gizi park 1.
Nagymező u. 49.)
*
*
Организатор: Културни и документациони центар Срба у
Будимпешта
Мађарској
30. септембар 2017. од 16.30 ч.
Покровитељ: Самоуправа Срба у Мађарској
Међународни сусрет писаца „Пештански књижевни омнибус”
Вођа пројекта: Милан Ђурић, в. д. директора КДЦСМ-а
Учествују књижевници из: Мађарске, Србије, Румуније, НеТим пројекта: Диана К. Ђурић, Тијана Галић, Грга Олах
мачке, Аустрије, Републике Српске, Црне Горе, Турске, ХоландиДизајн: Јелена Петровић Дробац
је и Хрватске
Инфо: www.centar.hu; FB: Szerb Kulturális Központ
18.00 – 18.15 ч.
Приказ књиге „Са српског лимба”
Партнери: Амбасада Републике Србије у Будимпешти, СрпУчествују: Славомир Гвозденовић и Петар Милошевић
ска православна црквена општина у Будимпешти, Задужбина
19.00 ч.
Саве Текелије, Српско позориште у Мађарској, Српска само„Читање љубави”
Вече љубавне поезије – изабрао и чита драмски уметник Ра- управа у Будимпешти, српске самоуправе V, VI, X и XIII кварта
у Будимпешти, Удружење уметника „Круг”, Ансамбл народдослав Миленковић
них игара и песама Србије „КОЛО”, Плесни театар Мађарске,
Адреса: Tökölyánum (V kerület, Veres Pálné 17.)
Српске недељне новине, српске самоуправе у Стоном Београ19.00 ч.
ду, Десци, Помазу, Сегедину, Батањи, Сантову, Батањско удру„Након 40 година поново” – концерт Ансамбла „Вујичић”
жење за очување традиције, Удружење сегединских Срба, СрпАдреса: Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ,
ска школа „Никола Тесла” у Будимпешти, Српска Основна шко(XI ker., Szent Lásló tér 7-14.)
ла у Батањи, Библиотека за стране језике у Будимпешти, Уни*
верзитет ЕЛТЕ – Будимпешта, Удружење Бео-Етно визија –
Помаз
Београд
30. септембар 2017. од 19.00 до 00.00 ч.
„Помашко двориште” – Културно-уметнички програм
Реализацију програма помогли: Министарство људских реАдреса: Pomázi Művelődési Ház, Huszár u. 3.
сурса Мађарске, Министарство културе и информисања Репу*
блике Србије, Министарство спољних послова Србије – Управа
Сегедин
за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Покрајински се4. октобар 2017. од 18.00 ч.
кретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским
„Фото сафари – Тара 2017”
заједницама
Адреса: Nemzetiségek Háza, Osztovszky u. 6.
*
Будимпешта
Спонзори: Balet Cipő, Meat Boutique, 400 étterem, Apartmani
5. октобар 2017. од 19.00 ч.
Central 5, Balkan Expres, Ruszwurm Cukrászda

НАПОМЕНА УРЕДНИШТВА СНН-а
На захтев неких чланова Скупштине Самоуправе Срба у
Мађарској, односно издавача „Српских недељних новина“,
чланке појединих наших сарадника убудуће ћемо објављивати
у оригиналном, изворном облику, уз минималне правописне
корекције. Самим тим, уредништво листа не преузима
одговорност за стил којим су ти текстови писани и податке
који су у њима изнети, већ она припада аутору.

Са друге стране, већина наших сталних сарадника изразила
је жељу да њихови чланци и убудуће, пре објављивања, буду
усклађивани са стилским и другим правилима новинарског
изражавања, односно са стандардним српским језиком, од
стране уредника и лектора, па ћемо то у њиховим случајевима
и даље практиковати.
СНН

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

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ

Од 4. октобра до 5. новембра 2017. године
4. октобра – Дом мањина (Улица Островски бр. 6)
17.30 – Свечано отварање „Дана српске културе”: изложба
„Фото сафари – Тара 2017”; изложба Удружења „КРУГ”, из
Будимпеште; српска плесачница
12. октобра – Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
18.30 – Књижевно вече Драгомира и Милана Дујмова
19. октобра – Дом мањина (Улица Островски бр. 6)
17.00 – Свечано отварање изложбе о животу и раду
књижевника Тодора Манојловића из Зрењанина
21. октобра – екскурзија у Сентандреју: разгледање
српских знаменитости
26. октобра – Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 – Представљање Српске радионице „Златне нити” из
Деске
4. новембра – Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 – „Банатски сабор” Сабор духовне и народне песме
и народне музике
8. новембра – Дом мањина (улица Островски бр. 6)
18.00 – Српска плесачница уз учешће чланова КУД-а
„Банат” из Деске
11. новембра – Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 – Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су: Културни и документациони центар Срба у Мађарској, Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске градске самоуправе,
Република Србија – Покрајински Секретаријат за културу
и јавно информисање АП Војводине; Фонд Министарства
за хумане ресурсе Мађарске

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ОКТОБАР
01. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
07. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Задушнице)
07. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
08. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
14. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
15. 10. Св. Литурија – у 10.00 ч.
21. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
22. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
27. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Петка)
28. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
29. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
30. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
31. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Лука)
Jутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399
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одговорни уредник: др Драган Јаковљевић  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  Фоторепортер: Иван
Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

УМЕТНОСТ

Концерт у Стоном Београду

Српска и руска духовна музика у аутентичном амбијенту

У српском православном храму у
Стоном Београду, у оквиру „Месеца српске културе”,
одржан је концерт камерног хора „Вокс
Мирабилис”. У препуној цркви, педесетак минута
одзвањали су гласови чланова овог хора, изводећи
композиције православне духовне музике руских,
украјинских и српских композитора

К

онцерт у Стоном Београду почео је кратким оглашавањем црквених звона. Потом је хор, улазећи у храм, отпевао „Алелуја”. Сам
почетак је указивао на несвакидашњи
доживљај. Према речима свештеника

Далибора Миленковића, посетиоци су
уживали у црквеним и литургијским
композицијама: Рахмањинов - „Тебе
појем”, Кедров - „Оче наш”, Мокрањац
- „Алелуја” и „Радујсја невјесто”, Димитри Ботњански - „Тебе појем на
украјински начин”, Павел
Чесноков - „Под твоју
милост”, Петар Илић Чајковски - „Тебе појем”,
Алексеј Плесев - „Дјева
чиста”, Георгије Свидров
- „Свјати Боже” и Рахмањинов - „Богородице
дјево”.
Овом културном програму присуствовали су
и српски и мађарски гости, као и представници
локалне и Српске самоуправе, на челу са Ла-

слом Шандоровићем. Након концерта,
он и отац Миленковић, захвалили су
се извођачима и вођи хора Катици Землењи, којој су поклонили носач звука са „Литургијом” Корнелија Станковића, српског композитира из Мађарске. Овим гестом показали су жељу да
се сарадња са хором настави и омогући им се појање српских литургија.
После концерта, у парохијском до-

му је уприличено пригодно послужење и дружење. Хор „Вокс Мирабилис”
из Стоног Београда постоји скоро шездесет година. Основан је 1957. године, у циљу приближавања црквене музике градском музичком животу. Хор
је добитник многих награда, а већ 27
година успешно га води Катица Землењи.
К. П.

Ново у српском издаваштву у Мађарској

Осветом мудрошћу у сусрет бољим временима

Из штампе је изашла једанаеста по реду
књига писца, новинара и професора Драгана
Јаковљевића, под насловом „Шапат времена“, на
српском и енглеском језику. Издање, чије одломке
објављујемо, највећим делом финансирао је
Покрајински секретаријат за културу и информисање
АП Војводине, а пројекат су подржале и српске
самоуправе у Батањи, Сегедину, Печују, Ловри,
Тукуљи, Српском Ковину и XIII кварту Будимпеште
ВРЕМЕНА И ЊИХОВЕ ЛУДЕ

Времена су као и људи, добра или зла.
И свако има своје луде. Другачијег су
руха, али увек истог наума: да смехом
унизе мудрост, кроз привид игре. И ништа им, због притајеног страха од нових унижења, неће бити замерено.

ОРЕОЛ БЕЗВРЕМЕНОГ
Поруке из најновијег литерарног
опуса Драгана Јаковљевића својом
снагом поништавају пролазност и
његово станиште обавијају ореолом безвременог. Оне подупиру
моралне постулате нашег времена,
увелико нагрижене човековим хтењима без смисла и амбицијама без
мере и место налазе међу поузданим животним путоказима, за оне
који их буду читали, разумевали и
памтили. (...)
Michael David Sweeney,
Los Angeles Times

КЊИГА ЗА РАЗГОВОР С ДУШОМ

Ово није књига за лако поподне, већ за дубок разговор са сопственом
душом, за ослушкивање времена, јер време Драгана Јаковљевића не виче. Оно нам шапатом поручује да ћемо, када се дубоко загледамо у своју душу, овладати „умећем припадања себи”. (...)
Дениса Kондић, песникиња и преводилац

слено тада бол и љутњу показивати на
лицу, у речима или делима. Нека ти поглед и тада остане занесен и благ, а речи овенчане лепотом и узвишене.
Једино освета мудрошћу оправдава
Лудама је увек важније живети твоје постојање и чини га смисленим.
него вредети, па склоност подсмеху Kао мајушни облак, у светлост уздигнут.
лако обоје умећем варања. Своје без*
бројне, наказне змајеве пуштају упорВЕТАР С
но, али бесциљно,
МИРИСОМ
несвесни да ће, не
ТРАВА
овладају ли умећем
Најважније ти нисам
припадања себи, зарекао. Ветар већ милуд чекати нове, порише на траве, па ће
годне ветрове.
и људи, можда, у
*
тренутку пожелети
да својим животима
ОСВЕТА
подреде твој. Указују се на трен, са друМУДРОШЋУ
И твоје срце ће, моге стране прозорског
жда, једном почети
окна, док одлучно
да крвари и посрће
или погурени под
под сечивом неправде
својим теретима,
и злих наума, а да у
браздају плавкастосвом видокругу несиве остатке дана.
ћеш успети да разаНе знам хоћеш ли
знаш лица оних који
им отворити, али пиих шаљу.
тања прећути, учини
Опасно је и бесмили ти се чудним што

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ

је свако, па и ово време самртно и што
свом увиру хита журно, и онда када
жеђ гаси водом из набујалих потока
живота.
Омамљујући привид сања свој слатки, шарени сан, безбрижно и мирно, као
да не зна да је у мапе твојих дана уцртан овлаш и да ветар с мирисом трава
неће бити једини.
*

ВРЕДНОСТ И МЕРА

Увек када споменеш вредност и своје
право да судиш, помисли како човеков
ум није у стању да потпуно сагледа и разуме готово ништа из света који настањује и дели са безброј другачијих форми живих.
Оно, чију вредност би да измериш, овде је из истих разлога као и ти. Када испуни свој задатак, лако се преобрази у
нови облик, за тебе нежив, али по вишим
мерилима можда безвремено жив.
Ако су изворишта свих невоља у сталним поразима светла у борби за простор
у нашем памћењу, можда би права мера за вредност могло бити време које нам
протекне у памћењу учињене доброте.
Нису ли управо ти тренуци најефемернији, од свих знаних нам пролазности? 

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Владарке српских земаља (2)

Мудрост кнегиње Милице и жртва принцезе Оливере

К

негиња Милица је из искуства знала да ће деспоту Стефану Лазаревићу бар још неко време њено искуство и савети бити потребни па је, и поред тога што се већ замонашила у манастиру Жупањевцу под именом Јевгенија,
наставила да му помаже у вођењу земље.
Систем државне управе у земљи који
је функционисао за време владавине кнегиње Милице пре Стефановог пунолетства и с којим jе он као владар морао да
се детаљно упозна није био претерано
компликован. Уређен на традицији и
правним основама Законика цара Душана, тај систем је имао само институције
централне и локалне власти. Врховни
управни орган централне власти био је
државни савет, звани Синклит, састављен
од владара, патријарха и одређеног броја
високе властеле и вишег свештенства. Дипломатско-управним пословима на двору
је руководио логотет (државни секретар),
преко дијака (управника писарнице), који
је управљао дворском канцеларијом за
државну преписку и издавање владарских аката. За финансијске послове кнежевине био је задужен дворски протовестијар, а о владаревом благу је бринуо
дворски ризничар.

Систем државне управе за време владавине
кнегиње Милице у Србији, пре препунолетства будућег
деспота Стефана Лазаревића није био компликован. Био је
уређен на традицији и правним основама Законика цара
Душана. Кнегиња Милица је Стефану званично предала
власт, уз сагласност цркве и племства, на државном сабору
почетком 1394. године

је командант владареве најамничке војске, а врховни
судија у сфери световног
правосуђа у држави био је
кнез, у чијој надлежности су
били преступи као издаја,
убиство, разбојништво, одвођење у робље, силовање
властелинке и спорови око
власништва и међа велмошких и манастирских поседа. За остале прекршаје
осим дворског челника, у
градовима су судили кнежеви намесници, а на властеоским поседима земљовласници. Њихове смртне пресуде, међутим, морао је потврдити дворски челник или
кнез.
Устројство двора
На нивоу локалне власти
Значајна места у органима централне на првом месту су били ке- Кнегиња Милица
власти су имали и двородржица, који се фалије (обласни управници)
бринуо о дворским приходима и обезбе- који су управљали и цивилним и војним
Стефанов први
ђењем коначишта владару кад је на путу пословима на одређеним локалним поратнички поход
(што је у време Стефанове владавине би- дручјима. У важнијим рударским и тргоПрви ратнички изазов младог кнеза
Стефана десио се у пролеће 1395. године,
ЗАКУП ЦАРИНЕ И БРАКОЛОМСТВО
када је турски чауш донео у Крушевац
Значајни представници локалне власти били су и цариници, који су своје позицисултанову наредбу да се кнез с пет хиљаје закупљивали од државе за годишњу своту по договору. Спорови из области вере
да копљаника придружи његовом походу
и морала, на пример, јерес, родоскрнављење, браколомство, бигамија, содомија
на влашког војводу Мирчу, кога је Бајазит
или кривоклетство били су у домену црквених и манастирских судова, у чије се
протерао из Влашке, а он се онда удружио са Угарима против њега. Осим Степресуде световна власт није мешала.
фана, наредбе за учешће у том походу
биле су послане и краљу Марку Мрњавчевићу, господину Константину Дејановићу
Драгашу и господину Ђурђу Балшићу.
Кнегиња Милица (сада већ монахиња
Јевгенија) опет је преузела власт у Србији
за време синовљевог одласка у Влашку,

али је, стрепећи за њега, посебном заклетвом обавезала његовог челника Радича
Поступовића да о младом кнезу поведе
бригу на бојном пољу и саветом и снажном мишицом, јер му је у двадесетој години живота ово било прво ратно искуство.
По договору, одреди кнеза Стефана,
краља Марка и Константина Драгаша. Сусрели су се код састава Белог и Црног Ти-

мока, одакле су, после ноћног одмора,
наставили ка Видину, где су се прикључили Бајазитовој орди, која се припремала
за прелаз Дунава у Влашку. У разговору
после вечере у тимочком логору, кад су
се снуждене српске велможе почеле јадати о својим вазалским мукама, краљ
Марко Мрњавчевић је рекао: „Аз глагољу
и мољу Господа јеже христијаном бити
помоштник, аз ше први ва мртвих на рати
сеј да буду.” Његова изјава није само верно описала како су се сви они осећали, него је била и пророчанство, јер се ускоро
тако заиста и догодило.
Сусрет код Видина с још љутим и подозривим Бајазитом био је прилично хладан.
Пожелевши им уздржано добродошлицу,
он је наредио да им се понуди пиће, али

ЛИТИЈА СА ЋИВОТОМ СВЕТЕ ПЕТКЕ
Преко ноћи, повратак кнежевог посланства Бајазиту претворио се у величанствену литију којој се прикључивало све више народа, одушевљеног вестима да су
Божјом милошћу и кнегињиним залагањем у Србију најзад приспеле мошти највољеније православне светитељке. Обавештени о тријумфалном повратку посланства, и Стефан и Вук су изјахали све до Паракиновог брода на Морави да се прикључе литији, предводећи је до доласка у Крушевац и полагања моштију под олтар дворске капеле. После службе захвалности Богу, коју је служио патријарх са
шест владика, Милица је у двору рекла Стефану да мисли да су га пред Бајазитом
одбраниле и да им је Оливера много помогла у томе.
ло веома често), и дворски челник, који је
представљао и замењивао владара у
области судства и цивилних послова
у држави. Војни челник, међутим, био

1

вачким срединама постојала су и градска
већа од дванаест пургара (мештана), која
је предводио локални кнез, који је обично
био помоћник локалног кефалије.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије

Његово достојанствено држање било
је сасвим у складу с гиздавом одећом
Кнегиња Милица је пред смрт примила монашки завет велике схиме и добила
оријенталног кроја, украшеном драгим
ново име – Јефросинија. Умрла је у седамдесетој години, 11. новембра 1405. Сахракамењем, која је наглашавала стаситост и
њена је у својој задужбини, манастиру Љубостињи. Српска црква ју је ускоро просклад његове спољашности. Гестом руке
Нетрпељивост према
гласила светитељком и прославља је као преподобну Јефросинију сваког 1. августа,
позвао је монахиње да седну и оне су то
а на фресци у цркви у Ораховцу која приказује цело стабло лозе Немањића, она је
ћутке прихватиле, спустивши се на столиУгарима
це с леве стране дивана. И кнегиња му је
заслужно приказана као владарка, равноправна са свима другима из те славне диСтефаново ратничко крштење било је
настије.
одмах без околишења рекла на српском
веома успешно. И он и његов одред су се
да су дошле да пред њим бране кнеза
борили храбро, иако то вероСтефана од клевете подлих бедника који
ватно није било због посебне
шти Свете Петке у Србију. су га њему облагали.
оданости Бајазиту, него због
Наиме, средином априла
Са Бајазитом
велике српске нетрпељиво1398. године монахиње Јевгести према Угарима, који су у
нија (кнегиња Милица) и Јекомуницирала на
најтежим данима Лазареве
фимија с пратњом од сто
српском
Србије били стална претња
кнежевих копљаника, кренуМонахиња Јефимија је одмах почела
ле су пут далеког Сера, где
на њеним северним границада то преводи на грчки, али ју је султан
ма. Међутим, успеси Стефаје престоловао Бајазит.
Док је поворка лагано на- дигнутом руком зауставио, говорећи им
нове коњице против угарске
предовала ка турској грани- бираним речима на српском да превод нипешадије на левом крилу
ци, монахиње су ћутале, јер је потребан, јер је разумео, објашњавајутурског бојног распореда
је Милица била обузета ћи им да има доброг учитеља који каже
нису били постигнути ни у
страхом шта је чека у сусре- да српски све разуме, али да још не говоцентру, који су држали султанови јаничари, ни на дету с Бајазитом, али и стреп- ри добро.
сном крилу, где су биле поњом о томе како ће је дочеОбодрена тиме, Милица је наставила,
стављене трупе остала три
кати кћи Оливера, ако им бу- молећи га да о Стефану не суди по клевехришћанска вазала. Пошто
де допуштено да се састану. тама нишчих него по његовим делима,
су, на несрећу, у њиховом поОдред турских коњаника подсећајући га да је он у биткама са Угачетном бодром коњичком јуиз султанове свите отпратио рима и на Ровинама и код Никопоља докаришу и Марко и Константин
их је до двора у Серу у ра- зао верност. Закључујући да је Стефан
скошној кочији до које је био витез који држи до части и образа, што ће
погинули, њихови одреди су
били пометени, те кад су и
прострт црвени ћилим. Чим му и убудуће потврдити, додала је да су
су монахиње крочиле у дво- чули да је и због босанског похода лажно
Бајазитове снаге у центру порану, Милицу је преплавило оптужен, иако је он последњи напустио
челе да попуштају, Угари су
неко осећање нелагодности Босну, штитећи турску орду која се попочели да их потискују и Бајазит је, схвативши да ће
и отпора да је приморана да влачила.
Бајазит је погледао везира Али-пашу
битка бити изгубљена, наретражи милост од злотвора
дио својим трупама да почну
који јој је посекао мужа и који је стајао са стране и на турском му
да се повлаче. У томе је доотео кћер и зато се, прилазе- рекао да у овоме има доста истине, а онћи дивану, са скоро затворе- да се окренуо Милици да јој на српском
шло до нереда, јер су се Уганим очима поклонила силни- каже да је услишење часне молбе увек
ри дали у потеру за њима, а
ку испред себе само с мају- дупли севап, јер колико среће да оном кокнез Стефан је био остављен
да свој одред извлачи с бојшним куртоазним наклоном ји моли, толико и божје помоћи оном који
ног поља како је знао и умео. Деспот Стефан Лазаревић
без икакве понизне потчиње- је милосрдан. Потом је додао да је кнез
И ту је уз Радичеву помоћ
Стефан врло храбар витез и да зато и хоће да он остане уз њега. А онда је похвапоказао добре ратничке способности, јер
СРПСКА ПРИНЦЕЗА КРЕЋЕ У РОПСТВО
лио и Милицу да је и она храбра да га
је без панике прикупио своје ратнике у
Оливера Лазаревић је прихватила одлуку српског Државног сабора, па су је у
пред њим тако усрдно брани, па да зато
збијену формацију и у борбеном поретку
пролеће 1390. године у Едирне одвели њена малолетна браћа, кнежевићи Стефан и
жели да и то на неки начин награди, позиодступио према Дунаву.
вајући је да изнесе ако има још неку молВук. И тако се она у седамнаестој години напрасно нашла у турском харему сама,
На крају, Стефанов одред се с врло мало губитака срећно вратио у Крушевац,
бу и он ће јој изаћи у сусрет.
уз три друге султаније и око триста робиња из целог медитеранског света. Харем
где је дочекан радосно, али без званичног
На то су се Милица и Јефимија поглеје био строго приватни део султановог двора у коме је био забрањен приступ
славља. У условима под којима је Србија
дале и кнегиња је за тренутак помислила
странцима и који је по начину организације био оличење сурове робовласничке
под вођством кнегиње Милице таворила,
да би можда могла да га упита о судбини
основе османског царства. Његове просторије је чувала стража евнуха, махом црнаца ушкопљеника под командом кизлар-аге (главног црног евнуха).
своје друге кћери, Драгане, жене принца
није тада било мудро ни радовати се Бајазитовом поразу, ни прослављати доказану
Александра Шишмана за коју је једино
храброст и разборитост младог кнеза у
да се с мужем потурчила после паДипломатија монахиње ности. А онда, дигавши главу са очекива- знала
да Трнова 1393. године и да им је тада Бањеговом првом ратном окршају.
њем да је пред њом демонска сподоба, са јазит дао неки посед у Анадолији.
Једина корист коју су угарски краљ СиЈевгеније
гисмунд и влашки војвода Мирча извукли
Али се на крају ипак уздржала да то
запрепашћењем је пред собом видела саКнегиња Милица, као монахиња Јевге- свим опуштеног наочитог човека од четр- уради, бојећи се да не претера с молбама
од њихове победе на Ровинама јесте да
су у току следећих годину дана угарски нија, априла 1398. године, успела је да десетак и нешто година, који ју је посма- о својој деци, те је уместо тога замолила
поклисари по европским дворовима успе- убеди султана Бајазита да јој дозволи да трао с мешавином знатижеље и благона- да им дозволи да у Србију пренесу чудотворне мошти Свете Петке Параскеве, зали да протуре идеју велике европске кр- из спаљене цркве у Видину пренесе мо- клоне љубазности.
штитнице свих плодова зесташке крусаде против неверника у коју
мље које леже у порушеној
је похрлило племство Бургундије, Француске и Немачке, као и приличан број
видинској цркви на градском
тргу. Бајазит се на то насмеавантуриста из Наваре, Шпаније, Чешке и
јао и рекао вртећи главом да
Пољске. Од савезника у прилог походу се
је могла да моли за нешто
изјаснио и ред витезова хоспиталаца с Родоса, као и Млетачка република. За предбогато и важно, уместо за
водника похода је именован млади син
дозволу да скупља неке трошне суве кости.
бургундског кнеза Жан од Невера, с великом групом војних стручњака да га савеМилица му је одговорила
да су те кости за њих важнитују. Крсташка војска је 30. априла 1396.
је од највећег блага, јер ће
године званично кренула с главног трга у
им се српски себри молити и
Дижону и тек крајем јуна стигла у Будим,
кад сеју и кад жању и ако их
где је на првом ратном савету већ дошло
те молитве поврате на њиве и
до неслагања између Угара и Француза
донесу им родне године, то
око наставка кампање.
ће и султану бити од значајКад је крсташка војска заузела Видин,
не користи.
Бајазитов чауш је дошао у Крушевац са
Бајазит се на то насмејао и
захтевом да се кнез у року од десет дана
у шали рекао да сад види да
са хиљаду и пет стотина копљаника прикључи султановој војсци.
иза ове молбе постоје и државни разлози и додао да ће
Да би ту наредбу извршио, Стефан је
одмах позвао своју мајку да заједно с роим дати одред коњаника кођаком монахињом Јефимијом дође из
ји ће их отпратити до Видина
манастира Љубостиње на његов двор у
да тамо покупе те кости.
Крушевцу да би водиле рачуна о Србији
Пошто су му се захвалне монахиње овај
док се он из похода не врати.
се није дигао с престола да им приђе. После кратког договора с великим везиром
о распореду пребацивања војске преко
реке, он их је гестом руке отпустио.

УМРЛА КАО МОНАХИЊА ЈЕФРОСИНИЈА
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пут дубоко и свесрдно поклониле за ту
дозволу коју им је дао прилично нехајно,
султан је задовољно додао да мисли да
кнегињину трећу жељу већ зна и да ће је
одмах испунити, па је пљеском руку назначио присутнима да је пријем завршен
и с пратњом напустио дворану.

Сусрет са Оливером
код султана

ХИЈЕРАРХИЈА МЕЂУ РОБИЊАМА

Врховна интерна надзорница харема била је султанова мајка, валиде султанија,
која је водила рачуна о поштовању правила утврђене хијерахије и расподеле одговорности. Тек пристигле жене, зване аџамије, у зависности од својих способности и султанове воље, с временом су прелазиле од обичних робиња, џарија, до
усти, које су служиле различитим потребама султана. Усте које су имале привилегију да с њим воде љубав зване су хасећије и само четири од њих су званично биле у шеријатском браку с њим. Оне су називане кадин, а ако му роде синове, баш
кадин.

Одмах потом, на задњем улазу у дворану појавила се Оливера, одевена у раскошно турско рухо, али без зара и фереџе. Са сузама у очима притрчала је мајци
и Јефимији скоро без даха, ширећи руке
да их заједно изгрли и изљуби. И после тога је остала прибијена уз Милицу, преплављена радошћу да је уз њу, док ју је мати
нежно миловала по коси и плакала од
среће. После неколико минута обе су се
довољно сталожиле да седну на диван и,
држећи се за руке, почну разговор. Тек
тада је Милица, посматрајући своју кћер
пред собом, могла јасно да види колико
се Оливера у међувремену променила.
Оливера им се похвалила да је Бајазит цени изнад свега, да јој је званично дао ранг
султаније и да је не тера да промени веру.
И признала им је да га воли, али да то још
доживљава као грех који је мучи кад год
се сети оца и Косова и напаћене Србије.
И следећа три дана је Оливера провела
у мајчином и Јефимијином друштву, а четвртог дана им је рекла да је за њихов пут
у Видин све спремно и да ће их султан
још једном примити на разговор пре него
што крену. А мајци је радосно пренела да
не брину више за Стефана, пошто мисли
да је успела да Бајазита одобровољи и Принцеза Оливера Лазаревић и султан Бајазит
убеди да је он прави витез који држи до
Оливера постаје
да она не буде робиња у харему, већ
заклетве.
од четири законите султаније.
Пут до Видина им је био пријатан у коБајазитова миљеница једна
чији коју им је Оливера обезбедила. Кад
Оливера Лазаревић била је пета и најКада је султан Бајазит затражио руку млађа кћи кнеза Лазара и кнегиње Милису после десетак дана стигле, турски командант града је сместа испунио султа- најмлађе кћери кнеза Лазара, кнегиња це. Рођена је негде око 1373. године и однову наредбу да их пусти у похарану и Милица је то прихватила, под условом расла на очевом двору у Крушевцу. Ту је,
као и друга кнежевска деца,
стекла одлично образовање,
за шта су најзаслужнији били
епископ Данило (који ће касније постати српски патријарх) и кнегињина рођака и
дворкиња монахиња Јефимија (ћерка Војихне, господара
Драме, и жена Угљеше Мрњавчевића, која се после његове смрти 1371. у Маричкој
бици, замонашила и на позив
кнегиње Милице дошла на
крушевачки двор да јој буде
од помоћи с децом).
Јефимија је била жена с
темељним знањем грчког и
латинског језика, која се и сама бавила књижевношћу и
која је много допринела широком образовању све деце
Лазаревића. Њихово детињство спада у раздобље пре
Косовске битке, када је Моравска Србија седамдесетих
и осамдесетих година XIV века пролазила кроз почетак
културне ренесансе затамњене претњама предстојећег
спаљену градску цркву, где су оне нашле
светитељкине мошти изручене на мраморно постоље у олтару где су некад лежале у сребрном ковчегу.
После тога су монахиње, задовољне
испуњењем своје мисије у сваком погледу, одлучиле да се врате у Србију кроз
Тимочку Крајину. Бајазитов одред их је
испратио до градића Вишеслава у долини
Дунава, где су прешле на српску територију. Кад су следећих дана долином Мораве наставиле ка Сталаћу и Крушевцу,
већ се свуда по околини разнео глас
да је кнегиња донела у Србију ћивот
Свете Петке Параскеве.
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ДИСКРЕТНО ПОМАГАЛА БРАТУ

Бројни извори тврде да су по турским концептима женске лепоте у харемима
најцењеније, осим Туркиња, биле Кавкаскиње, Грузинке и Јерменке, углавном пуније грађе, црне косе и тамне пути, али турски султани су се женили и хришћанским
принцезама грчке, бугарске, српске и руске националности. Племкиње хришћанске
вере нису присиљаване да пређу на ислам и за неке од њих се знало да су с временом добијале знатан политички утицај. Оливера је један од најбољих примера, јер
је за кратко време успела да својом лепотом и разборитошћу постане Бајазитова
миљеница. Иако јој је њена присност са султаном давала скоро неограничена преимућства, била је у свему дискретна и није се као каснија кадин Рускиња Рокселана за време Сулејмана Величанственог, отворено мешала у државну управу. Помагала је својима, а посебно брату кнезу Стефану, колико год је могла, али увек иза
харемских завеса и без наметљиве пробојности.

рата са Отоманском империјом која је била у успону. Није познато до које мере су
млади Лазаревићи то могли да осете, али
је чињеница да су бар двоје од њих, Стефан и Оливера, морали да прихвате највећи терет косовске трагедије.
У време битке на Косову, 15. јуна 1389,
Оливера је имала шеснаест или седамнаест година и једина од Лазаревића кћери
била је још неудата. Пошто се Бајазит, после смрти свог оца и смакнућа свог мла-

ђег полубрата Јакуба на бојном пољу да
му не пречи пут ка престолу, још није осећао сигурним, он је после битке журно
повукао Муратову војску с Косова да га
Улема (Врховни сабор) у Едирну званично
прогласи новим султаном, а то је довело
до краћег периода неизвесности око будућег статуса Србије.
Међутим, кад је његово посланство
већ те јесени стигло у Крушевац и предало кнегињи Милици његове услове за мир
са Србијом, она је видела да он захтева
српско вазалство, годишњи данак, војну
помоћ, кад он то затражи и руку њене
најмлађе кћери. Овај последњи услов је
Милици био најтежи да прихвати, иако је
обичај оваквог политичког брачног залога
између хришћана и Турака већ био познат
из ранијих примера грчких и бугарских
принцеза Теодоре и Тамаре, које су предане у османске хареме. Милица је тада
сазвала Државни сабор на коме је коначно одлучено да сви Бајазитови захтеви
морају да се прихватe. Једини српски захтев, који је он прихватио, био је да му
она не долази у харем као робиња, него
као једна од четири законите султаније
које по шеријатском праву може да има, с
миразом у који је, осим њене брачне
спреме и накита, била укључена и знатна
свота у сребру и злату.

Први утицај на Бајазита
Први доказ Оливериног утицаја на Бајазита јавља се већ 1391. године, када је он
дозволио кнегињи Милици да пренесе мошти свог мужа из Приштине у крипту његове задужбине манастира Раванице и
обећао да Турци неће прогањати Српску
православну цркву.
Други доказ је Бајазитов љубазан пријем кнегиње Милице и њене дружбенице
монахиње Јефимије у пролеће 1398. године, у Серу, када су оне тамо дошле да
бране кнеза Стефана од лажних оптужби
неколико српских властелина да он султану није веран, јер потајно сарађује са Угарима. Кад су се на турском двору састале
са Оливером, она их је не само убедила
да ће султана одобровољити око ове подле оптужбе него је он, да њу задовољи,

дозволио монахињама и да уз пратњу његове гарде оду до Видина, да би отуда
пренео у Србију мошти Свете Петке Параскеве.
Султан је 1401. године, у освит сукоба
између Османског и Татарског царства,
почео да се припрема за одбрану од Тимурове најезде. Браћа Бранковићи су
успели да преко потплаћеног турског великог везира Али-паше добију царски
ферман којим су им за војну и новчану

СУСРЕТ СТЕФАНА И БАЈАЗИТА

Крункси доказ Оливериног утицаја на Бајазита је успешни сусрет њеног брата
Стефана са султаном у јесени 1391. у Серу, где га је Бајазит, уз пехар вина, скоро
очински саветовао да остане уз њега и док је он жив да се потруди и сатре своју
осиону властелу тако да све буде по његовој вољи, јер ће касније то можда хтети,
али неће моћи. Рекао му је и да га уважава као и најстаријег и милог му сина и додао да треба да уздигне нове људе уза се, како благородне тако и нишче, а клеветнике да обара без милости. И на крају му је дао савет да чува и јача своју војску,
јер се њоме и најјача царства одржавају и шире.
ноћи напао на турски логор
код цркве Грачанице, а његов
брат са целим одредом који
је дошао из Крушевца на
Ђурђев логор код Трипоља.
Стефан је успео да потуче
Турке, а Вук је у бици са
Ђурђем изгубио скоро цео
свој одред. Кад су се браћа
потом срела у Новом Брду,
деспот је оштро укорио брата због тог пораза и озлојећени Вук се рано следећег
јутра с десетак својих пратилаца искрао из града и
отишао челеби Сулејману у
Едирне да тражи војску против Стефана.

Последња
кнегињина
мисија

Монахиња Јефимија
помоћ у долазећем рату враћени Вукови
некадашњи поседи на Косову које је после његовог заточења и смрти Бајазит
дао Стефану. Пошто је српски кнез био
веома огорчен, Оливера му је писала да
се примири, јер јој је Бајазит у четири
ока рекао да је због ратних припрема
био приморан да то учини, али јој се и на
Корану заклео да ће после победе над
Татарима, он казнити везира Али-пашу и
наредити Бранковићима да морају да
ступе у исти однос са Стефаном какав је
пре Косова имао њихов отац према кнезу
Лазару. И Стефан ју је послушао и није се
пред султаном бунио око губитка власти
над њиховим некадашњим поседима. Да
је Бајазит заиста имао такав став, показало се и у Бруси, кад су Стефан и Вук
пристигли да се придруже Бајазитовој
војсци.

Одлазак браћи после
султанове смрти
После Бајазитове смрти у заробљеништву 1403. године, сломљена тугом за човеком у кога је била заљубљена и дванаест година живота проведених у харему,
Оливера је отишла у византијску престоницу, где су је чекала браћа. Пошто су Византинци ту крунисали Стефана деспотском титулом, он је одлучио да крене на
острво Лезбос да испроси Јелену Гатилузи, а Оливера га је молила да је остави у
Константинопољу, јер није имала снаге
да у свом том слављу учествује. А пошто
је пред одлазак Стефан у Константинопољу имао велику свађу са Ђурђем, проузроковану његовим одбијањем Ђурђевог захтева да призна независност Бранковића земаља, он је замолио византијског савладара Јована VII Палеолога да
стави Ђурђа у кућни притвор у испосничкој ћелији манастира Светих ратника, у
оквиру дворског комплекса, где би га до
деспотовог повратка с Лезбоса чувала
царска гарда.
По Стефановом одласку у Митилену,
Ђурађ је уз помоћ неког Родопа успео да
побегне и да са својим ратницима из ан-

Пошто се Стефан вратио
у Крушевац и обавестио
мајку о раздору с Вуком и
Вуковом бекству Турцима,
кнегиња је отишла на своју
последњу дипломатску ми-

ПОКРОВ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Што се тиче Оливериног поклона, покрова за ћивот с моштима краља Стефана
Првовенчаног у његовој задужбини манастиру Студеници, није познато када је то
учињено, али се верује да је она то урадила крајем XIV или најкасније почетком XV
века, до чега се дошло рестаурацијом покрова 1956. године. Тада је откривено да
су у неколико ужих пруга тканине арапским писмом извезене две реченице на турском језику, које кажу: „Султан Бајазит кан, благословене му биле победе” и „Султан праведни и свети”. На основу тих уметака процењено је да су највероватније тај
покров донеле монахиње Јевгенија (кнегиња Милица) и Јефимија после њиховог виђења са Оливером и Бајазитом 1398. у Серу.

она иде тамо, кад је на крушевачком
двору имала рођеног брата и у оближњем манастиру Љубостињи своју мајку.
Када је деспот Стефан за савезништво
са Угарском добио Београд, одлучио је
да га прогласи својом престоницом и
прионуо да је опсежним градозиданијем
што пре претвори у достојно и сигурно
стално седиште владара. За обимне радове на проширењу и ојачању тврђаве
покупио је мајсторе зидаре, каменоресце и клесаре широм Србије и јадранског
приморја и већ се следећег пролећа видело да дотле запуштени град на ушћу
Саве у Дунав постаје далеко најмоћнија
утврда у земљи. На заравни поврх београдског брега, у оквиру постојећег одбрамбеног простора Горњег града, он је
као посебну целину утврдио Унутрашњи
град, ојачан моћним кулом Небојшом, на
месту где је још у првом веку нове ере
изграђен римски castrum Сингидунум,
познат као вишевековно седиште римске
IV Флавијеве легије. Ту је сазидао дворац
и поред њега вилу за сестру Оливеру која је, праћена његовим поверљивим саветником Аидин агом, већ у пролеће
1405. године дошла да се ту настани.
Мада се Оливера по доласку у Београд није много мешала ни у политику ни
у управне послове у новој српској престоници, остала је верни саветник брату
Стефану, у чему је на неки начин заменила њихову мајку, која је у јесен 1405. године умрла.
Сем Горњег и Унутрашњег града, деспотови градозидци су проширили и ојачали и утврђене целине подно падина
брега према Сави и Дунаву зване Доњи
град и Западно подграђе. Целокупни
утврђени градски простор састављен од
ових спојених целина (које су за потребе
одбране могле да прихвате око седам
хиљада бораца) био је опасан двоструким бедемима ослоњеним на моћне куле
заштићеним дубоким подзиданим јарком који се протезао у полукругу од савске до дунавске обале. У Горњи град се
улазило кроз посебно утврђене капије на
источној, западној и јужној страни унутарњих бедема, исто тако заштићене висећим мостовима на веригама над одбрамбеним јарком. По деспотовом нало-

горског похода оде код челеби Сулејмана у Едирне, с
молбом да му да одред од
три хиљаде сипахи коњаника, уз чију помоћ је хтео да
покори Моравску Србију пре
Стефановог повратка.
Међутим, кад су Аидин
бег и војвода Михаило дознали о Вуковом бекству, они
су одмах на брзом ромејском (византијском) бригантину одједрили са Оливером
на Лезбос да упознају деспота Стефана о том важном догађају и он је, после
званичне веридбе с Јеленом
Гатилузи, на галији њеног
оца са целом својом пратњом журно одједрио до Улциња, где је код своје сестре
Јеле, удате у Балшиће, оставио Оливеру и Аидин агу. А
онда је он с братом Вуком и Јефимија, Двострука иконица, стихови, спољна страна, 1368-1371, Хиландар
свитом од својих триста копљаника и још триста Зећана добијених сију да поврати Вука и уговори мир са гу, над главном спољном, источном, улаод Јелиног мужа, Јована Страцимировића Сулејманом, у чему је после три месеца зном капијом у тврђаву био је уклесан
Балшића, заобилазним путем кренуо ка напора успела. У међувремену је и Оли- лик Богородице коју је он у својој повеКосову, док му је, по његовој поруци, кне- вера дошла из Улциња у Крушевац, а љи граду именовао заштитницом нове
гиња Милица сакупила одред од хиљаду ускоро после тога, по некој индикацији престонице.
Деспот је већ 1405. године, да би убри осам стотина коњаника, да се кроз ка- из народног предања, она је у току 1403.
њон Лима састане с њим код Плава испод године краће време провела у манастиру зао насељавање Београда српским жиПроклетија. Одатле је деспот потајно Манастирица у близини Кладова. Тај ма- вљем, дао његовом грађанству широке
кренуо ка Косову. А пошто је дознао да настир је још у време кнеза Лазара поди- економске повластице. Житеље града је
Турци и Ђурађ нису улогорени на истом гао монах Никодим уз кнежеву новчану не само ослободио дажбина и обаместу, поделио је своје снаге тако да је помоћ, али је тај податак проблемати- веза према држави него и плаћања
он са својом свитом и триста Зећана у по чан, јер није било никаквог разлога да царина било где у земљи. 
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Отишао је на нову дужност. Није се много мучио.
Специјалци су за час растерали демонстранте. Момци
су брзи као метак.
„Чаше ломим руке ми крваве” – само за џелата и весело друштво.
Ваш случај је стигао у праве руке – рече џелат.
Пружи се колико си дугачак – рече гробар.
Очевици злочина су притворени. Они су заштићени
сведоци.
Пред овако ефикасним правосуђем сведоци су занемели.
Наређено је да се изврши геноцид. Kо није крив, нема
чега да се плаши.
Данас је то слободна територија, а до јуче је ту било
село.
О нашим успесима не можете ни да маштате, јер ми
смо радили незамисливе ствари.
Убили су погрешног човека. Људски је грешити.
Мртва уста не говоре. То је научно доказано.
Kазна је најтежа. Осуђени смо једни на друге!
Зоран С. Станојевић
Не бисмо сумњали да они који нас воде све чине за
наше добро, али када крену да пишу и стављају то на
папир одмах се може запазити да нам се лоше пише!

Човек се на све навикне па и на ништа. Но, то ништа не
треба поцењивати. Оно свуда настаје из свега!
Kада су схватили да ми на Kосову само радимо за
њихово добро, сви су Срби у одушевљењу побацали
своје кечиће у вис!
За ову нашу катастрофу редовно су нам криви други.
У свим нашим табелама први су ту убедљиво на последњем месту!
Ми јесмо обећали промене, али тешко ћемо то остварити све док се грађани буду понашали као да ништа
не примећују!
Раша Папеш

Задатак опозиције је да критикује власт, осим код нас
где власт критикује опозицију.

Неки око нас би поново да ратују, а ми смо познати по
томе да комшијама увек излазимо у сусрет.

Одлучно демантујем оно што сам изјавио, јер нисам
правилно протумачио своје речи.

Он је опасан преварант. На први поглед изгледа сасвим нормално.
Новинари неких медија су у најтежој позицији. Име
им се сваког дана повлачи у жутој штампи.
Kад вођа заведе народ, диктатуру заведе много лакше.
Предлажем да се његови говори убудуће штампају
искључиво на папиру добијеном од букве.
Још у школи је преписивао, и одмах се видело да ће
постати доктор наука.
Писци могу да промене друштво. То посебно важи за
писце устава.
Његови новинарски текстови имају тежину, зато што
он воли да додаје.

Често нас шаљу у мајчину. Ми умемо с тиме да се носимо!

Они који су недавно бирали на изборима, сад бирају
по контејнерима.

Свет мора сасвим озбиљно да схвати да се овде хватају последњи возови. Ако било када пожели да се
брзо врати кући.

Ако је у почетку била реч, нисмо одмакли далеко од
почетка.

Способан човек може да лаже и да буде успешан. Ако
при томе још и оставља дубок траг, онда је то право
политичко умеће.
Исхрана је овде тако организована да сваки грађанин
може да једе све што има и при томе да се уопште не
гоји. У њој је садржан сопствени програм за мршављење.
А дан победе прославићемо како и доликује. Нећемо
ништа радити. Има и оних чије ће службе морати да
послују. Сматрамо да њихови минимални и часни радни порази неће допринети компромитовању овог великог дана!
Расположење народа је такво да би најбоље било закључити да га нема. Ипак, ако прихватимо чињеницу
да га мора бити, онда се може закључити да нам је
народ у сваком погледу врло нерасположен.

1

Kад год нас притерају уза зид нама се указује огромно поверење и шанса да нешто урадимо главом!

А ви сте у земљи сељака нашли да тражите грађанска
права?!
Нова влада је коалициона. Састављена је на предлог
више страних амбасада.
Помоћу штапа и канапа не може да се ради, али може
успешно да се влада.
Ја сам се понудио владајућој партији. А то је понуда
која се не одбија.
Америка је лонац за топљење, који само што није прекипео.
Објавио је двадесет књига афоризама. Да у свакој распореди по један добар афоризам.
Писци су некад тражили инспирацију. Сада морају да
траже и спонзоре.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије

Kад се једе, не прича се. А ко прича много, нема шта да
једе.
Kако да идемо напред, кад и левица и десница вуку на
своју страну?
Најлошија вест је да су лоше вести престале да буду
вести.
Циљ нашег пута је да уђемо у Европску унију. Kада
уђемо, то ће бити крај.
Александар Чотрић

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ
КРАЈ БАЈКЕ
Владар једне мале монархије имао
је много разлога да буде веома задовољан. Његова власт, за коју се дуго и тешко борио, никада није била чвршћа.
Странка којом је управљао из сенке
владала је свим селима, градовима и
регионима. У влади и парламенту нико
му није противречио. Службе безбедности биле су му лично потчињене.
Владар је контролисао тужилаштва и
судове. Медији га нису критиковали.
Цркве су сумњале у неке делове светих
књига, али у њега нису. Невладине организације су га хвалиле. Писци су му писали панегерике, апологије и оде, а сликари су се надметали ко ће насликати
владарев већи и лепши портрет. Сви су
за оданост његовом величанству били
одговарајуће награђивани – високим
платама, изузетним пензијама, донацијама, становима, опраштањем пореза…
Лидер највеће опозиционе странке
није му се противио, јер је сваког месеца
из државног буџета тајно добијао апанажу велике вредности. Председник друге
по снази опозиционе странке само је
глумио да је опозицонар, јер су његови
људи били распоређени на добро плаћена места у државној власти. И трећа
опозицона странка била је то само на
папиру, пошто им је владар доделио да
управљају једном облашћу и да у њој
раде шта желе. И челни људи осталих
странака које су за себе тврдиле да су
против владара, били су материјално намирени.
Међутим, бајка се претворила у
стварност кад су се изненада пред владаревом палатом окупиле масе гневних
људи. У почетку их је било мало и били
су то само најхрабрији. Али с временом
их је бивало све више и долазили су из
целе земље. Сви њихови гласови из непрегледних колона слили су се у један:
„Краљ мора да абдицира!”
– Ко су ови људи који се буне против
мене? – питао је монарх свог саветника.
– Лекари, инжењери, радници, занатлије, сељаци, професори…
– Па шта, побогу, хоће?
– Траже плате.
– Да, можда су у праву.
Ко би се још и њих сетио?!
  

ПИСМО
Миодраг Петковић одлучио је да живи од свог писања. То је веома тешка
одлука која подразумева
још тежи живот. Тако је и
Миодраг у статусу слободног уметника био слободан
као птица, али као птица се
и хранио. Могло би се рећи
да је живео као у гнезду –
на врху вишеспратнице, у
вешерници која је прокишњавала, а лети' је у њој
било као у рерни. Миодраг
је био уважаван међу онима који су читали његове
романе и песме, али је био
на лошем гласу међу онима који су наплаћивали рачуне за струју, телефон и
комуналије. Његова дела
била су награђивана и превођена. Међутим, више је
добијао позиве од судова
због неплаћених рачуна,
него позиве да учествује на
промоцијама. Књижевни
критичари за Петковића су
тврдили да пише „чудесно”,

али за остале „критичаре” био је само
„чудак”.
Тек за сваки десети чланак објављен у
новинама био је новчано награђен. Хонорара није било за књиге, осим за оне које је продавао на својим наступима. И већина књижевних награда које су му уручиване нису подразумевале новчани износ. Министарство културе годинама је
одбијало да подржи било који пројекат

дана писмо је уродило плодом. Држава
се коначно сетила заслужног уметника.
Он је сада у простору у којем не мора
да поставља лаворе кад пада киша. Кад
је напољу врело, у његовој соби је сасвим пријатно. Нико му више не прети да
ће бити избачен, због нелегалног усељења. Свакога дана, што се раније није дешавало, има гарантоване оброке. Сад
може и да шета. Речју обезбеђен му је

Стопања код Лесковца своју грађанску
дужност обавио је већ у седам часова и
десет минута. За локалну телевизију рекао је:
– Имамо прилику да сами одлучујемо и позивам све људе у нашу земљу да
изгласамо најбољи људи који ће нас
представљају у цел св’т.
Света Димитријевић, мештанин Великог Шиљеговца код Крушевца рекао је

у којем је писац Петковић учествовао.
Редом су игнорисали захтеве да финансирају објављивање његових књига, или
да их откупе, а исту судбину имали су и
предлози за његово учешће на фестивалима и сајмовима књига.
Револтиран таквим односом државе,
Миодраг је одлучио да напише писмо
министру културе. Већ после неколико

преко потребни мир за стварање. А и за
размишљање, попут овог:
„Ех, зашто се раније нисам сетио да
министру пошаљем претеће писмо?!”
  

за регионалну телевизију да највећа
очекивања од овог гласања имају сељаци:
– Српско село је у тежак положај.
Мислим да ће после ови избори да бидне боље, да се поново чује смех и да се
врати радос’.
За државну новинску агенцију Драган
Тошић из Новог Кнежевца објаснио је
разлоге свог гласања:
– Надамо се сад нечем бољем. Коначно су неки нови људи постали кандидати. Они су били искрени и отворени.
Рекли су све шта мисле једни о другима.
Пратили смо их у дуелима. То су били
прави окршаји. Најзад су се ухватили у
коштац и нису се штедели.
Завршавајући извештаје о изборном
дану сви новинари су се сложили да је
протекло гласање било најмасовније,
најнеизвесније и најзанимљивије у последњих тридесет година, као и да ће
пред победником најпопуларнијег ријалити програма бити много искушења у
настојањима да оправда огромна очекивања грађана Србије.
  

ПРЕСУДНИ ИЗБОРИ
– Грађани од јутрос у великом броју
гласају и очекују победу својих фаворита. Ово су избори који су последњих година изазвали
највеће занимање бирача у
нашој земљи. Грађани су
озбиљно схватили позиве
упућене преко медија последњих дана и схватају да
је реч о изузетно значајном
гласању – јавио се репортер
државне телевизије из Инђије.
– Шта очекујете од ових
избора на којима сте управо
гласали? – питала је млада
новинарка приватне телевизије с националном фреквенцијом старијег господина.
– Надам се да ће да буде добро. Битно је да гласање протекне мирно и демократски. Верујем да ће да
победи најбољи. Ко год да
победи, он ће нам бити најбољи.
Новинарка слушане радио станице је интервјуисала у Београду госпођу с
пунђом, у шездесетим годинама.
– Гласала сам пуног срца. Пажљиво сам слушала
све кандидате и мислим да
сам одабрала правог.
Живојин Микић из Доњег

БОЛЕСТ
Седео сам у соби и гледао ријалити
програм кад су ме пренули неки удаљени звукови. Како су минути пролазили –
бука и звиждуци постајали су гласнији.
Промолио сам главу кроз прозор и угледао силуете људи који се приближавају.
Њихови ликови постајали су јаснији и
све разговетније сам чуо шта узвикују. А
викали су нешто што ме је страх и да изговорим.
„Ово су неке демонстрације”, помислио сам, али сам се одмах запитао –
„како је то могуће, кад се у држави
живи тако добро?”
Живим сам. Ја сам пензионер, цео
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век сам провео у државној служби. Поштујем ред, рад и закон. Ко сам ја да не
верујем државним функционерима? Милиони људи уживају у благодетима, па
нећу, ваљда, ја једини да звоцам. Јесте
ми смањена пензија, али то је искључиво
за моје добро.
Против кога и против чега се демонстранти буне? Море, њима је добро кад
имају времена и снаге да шетају и вичу.
Док је колона пролазила испод прозора, ја сам посматрао опрезно – кроз завесе. Поново сам сео пред ТВ екран да
погледам шта се дешава у мојем омиљеном ријалитију. Дошле су
после на ред и вести, али ни
речи није било о некаквим
демонстрацијама.
Ујутро сам купио три
дневна листа, али ниједан
није објавио ни реч о протестној колони. Поподне,
опет у исто време као претходног дана, зачуше се они
страшни повици против
председника, владе, председника парламента, директора телевизије, главних
уредника… И овог пута сам
дискретно посматрао како
људи лупају у бубњеве и
шерпе, дувају у пиштаљке,
носе транспаренте и заставе… Пролазили су пола сата
и поново сам због њих пропустио важна дешавања у
ријалитију. Ни другог дана
ниједна телевизија у вестима није јавила да неко демонстрира. Слушао сам и
радио станице, али нисам
чуо да је неко незадовољан.
Ни у новинама нисам пронашао ниједан редак о демонстрацијама. Тако је било и
наредних десет дана. Увек у исто време
неки људи су пролазили улицама, а у медијима ништа није могло да се пронађе о
томе.
Дакле, нешто није у реду с мојим
здрављем. Издале су ме очи. А и разум
је почео да ми отказује. Само ја видим
људе који демонстрирају. А можда види
још неко, али не смем да питам. Рећи ће
ми да сам луд.
  

ТВИТОВАЊЕ
Нестрпљиво чекам недељу и изборе
на којима ћемо да оборимо клику. Овај
викенд мора да буде радни. Диктатор
може да диктира неписменима, али не и
већини грађана. (среда, 18.08);
Вечерас у поноћ почиње изборна
тишина, мада се опозиција ни досад
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није могла да чује у његовим медијима.
Готов је, али стварно. Још му то нису јавили, јер су сви медији режимски. На
крају крајева, ближи му се почетак краја.
Хајдемо, људи, да га сменимо! Оставимо
тастатуре и оловке у руке. Боље оловке
да мењају, него олово! (четвртак, 20.13);
Сви пријатељи с којима сам у контакту на друштвеним мрежама хоће промене. Доста је свима цензуре, страха,
беде, лагања, свађања, злоупотребе институција, лажних диплома, нестручности и партијског запошљавања. Још мало,
па ћемо то да променимо. Ко има у гла-

ви, мора имати и у ногама, па лепо да
прошета до бирачког места. Његов крај
се не мери више данима, него сатима!
(петак, 22.45)
Споро ми пролази данашњи дан. Вуче
се као брзи воз на обећаним пругама. Сутра је дан одлуке. Покушавам да гледам
утакмицу Премијер лиге између Арсенала и Вест Хема, али не могу да се концентришем, па сам се радовао голу „чекићара”, иако навијам за „тобџије”. Сутра
је дерби на којем побеђујемо ми аутсајдери. Идем сад у кафану да убијем време и које пиво успут. (субота, 16.54)
Људи, сад сам се пробудио. Синоћ
сам заглавио у кафићу „Главни штаб”.
Јављају да је до 14 сати мали одзив. Мора нас много више на гласачка места,
ако хоћемо да га срушимо. (недеља,
15.33)

Управо сам се истуширао
и клопао. Сео сам за комп
да видим шта се коментарише. Не разумем људе који
још нису гласали, а могли су.
Шта чекате? Сви на кутије.
(недеља, 17.29)
Вратио сам се из шетње с
Астором. Нисам могао да га
водим на бирачко место, јер
не пуштају кучиће. Хајдемо,
људи, још је мала излазност!
(недеља, 18.48)
Само да одслушам нову
ствар од Coldplay-a. Људи,
ово је последњи тренутак
да се великим одзивом изведе велика промена. Крећем да гласам, само да поставим ове твитове и да одговорим на пар мејлова. (недеља, 19.31)
Они идиоти из бирачког
одбора нису ми дали да гласам. Кажу да се гласа само
до осам увече. (недеља,
21.55)
Гледам резултате избора и не верујем.
Људи, како сте дозволили да остане најгора власт у нашој историји? (понедељак, 14.29)
  

ћих поколења. Тек сада сагледавамо
значај и величину човека који је био неоправдано оптуживан и блаћен, нападан
– и на крају мучки убијен! Данас, међутим, исправљамо неправду према њему!
– поручио је владар, а после ових речи
уследио је аплауз присутних.
– У структурама власти не сме да
буде места за оне који су у бившем режиму угрожавали ваша права, компромитовали државне функције, радили за
тајне службе, бавили се шпијунажом и
богатили се на рачун народа – први човек власти је после ових речи поново добио пљесак, а чули су се и гласни повици
одобравања.
Говорник је потом пришао споменику
и енергичним потезом повукао заставу
испод које се указао монументални споменик.
– Хеј, о чему је овде реч? – запитао
је првог човека до себе један господин
који је стајао на ивици парка, неколико
стотина метара од новог кипа. – Ово је
нека забуна! Можда не видим добро, али
овај споменик уопште не личи на убијеног демократског премијера. Мени много више ми личи на бившег председника
диктатора!
– Ћути и аплаудирај! – непознати човек му је дао пријатељски савет.
  

СПОМЕНИК

КЊИЖЕВНИ УЗОРИ

Државни врх се окупио у центру престонице на свечаности откривања импозантног споменика. Парк и околне улице
биле су испуњене масом људи. Скулптура је била покривена националном заставом и сви су с нестрпљењем очекивали да пред њиховим очима заблиста кип

У чувеној париској Бастиљи чамио је,
такође, чувени француски списатељ
Маркиз де Сад. У затвору је у доба Руске царевине, с другим бедним људима,
био један од најзначајнијих светских романописаца и мислилаца писац Фјодор
Михајлович Достојевски. Горке затворске дане искусио је љубитељ слатког живота планетарно познати ирски књижевник Оскар Вајлд. У комунистичком
Совјетском
Савезу, на једном од острва
архипелага, у Стаљиновом
логору је био заточен писац
и каснији нобеловац Александар Солжењицин. Станислав Јежи Лец не би постао
најпознатији светски афористичар да није побегао са
стрељања на које су га нацисти довели из једног логора. У пожаревачкој апсани
тужне дане је проводио највећи српски комедиограф
раб Божји Бранислав Нушић. Југословенски комунисти су иза решетака држали
песника Симу Пандуровића,
који се тамо нашао одмах
после ослобођења. Младе
године потоњег великог
књижевника Борислава Пекића појели су скакавци у
ћумезима сремскомитровачког и нишког казнено-поправног завода. Венац година у голооточком логору
свио је будући српски академик Драгослав Михајловић. Године у казамату
провео је и за комунисте неподобни словеначки афористичар Жарко Петан. Вунена времена на својој кожи осетио је
један од најзначајнијих српских песника
Гојко Ђого. Пред комунистичким судијама сужањ је, и то у два наврата, био
књижевник Вук Драшковић.
Присећам се судбина ових писаца и
размишљам. И ја сам књижевник, слободни уметник у Србији године 2016. Тешко размишљам, јер сам гладан. Данима
већ немам ништа ни у стану, ни у џепу.
Стојим у супермаркету с корпом у руци
у којој је печено пиле. Немам новца да га
платим, а глад је јака.
Па, ако су поменути били на робији,
можда вреди да ризикујем.
Александар Чотрић

убијеног државника.
Владар, окружен министрима, градским челницима, партијским лидерима и
обезбеђењем био је главни говорник.
– Окупили смо се данас у овако великом броју да бисмо исправили неправду према једном великом човеку. Он је
пао као жртва ретроградних снага које
су желеле да зауставе напредовање наше земље. Данас симболично завршавамо процес лустрације” – рекао је владар
на почетку.
– Јавност је с правом тражила да
раскрстимо са онима који су погубно водили државу, који су се огрешили о народ и који су нам нанели велика зла –
наставио је он.
– Борио сам се и изборио да буде постављен споменик личности која је дала
свој живот за добро наше деце и буду-
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