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ПОЛИТИКА

О дговор на захтев за одобрење 
уласка у ЕУ, заинтересованима 
ће стизати у року од најкасни-

је 72 сата, а онима за које се утврди 
да представљају опасност по безбед-
ност ЕУ, биће одбијена дозвола за пу-
товање, наводи се у предлогу за ус-
постављање новог Европског система 
за одобравање путовања (ЕТИАС). Та-
кав предлог Европске комисије потвр-
дио је Одбор за грађанске слободе 
(ЛИБЕ) Европског парламента, а по-
што га у ЕП усвоје сва надлежна те-
ла, биће прослеђен на усвајање Саве-
ту министара ЕУ, рекао је агенцији Бе-
та у Бриселу један званичник одбора 
ЛИБЕ.

Према предлогу, грађани држава 
западног Балкана и других земаља ко-
јима нису потребне визе за путовање 
у „шенгенски простор” ЕУ, мораће за 
услугу претходне провере да плате 10 
евра, а тај трошак покриваће раздо-
бље за путовања од три године. Од 
плаћања ове дажбине ће бити осло-
бођена лица млађа од 18 и старија од 
60 година, чланови породица држа-
вљана ЕУ, као и студенти и научно осо-
бље.

Представница за штампу одбора 
ЛИБЕ Естефанија Нариљос је Бети ре-
кла да би цео поступак у ЕП требало 
да се оконча до краја године, а потом 
ће о систему ЕТИАС коначну одлуку 
донети Савет министара ЕУ.

У електронском формулару грађа-
ни ће, поред личних и података о па-
сошу, морати да наведу и адресу бо-
равишта у Унији, тамошње податке за 
контакт и земљу уласка у ЕУ. Такође 
ће морати да „власти ЕУ обавесте о 
томе да ли су били осуђивани за 
озбиљне криминалне прекршаје (теро-
ризам, сексуалну експлоатацију деце, 
трговину људским бићима или дрогом, 
убиства и силовања), као и о боравку 

у специфичној зони сукоба или одлу-
ци да напусте неку земљу, и то све за 
последњих десет година”.

У образложењу предлога за ЕТИАС 
се подвлачи да ће „овај систем омо-

гућити рану проверу путника којима 
није потребна виза и онима за које се 
установи да за ЕУ представљају опа-
сност кад је реч о безбедности, иле-
галној имиграцији или претњи епиде-

мијских болести, одобрење ће бити 
ускраћено”.

Од лица које тражи одобрење за 
путовање у „шенгенски простор” ЕУ, 
како је наведено, може бити затраже-
но да пружи додатне информације, а 
у изузетним случајевима и захтев за 
разговор.

„Ако тражиоцу одобрење буде од-
бијено, биће извештен о разлозима и 
уживаће право жалбе, укључујући 
преко суда”, стоји у предлогу.

Известилац у одбору ЛИБЕ за уво-
ђење система ЕТИАС, посланица Kин-
га Гал, је изјавила да ће тај механизам 
„знатно допринети јачању безбедно-
сти ЕУ и снажнијем и делотворнијем 
систему заштите граница и сигурно-
сти”. 

Из седишта ЕУ хладан туш за западни Балкан

Грађани револтирани због најаве Брисела да 
им ограничи слободу кретања

Иницијатива да се грађанима Србије и околних 
земаља које нису у тзв. шенгенској зони поново 

уведу ограничења слободе путовања, изазива ових 
дана запрепашћење и огорченост становништва. 

Држављани земаља западног Балкана убудуће ће за 
улазак у ЕУ, по свему судећи, морати да траже 
одобрење од надлежних служби, испуњавањем 
електронског формулара, а биће потребно и да 

уплате износ од 10 евра

Српски народ убрзано изумире

Србија пред демографском катастрофом
О ве поражавајуће податке изне-

ла је министарка задужена за 
демографију и популациону по-

литику Србије Славица Ђукић Дејано-
вић. Kако је рекла, у појединим сре-
динама, где је увек био добар природ-
ни прираштај, као што је Нови Пазар, 
по први пут је прошле године забеле-
жен пад прираштаја.

„То је реалност, да је 2016. година 
по свим параметрима била јако лоша”, 
истакла је Дејановић и додала да је 
све то био аларм за увођење ресора 
на чијем је челу, који се бави попра-
вљањем демографске будућности Ср-
бије.

Kако је рекла, има и општина у ко-
јима се у једном периоду од годину 
дана није родила ниједна беба, што је 
био случај са Црном Травом 2013. го-
дине. Забрињавајуће је да нас је сва-
ке године за један град мање, подву-
кла је Славица Ђукић Дејановић у 
обраћању на научној конференцији на 
тему демографске ситуације у југои-
сточној Србији.

„Аларм је одавно звонио, стручња-
ци су указивали да ћемо доћи до де-
мографске катастрофе, али у овој вла-
ди се заиста нашло разумевање за 
примену пронаталитетних мера”, ре-

кла је министарка и под-
сетила да је први пут 
отворена буџетска лини-
ја за финансијску подр-
шку породици, која тре-
ба да буде већа, а први 
пут се раде озбиљна ис-
траживања и дају пре-
длози како направити 
корак ка бољој демо-
графској будућности.

Она је истакла да је 
први пут седам општи-
на на југоистоку Србије 
направило своје пројек-
те за које су добили 
средства, како би ради-
ли на поправљању демо-
графске слике на лока-
лу и најавила да је у 

плану да се локалне самоуправе ак-
тивирају.

„Чињеница да је држава показала 
вољу да ради на овом проблему не 
значи да ће донети добра акта. Ми од 
2008. године имамо перфектну стра-
тегију која се није примењивала. По-
литичка воља мора да се преточи у 
градове и општине и то мора бити пра-
во и обавеза људи који живе на тери-
торији једне општине”, подвукла је 
она.

Указала је да је Србија земља са 
огромним бројем малолетничких 
трудноћа са, како је рекла, језивим по-
следицама абортуса по плодност же-

на и по њихову способ-
ност да касније буду мај-
ке. То, додаје, значи да 
немамо ни довољног ни-
воа знања о репродук-
тивном здрављу и сексу-
алном образовању, јер је 
то у нашој средини табу 
и о томе се у породици 
не разговара, док ни у 
школама нема довољно 
програма који посвећују 
пажњу тој теми.

„Тако да је и подршка 
мајкама и образовање и 
активирање другог роди-
теља, партнера, уз ускла-
ђивање рада и родитељ-
ства и финансијску подр-
шку важно”, назначила је 
министарка. 

Прошла година је по демографским параметрима 
била најгора у последњих 112 година. Више од 

100.000 људи је умрло, а рођено мање од 65.000. 
На југоистоку Србије се на 1000 становника роди 

девет беба, док у просеку умре 14 људи. 
У појединим општинама роди се само четири до 

пет беба, а умре 20 становника

СВАКИ ПУТНИК СА 
БАЛКАНА НА ЛИСТИ 

СУМЊИВИХ
Електронски формулар с мол-

бом лица да путује без виза у шен-
генску зону, аутоматски ће бити 
проверен у базама података ЕУ, 
укључујући Шенгенски информа-
циони систем (СИС), Систем ула-
ска/изласка, као и преко база 
европске полицијске службе Евро-
пол и Интерпола, „како би се про-
верило није ли путни документ из-
губљен, украден или је за тим ли-
цем издат налог за хапшење”, на-
води се у образложењу предлога 
за ЕТИАС.
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САРАДЊАВиктор Орбан на форуму о Дунавском региону

Порука Бриселу да искористи потенцијале Србије
О н је рекао да просперитетније 

земље у ЕУ не желе да се на-
стави са проширењем.

„Kад се нешто што не желите у Бри-
селу преведе на ‘бриселски’, то онда 
значи ‘замор од проширења’”, навео је 
Орбан и додао да се Мађарска зала-
же за проширење, јер се тако ојачава 
Европа и њене спољне границе, наро-
чито када се ради о борби против опа-
сности и изазова савременог доба.

Нагласио је да су највећа безбедно-
сна претња „миграције новог доба”, ко-
је, како је оценио, нису само последи-
ца случајности, већ унапред смишље-
ног плана.

„Убеђени смо да постоји идеја да 
се створе измешана друштва на европ-
ском тлу, и ми кажемо ‘не’ томе. Бра-
нићемо се. Они прво испитују сигур-
ност наших граница, затим шаљу сво-
је људе, стварају се конфликти и па-
ралелна друштва. То се већ дешава”, 
рекао је Орбан.

Он је казао да су сви народи који 
живе у дунавском региону свесни ње-
говог геостратешког потенцијала, као 
и да тај регион, од свих европских ре-
гиона, показује од 2012. године најве-
ћи замах у развоју, нагласивши да то 
„ипак није довољно”.

„Ми Мађари желимо да се заштите 
спољне границе ЕУ, док унутрашње 
могу да остану отворене… Верујемо 
да Шенген може да преживи без гра-
ница, у слободи. Али, морамо да оси-

гурамо да наше спољне границе буду 
обезбеђене. Но, док се то не деси наш 
задатак је да радимо са земљама, по-
готову које још нису у ЕУ, на отвара-
њу што више граничних прелаза, пове-
зивању и развијању путне и железнич-
ке инфраструктуре”, поручио је Ор-
бан.

Оценио је да је име овогодишњег 
Форума – „Безбедан, повезан и про-
сперитетан дунавски регион” добар 
резиме онога што жели да тај регион 
постане у будућности, односно да бу-

де просперитетнији, еко-
лошки чистији, повезанији. 
Премијер Мађарске је, с 

тим у вези, позвао земље ЕУ и земље 
чланице Дунавске стратегије да више 
улажу у пројекте којима би се увећа-
ло благостање за све земље региона.

„Регионална сарадња игра веома 
важну улогу у ЕУ и сведочанство је 
напретка и земаља дуж Дунава. Дели-
мо веру, одговорност, али и све опа-
сности. Наша сарадња је последица 
тога да је Средња Европа наш дом – 

од црних шума (Шварцвалда) до Цр-
ног мора (извор и ушће Дунава)”, ис-
такао је Орбан. 

Министарка Јадранка Јоксимовић:

Србија је за Орбана најозбиљнији кандидат за ЕУ
„Морам да напоменем да је 

премијер Орбан овде по-
себну част указао нашој 

делегацији, али и Србији као земљи 
кандидату за чланство у Европској уни-
ји и чак неколико пута поновио да Ма-
ђарска види Србију као најозбиљнијег 
кандидата за чланство и као земљу ко-
ја припада и европском простору, и су-
тра и Европској унији”, истакла је ми-
нистарка Јоксимовић.

Она je рекла да је за грађане кључ-
но питање да ли ће после 2020. године 
имати стабилан извор снабдевања га-
сом, због чега је важно радити и на ре-
гионалним пројектима поштујући оба-
везе из Трећег енергетског пакета ЕУ.

Министарка Јоксимовић је учество-
вала на Шестом годишњем форуму ма-
кро-регионалне стратегије ЕУ за по-
дручје Дунава, на панелу који се тицао 
енергетске безбедности земаља у по-
дунавском региону.

„То је такође вишеструко значајно за 
нас. Ми јесмо земља кандидат, имамо 
обавезе у оквиру Поглавља 15 и усклађи-
вања са Трећим енергетским пакетом, 
али са друге стране, кључно питање које 
ће нам поставити наши грађани је да ли 
ћемо имати стабилан и предвидив извор 
снабдевања гасом после 2019/2020. годи-
не”, рекла је министарка Јоксимовић.

Она је додала да политичари на то 
питање морају да дају одговор нашим 
грађанима, уважавајући истовремено 
чињеницу да смо земља кандидат за 
чланство у ЕУ и да имамо обавезе из 
Трећег енергетског пакета.

„Говорили смо о регионалним про-
јектима из области гасног снабдевања, 
о интерконекторима, између осталог и 
о пројекту од посебног значаја за нас 
– интерконектору између нас и Бугар-
ске”, додала је она.

Како каже, тај интерконектор не-
ће решити проблем до краја, али је 
и те како допринос диверсификаци-
ји гасног снабдевања. Подсетила је 
да је пројекат у доброј мери финан-
сиран из средстава ЕУ, односно ИПА 

фондова и кофинансиран из буџета 
Србије.

„Припреме иду добро иако је било 
неких проблема и кашњења”, закључи-
ла је министарка Јоксимовић.

Како је рекла, разговарало се о то-
ме како земље овог региона које су ви-
соко зависне од увоза гаса и других 
енергената могу да обезбеде својим 
грађанима енергетску безбедност и ка-
ко да се кроз сарадњу, па и у оквиру 
дунавског региона, покренути пројек-
те који се на пример тичу нових ине-
терконектора између Србије и Мађар-
ске, можда у оквиру Турског тока, Ср-
бије и Хрватске. 

Министарка за европске интеграције Србије 
Јадранка Јоксимовић каже да је веома задовољна 
што је, током разговора са мађарским премијером 

Виктором Орбаном, њен домаћин истакао да је 
Србија за Мађарску најозбиљнији кандидат за 

чланство у Европској унији

„Желимо проширење ЕУ, да све земље Дунавског 
региона што пре постану чланице. Србија би прва 

требало да уђе, јер би нам њено приступање 
помогло да искористимо потенцијал који би она 

дала ЕУ”, рекао је Виктор Орбан на отварању 
шестог годишњег форума Стратегије ЕУ за 

Дунавски регион

ЕНЕРГЕТСКА 
СТАБИЛНОСТ КАО 

ПРИОРИТЕТ
„Покушавали смо да пронађемо 

додатне инструменте и пројекте 
како да обезбедимо енергетску бе-
збедност и стабилност и како да 
допринесемо не само ЕУ и регио-
ну, већ пре свега нашим грађанима. 
У том смислу, Србија је препозна-
та као поуздан стабилан партнер, 
као неко ко учествује у проблеми-
ма са којима се ЕУ суочава, не са-
мо кад је у питању мигрантска кри-
за већ и енергетска безбедност и 
као неко ко доприноси, поштујући 
пре свега сопствене интересе”, за-
кључила је министарка Јоксимовић.
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У печујској цркви постављен витраж Исуса Христа
П остављањем витража Исуса 

Христа у стражњем делу олта-
ра српске православне цркве у 

Печују, која је посвећена Св. Андрони-
ку и Јунији, поменути свети храм је 
постао богатији и још лепши него што 
је био. Давнашња жеља Печујаца се 
остварила. Наиме, након изградње и 
освештања светиње 2015. године, Пе-
чујци су мало одахнули да би поново 
кренули пуном паром, ради даљег 
улепшавања, украшавања 
своје светиње.

Први корак је учињен и 
то захваљујући разумева-
њу, великодушности и 
приложништву Привред-
не коморе Војводине. На-
име, приликом августов-
ског боравка у Печују, Бо-
шко Вучуревић, председ-
ник Привредне коморе 
Војводине, Бојана Миљуш, 
заменик генералног се-
кретара и Јована Апић, 
самостални стручни са-
радник за односе с јавно-
шћу ПКВ посетили су и 
регионални центар печуј-
ских Срба, где су погле-
дали месну српску право-
славну цркву и регионал-
ну црквено-уметничку 
збирку.

Јереј Милан Ерић, па-
рох печујски и потписник 

ових редова у својству председника 
Печујско-барањског српског удру-
жења тада су своје госте упознали и 
са настојањима, напорима печујских 
Срба на пољу даљег улепшавања све-
тиње… Схвативши племените циље-
ве својих домаћина, руководиоци 
Привредне коморе Војводине су у 
исти моменат, без оклевања донели 
одлуку да они, тачније Привредна 
комора Војводине сноси трошкове 

израде витража у олтарском делу 
светиње.

Шта је витраж? „Овај концепт под-
разумева прилично широк спектар ра-
зличитих начина декоративним завр-
шним површинама као што су стакло 
или огледало. Јединствене особине 
ових материјала укључују разне тех-
нике обраде које се користе, било са-
ме или мешањем или комбинацијом 
различитих техника. Свакако, он спа-

да међу највиша средства 
изражавања у дизајну ен-
теријера, ствара посебну 
и јединствену атмосферу. 
Раније, обрачун је у пот-
пуности на природној сун-
чевој светлости, али данас 
све више користи вештач-
ко осветљење и разне вр-
сте осветљења, стварају-
ћи необичну и сјајну атмо-
сферу удобности и топли-
не, јер стакло ради добро 
са светлом, што омогућа-
ва различите области да 
покрије простор.”

За израду витража при-
мио се познати мајстор ви-
тражиста Хаџи Лазар Ла-
лић из Сомбора, који је ра-
није радио и за будимпе-
штанску, односно, ловран-
ску српску православну 
цркву. Он је 15. октобра 
поставио витраж у олтар-

ском делу светиње и треба рећи да 
сам призор, живописно представља-
ње Исуса Христоса на стаклу, заиста 
представља духовни ужитак.

Печујска српска православна цркве-
на општина и Печујско-барањско срп-
ско удружење и овим путем захваљу-
ју се Привредној комори Војводине на 
несвакидашњем, великодушном дару, 
прилогу у корист Цркве и печујских 
Срба.

П. М.

Нови подухват Срба у Печују

Позоришна гостовања на југу Мађарске

Милош и фрула у Сантову, Сегедину и Мохачу
Н ема сумње да је прича на сце-

ни за младе и одрасле Мудар 
Милош и чаробна фрула поста-

ла пун погодак. Да је тако потврђују 
и све учесталији позиви, који присти-
жу на адресу Српског позоришта у 
Мађарској. Наше театарско друштво 
је поменутом представом, комбино-
ваном са народном музиком и плесом 
у више наврата гостовало на југу Ма-
ђарске.

Довољно је споменути наступ у 
Сантову, где су глумци нашег позори-
шта пред препуним гледалиштем овом 
представом дали својеврсни печат Да-
ну српске културе у Сантову, одр-
жаном 23. септембра. Свакако, у неза-
боравном памћењу ће ова дружина 

остати и малишанима српске забави-
шне групе у Сегедину. Забавиштарци-
ма, предвођеним васпитачицом Ната-
лијом Дукић Стантић прилика се пру-
жила да у веселој представи уживају 
9. октобра. Није само деци обезбеђе-
но уживање, него и њиховим родите-
љима па и свима, који су били заинте-
ресовани за овај весео комад.

Треба рећи да је гостовање Српског 
позоришта у Мађарској у већ помену-
том забавишту остварено захваљују-
ћи заједничком успешном конкурсу 
Дечјег вртића на Хуњадијевом тргу и 
Самоуправи Срба у Сегедину код Срп-
ског педагошког и методолошког цен-
тра у Мађарској. Дружење глумаца 
нашег театра и деце, те родитеља и 

свих, који су се појавили на предста-
ви, прерасло је у својеврсну забаву, ко-
јој се надовезала и српска гастроно-
мија. Наиме, сегединска српска заба-
вишна група се и овај пут побринула 
да дође до одржавања такозваног 
Српског дана у Дечјем вртићу на Ху-
њадијевом тргу, који се, ето, у послед-
ње време сваке године приређује.

Мохачани су верни театру и увек 
жељно очекују театарску дружину, 
предвођену директором Миланом Ру-
сом а и глумци веома воле да дођу и 
наступају у већ поменутом барањском 
градићу. Гостовање Српског позори-
шта у Мађарској са представом Му-
дар Милош и чаробна фрула уприли-
чено је 14. октобра и то у Кући буша. 

Нису само мохачки Срби и њихови 
пријатељи, симпатизери дошли да ис-
прате позоришни комад својих драгих 
гостију, него су допутовали и бројни 
Срби из Хрватске.

Да су глумци мајстори свог заната 
и умеју до суза да насмеју публику, 
штавише, да и саме љубитеље позо-
ришта укључе у сцену, потврдили су 
и током вечери када су из редова пу-
блике прозвали Бранка Михаљевића 
и Радета Сенића да кумују. Био је то 
додатни поен и заплет, којим су само 
још више развеселили присутни на-
род, који их је потом, окончањем 
представе, угостио у мохачком Срп-
ском клубу.

П. М.
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Нижу се српски културни програми у граду на Тиси
У последњих неколико година 

књижевник Драгомир Дујмов и 
његов брат историчар Милан 

Дујмов постали су саставни део Да-
на српске културе у Сегедину. Орга-
низатори традиционалне манифеста-
ције предвођени Боривојем Русом, 
председником Сегединске месне 
српске заједнице и Јеленом Фаркаш 

Сејом, руководиоцем Сегединске 
српске народносне самоуправе сва-
ке године упућују позив браћи с ци-
љем да они својим излагањима обо-
гате програмску понуду Дана српске 
културе у Сегедину.

Тако је било и ове године, тачније 
12. октобра када је у сегединском 
Српском клубу одржано заједничко 
вече двојице културних неимара, ко-
ји су заинтересованој публици доча-
рали незаборавне историјске и књи-
жевне тренутке.

Дружење са сегединском публи-
ком након уводних поздравних речи 
Боривоја Руса, председника Сегедин-
ске месне српске заједнице, својим 
предавањем о српским породицама 
у Ловри отворио је историчар Милан 
Дујмов. То није био класичан приказ 
најновије књиге, наиме, аутор број-
них историјских радова 
је овом приликом детаљ-
но говорио о социоло-
шком, демографском, 
друштвено-политичком и 
културном положају Ср-
ба у Мађарској крајем 
XIX и почетком XX века, 
упоређујући стање у По-
моришју, Барањи и север-
ним крајевима наше зе-
мље.

Наравно, Ловра је по-
служила као добар повод 
да се подробније прича о 
српској заједници, а пу-
ком случајношћу и у нај-
новијем роману Драго-
мира Дујмова Јесејево 
стабло, који је књижев-
ник одабрао за приказ, 
главни јунак је један мла-
дић Ловре.

Свакако, тема Првог светског рата 
је увек занимљива, а сада је чак и ак-
туелна будући да се од 2014. до 2018. 
године обележава 100. годишњица 
Великог рата.

Оба предавања била су интере-
сантна, па зато није ни било чудо што 

су од стране публике на 
крају била постављена 
допунска питања преда-
вачима, на која су они ве-
ома услужно одговорили.

Када говоримо о пред-
стојећој истраживачкој, 
ауторској делатности 
двојице стваралаца, онда 
ваља рећи да је Драго-
мир Дујмов већ почео да 
пише свој нови роман, ко-
ји ће бити посвећен бла-
женопочившем јереју 
Милошу Апићу, пароху 
сантовачкoм и админи-
стратору бајском, којег 
су жандари мучки убили 
12. априла 1941. године.

Несрећно страдалом 
мученику ће на тај начин 

бити подигнут писани споменик, а та-
кође ће свештеници доминирати и у 
најновијим истраживањима Милана 
Дујмова. Наиме, он се на молбу Пе-
чујско-барањског српског удружења 
прихватио да буде аутор два нова 
броја „Барањских свезака” која ће 

бити посвећена о. Илији Минчовићу 
и о. Лазару Поповићу.

*
После веома посећене и успешне 

књижевне и историјске вечери у сеге-
динском Српском клубу, нови програм 
у склопу Дана српске културе у Се-
гедину уследио је након седам дана. 
У сегединском Дому народности 19. 
октобра отворена је изложба о Тодо-
ру Манојловићу, књижевнику, књи-
жевном и ликовном теоретичару, 
драмском писцу из Зрењанина, који је 
својом првом драмом Центрифугал-
ни играч поставио темеље модерне 
српске драме.

Кратку беседу о познатој личности, 
културном великану града Зрењани-
на одржао је Боривој Рус, председник 
Сегединске месне српске заједнице а 

о поставци је пак говорила аутор 
изложбе Ивана Арађан, кустос-исто-
ричар уметности Народног музеја 
Зрењанин.

Након отварања изложбе, публика 
је имала прилику да кроз текстове на 
српском и мађарском језику, уз одго-

варајући визуелни материјал, на пано-
има погледа четири целине: биографи-
ју Тодора Манојловића, његов профе-
сионални ангажман, његово пријатељ-
ство и сарадњу са мађарским песни-
цима и Спомен-собу, која је део стал-

не поставке Народног музеја у Зрења-
нину.

У сваком случају, Сегединци су за-
хваљујући путујућој изложби добили 
увид у песнички, ликовно-критичар-
ски опус Тодора Манојловића, култур-
ну епоху у којој је стварао и исказао 
своју свестраност, радозналост, мно-
гострано стваралачко оглашавање.

*
Када већ поменусмо радозналост, 

онда треба рећи да су Срби из Сеге-
дина и околине посебно интересова-
ње показали према Сентандреји, нека-
дашњој древној престоници Срба, на-
име, у овогодишње Дане српске кул-
туре уврштен је и један једнодневни 
излет у ову варошицу на обали Дуна-
ва, надомак Будимпеште.

Четрдесеточлана група путника 21. 
октобра је боравила у граду који је 
дуго био важан српски духовни, кул-
турни и национални центар. Наравно, 
од тих одлика пуно тога је сачувао и 
данас, а љубитељи старина и овај пут 
могли су се уверити да град, изузет-
но важан за нашу историју, ништа ни-
је изгубио од свог сјаја.

Предраг Мандић

Дани српске културе у Сегедину

Након фото-изложбе о Тари и вечери српског 
фолклора, одржане у Дому народности у Сегедину, 

у том граду уследила је серија нових програма: 
књижевно и историографско вече, 

изложба о Тодору Манојловићу и посета Срба из 
Сегедина Сентандреји

Милан и Драгомир Дујмов

Ауторка изложбе Ивана Арађан



6 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФОРУМ Међународни скуп у Печују

Како освежити и повезати културне крвотоке 
подунавских земаљаО чигледно је да је културно, од-

говорно деловање унутар Ду-
навског региона веома важно 

питање, којем ваља посветити посеб-
ну пажњу. Баш зато, организатори су, 
сходно прописима, на скуп позвали 
представнике девет партнерских 
образовних установа из шест земаља, 
који ће имати задатак да преко две и 
по године истражују, открију и обра-
де скривено културно наслеђе Дунав-
ског региона. Свакако, при томе ће 
марљиво радити и на јачању трансна-
ционалног управљања у областима са 
великим друштвеним изазовима при 
чему ће посебну пажњу посветити ра-
звоју комплексних мултинационалних 
пројеката.

Будући да је пројекат отпочео по-
четком године, на конференцији у Пе-
чују циљ је био да се представе ино-
вативне могућности организације кул-
турних догађаја, програма. И о томе 
се говорило у Центру „Кодаљ”, а за-
тим и приликом панел дискусија, ко-
је су одржане у Жолнаијевој четврти, 
а како је истакнуто „главни исход тре-
ба да буде изградња одрживог обра-
зовног система, тј. он-лине образов-
них модула посвећених ширењу изу-
зетности у управљању, вођењу и ад-
министрирању пројеката. Образовни 
модули ће пружити студентима ма-
теријале и алате у логичном, секвен-
цијалном следу неопходне за развој 
одређених знања и вештина. Развој 
образовних модула, акционих плано-
ва и стратегија, као и центра за подр-
шку треба да донесе добробит широј 
друштвеној заједници унутар дунав-
ског региона. Стога се у стејкхолдере 
пројекта могу убројати још и образов-
ни центри за развој вештина, као и ви-

сокообразовне институције које ће 
имати бенефите од креираних обра-
зовних модула. Јавне власти, остали 
доносиоци одлука, као и невладин 
сектор могу сматрати веома важним 
изградњу регионалних акционих пла-
нова и стратегија, како би успешно 
усмеравали одлуке од јавног значаја 
у овој области. Одрживост овог про-
јекта је загарантована, будући да ра-
звијени образовни модули треба да 
буду инкорпорирани у постојеће про-
граме након завршетка пројекта, у ју-
лу 2019. године.”

У раду конференције у великом 
броју су били заступљени учесници 
из Србије, пре свега из Новог Сада. 
Међу говорницима скупа био је и Си-
ниша Бокан, декан Академије умет-
ности у Новом Саду, који је нагласио 

да пројекат студентима 
пружа ангажман на пољу 
остваривања пројеката са 
партнерима као што су 
Универзитет уметности у 
Линцу и Печујски универ-
зитет.

Он је додао да су то-
ком скупа имали и неко-
лико билатералних и мул-
тилатералних састанака 
приликом којих су се до-
говорили у вези неколико 
конкретних пројеката.

Будући да Академија 
уметности у Новом Саду 
има три департмана – му-
зички, ликовни и драмски 
– пројектни предлози пре-
ма партнерима односиће 
се на ове области, међу-
тим, посебан нагласак ста-
виће се на културно на-
слеђе, тачније на његово 
откривање! Оно ће се мо-
рати на иновативан начин афирмиса-
ти, у чему ће, наравно, учествовати 
пре свега студенти. То ће се моћи 
остварити у музичкој, ликовној и 
драмској форми, што не искључује ау-

дио-визуелни запис и дру-
гу документацију која 
прати пројекат „Дунав – 
транснационални про-
грам”, који ће трајати две 
и по године.

У целом процесу веома 
важно место има Нови 
Сад, који ће 2021. године 
бити културна престоница 
Европе. Још пре тога, вој-
вођанска престоница ће 
се 2019. наћи и у улози 
омладинске престонице 
Европе, што други град у 
Србији по броју становни-
ка ставља у нови контекст.

Свакако, Нови Сад ра-
чуна на искуства Печуја и 
Линца, као бивших кул-

турних престоница Европе. Посебно 
очекује савете на који начин да разви-
ја културу након 2021. године и шта 
све може да значи за сам град Нови 
Сад па и регион.

На конференцији је предавање одр-
жала и Јелена Огњановић, музејски 
едукатор Галерије Матице српске. Она 
је говорила о искуствима на пољу 
„градње публике”, наиме, Галерија Ма-
тице српске у последње време велику 

пажњу посвећује најмањој, 
тј. најмлађој публици. Сви, 
који учествују у култур-
ном крвотоку знају да је 
тешко стећи популарност 
у кругу публике и увек по-
стоји борба за придобија-
ње нове, односно, задржа-
вање старе публике.

„Често пута потребно је 
обновити идентитет уста-
нове у којој радимо, кори-
сно је урадити нову стра-
тегију развоја публике!” – 
подсетила је Јелена Огња-
новић, које је своју тврд-
њу поткрепила конкрет-
ним примерима. Галерија 
Матице српске се свесно 
окренула према питању 
развоја публике и то пре-
ко разних програма са 
идејом да се национална 
уметност, односно, што 
већ поменута културна 
установа баштини, стави у 

један европски контекст. Такође, ва-
жно је публици понудити један нови 
садржај, а управо о тим програмским 
понудама, намењеним деци, говорила 
је музејски едукатор културне уста-
нове из Новог Сада.

Јелена Огњановић је на крају позва-
ла на тешње повезивање у областима 
перформативних уметности. „Тради-
ционална уметност треба да буде ин-
спирација за савремено стваралашто, 
али не у визуелном смислу, већ кроз 
перфомативне уметности.” – била је 
мишљења музејски едукатор Галери-
је Матице српске.

У сваком случају, на конференцији 
су испливале бројне нове иницијати-
ве, од којих ће се – по свему судећи 
– добар део и остварити. Партнери, 
учесници пројекта на располагању 
имају две и по године и сада се пред-
виђају заједнички напори на пољу от-
кривања и презентације заједничког 
културног наслеђа у Дунавском реги-
ону.

П. М.

Печујска организација Жолнаи је у склопу Интеррег 
ЕУ програма, од 11. до 13. октобра организовала 
међународну конференцију о транснационалном 

програму везаном за реку Дунав и њено приобаље
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Стефан Првовенчани – ренесансна личност пре ренесансе
Д оцент на Одсеку за историју Фи-

лозофског факултета Универзи-
тета у Новом Саду, др Борис 

Стојковски, чест је гост у мађарској 
престоници. Повремено је присутан 
на Универзитету ЕЛТЕ, где држи на-
учна предавања на позив својих ко-
лега са Смера за српски језик и књи-
жевност, али се радо одазива и пози-
вима да поједине теме приближи пу-
блици једноставнијим стилом. Једно 
од таквих предавања одржао је не-
давно, на позив Српског института и 
Српског културног клуба, у библио-
теци Самоуправе Срба у Мађарској.

После поздрава и уводних речи до-
маћина скупа, Владана Јовановића и 
Пере Ластића, гост из Новог Сада је 
најпре повукао паралелу између го-
дишњице крунисања Стефана Прво-

венчаног и прославе јубилеја Светог 
Ладислава, значајног владара у Ма-
ђарској. Иако их дели један и по век, 
важна сличност је што су обојица по-
ставили темеље државности својих 
земаља.

У уводу предавања, Стојковски се 
осврнуо на девети век и приказао 
слајд са печатом кнеза Строимира, ко-
ји је пронађен пре неколико година. 
Истакао је његову велику важност, 
као симбола администрације и неке 
врсте државног уређења деветог ве-
ка.

„Прстен је материјални почетак или 
камен темељац из кога се развија ка-
снија српска државност”, истакао је 
Стојковски. Затим је поменуо Михај-
ла Дукљанског, првог Србина круни-
саног за краља 1077. године, који је уз-
дигао Дукљу у ранг краљевине и сти-
гао до дванаестог века и Немањића

„Иако су Срби одблесак византиј-
ске цивилизације, политички гледано 
у средњем веку, у доба Немањића, 

Византија је највећи непријатељ. Ср-
бија се шири углавном на рачун Ви-
зантије и помоћ готово увек тражи 
од Запада”, објаснио је Стојковски. 
„Браћу је помирио Свети Сава, над 
моштима њиховог оца, Светог Симе-
она, 1208. године, и то се сматра јед-

ним од његових чуда. То је класично 
грађење династичког култа и зато је 
поређење са Светим Ладиславом вр-

ло упутно, јер он за свеце проглаша-
ва: Светог Стефана (мађ. Иштвана), 
Светог Емерика и Светог Гелерта.”

Према његовим речима, Србија 
окреће један нови лист; Стефан се по-
литички потпуно окренуо Западу и за 
жену узео Ану Дандоло, унуку мле-
тачког дужда Енрика Дандоле.

„Православни, односно византиј-
ски, грчки ритуал крунисања се вео-
ма разликује од католичког. Он има 
један центар, Рим, где је аутономија 
бискупских земаља крајње сведена, 
док у православном свету постоје са-
мосталне цркве. Свети Сава је оти-
шао у Никеју, византијску престони-
цу, и са обавезним благословом цара 
Теодора I Ласкарисе, патријарх Ма-
нојло I Харитопу рукоположио га је 
за архиепископа. Овим чином је до-

бијена црквена независност и Србија 
је заокружила своју самосталност и 
државност. Свети Сава је почео да 
уређује државу и цркву, пише нови 
канон, оснива епископије. Срби су у 
то доба имали нешто што је мало ко-
ји народ имао. Личност Светог Саве 
је мало упоредива са било којом 
средњовековном личношћу. Он и ње-
гов брат Стефан су ренесансне лич-
ности пре ренесансе. Поред тога што 
је био краљ, био је градитељ мана-
стира и врло плодан писац, за разли-
ку од тадашњих познатих, али непи-
смених личности”, рекао је Стојков-
ски.

Излагање је завршио описом по-
следњих дана Стефана Првовенчаног, 
који се разболео и умро, као и при-
чом Теодосија о Светом Сави који ва-
скрсава и свога брата облачи у мона-

шку ризу, јер је његова жеља била да 
Стефан умре као монах.

Мошти Стефана Првовенчаног чу-
вају се у манастиру Студеница. Поча-
сти првом српском краљу одају се 7. 
октобра, на православни празник Кра-
љевдан.

Катарина Павловић

Излагање у библиотеци земаљске 
српске самоуправе поводом осам векова од 

крунисања Стефана Првовенчаног, одржао је доц. 
др Борис Стојковски, који је подсетио на околности 
пре и после крунисања, обављеног у цркви Светог 

Петра и Павла у Расу код Новог Пазара, 
у близини манастира Сопоћани, 

као и на далекосежни значај тог чина

ГОСТОВАЊЕДоц. др Борис Стојковски одржао предавање у Будимпешти

НЕУСПЕО ПОКУШАЈ ПРОГЛАШЕЊА 
КРАЉЕВИНЕ

Стефан Првовенчани је на празник Благовести, на државном сабору у 
Расу, преузео престо од великих жупана. Међутим, Стефанов старији брат 
Вукан је, уз помоћ јаких савезника, 1201. године збацио брата са престола. 
Краљ Емерик (мађ. Имре, син Беле III), хрватско-угарски краљ из династије 
Арпадовића, узима титулу краља Србије, која тек 1918. године доспева у 
српске руке. На основу добрих односа свога оца и Рима, Стефан Првовен-
чани је од папе затражио краљевску круну, као потврду независности и са-
мосталности српске државе, али је није добио.

РАЗЛИКЕ У ИЗВОРИМА НА ТЕМУ 
КРУНИСАЊА

Тек по доласку бугарског цара Борила на власт, Стефан добија папску 
круну. Краљевски венац, послат од папе Хонорија III, стигао је у Рашку 1217. 
године. Крунисање је обављено у цркви Светог Петра и Павла у Расу, не-
далеко од Новог Пазара, у близини манастира Сопоћани. По изворима из 
житија, најважнијих српских средњовековних књижевних и језичких дела, 
прича је нешто другачија. Ту се каже да је друго крунисање обавио Свети 
Сава, на сабору у Жичи. После добијања аутокефалности српске цркве 1219. 
године, променила се и државно-правна политика, која је постала узрок 
сукоба са Западом. Велики разлог за то био је и добијање пуне државне 
самосталности, кад је Србија била изједначена са свим краљевинама Евро-
пе. Други разлог је био аутокефалност цркве.

Доц. др Борис Стојковски
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О нај ко је сложио умиљату игру 
„Српкиња”, елегичну романсу 
„Била једном ружа једна” или 

дивне песме „Магла пала” и „Јесен сти-
же”, себи је у свом народу овековечио 
име.

Тако је о Исидору Бајићу (1878-1915), 
најпознатијем композитору и музича-
ру у Војводини с краја XIX и почетка 
XX века, говорио његов професор и 
учитељ музике у новосадској Српској 
великој православној гимназији Јован 
Грчић, књижевник и угледни педагог 
тога доба.

– Таквим се учеником учитељ мо-
же само дичити и поносити – записао 

је Грчић у својој књизи „Портрети с пи-
сама”, о музички изузетно талентова-
ном ђаку који већ са непуних 16 годи-
на компонује „Романсу за виолину и 
клавир”. Бајићева композиција за му-
шки хор „Укор”, према истоименој пе-
сми Бранка Радичевића, изведена је 
на Светосавским беседама 1895. годи-
не, а као матурант је две године ка-
сније написао и штампао брзу полку 
за гласовир „Мајски цвет”, која је би-
ла његова прва објављена композици-
ја.

– Љубав према музици, велику 
вредноћу, истрајност и амбицију мла-
ди Бајић је наследио од свог профе-
сора Грчића. Пун идеја и изразите рад-
не енергије, латио се посла свим жа-
ром и љубављу човека, чији је живот-
ни циљ био да што више учини у раз-
ним гранама музичке делатности – на-
води Светозар Радујко, бивши профе-
сор и библиотекар у новосадској Му-
зичкој школи „Исидор Бајић” и један 
од најбољих познавалаца композито-
ровог живота и дела.

Он у својој књизи „Нови Сад – град 
музике” бележи да је Бајић, студира-
јући упоредо права и музику у Будим-
пешти, током двогодишњег боравка у 
том граду радио као хоровођа и ди-
ригент и приређивао концерте који су 
привукли велику пажњу студената, 
музичке публике и водећих стручних 
кругова.

Веома је био ангажован у настоја-
њу да се грађа о српској музици и му-
зичарима нађе у једном мађарском 
музичком лексикону, уверен да би то 
значајно подигло углед нашег народа.

– Овакав Бајићев подухват у то 
време био је пре свега храбар. Презен-
товање културној Европи музике и му-
зичара једног малог народа, био је по-
духват вредан пажње. Међутим, те 
његове идеје многи нису схватили до-
вољно озбиљно – забележио је Радуј-
ко.

На неразумевање, па и противљење, 
наишла је и Бајићева идеја о оснива-
њу Савеза српских певачких друшта-
ва, о чему је бурну полемику водио са 
композитором Петром Коњовићем 
(1883-1970), који ће после Великог ра-
та бити водећи ауторитет, како се он-
да говорило, „бог и батина” у домаћим 
музичким круговима. Писац Вељко Пе-
тровић је тим поводом тврдио да је 
Коњовић ту полемику, која се претво-
рила у отворену свађу, схватао при-
лично лично и допринео да се Бајићу 
не да право место у историји српске 
музике.

– Убрзо после Бајићеве смрти, Ко-
њовић је преузео ту његову идеју и 
основао Савез српских певачких дру-

штава – вели Радујко, оцењујући да 
је надасве популарни композитор, 
упркос огромном опусу, који обухва-
та више од 2000 записаних компози-
ција, ипак запостављен, па и забора-
вљен.

Додуше, постоји неколико инсти-
туција и манифестација које су назва-
не по њему, попут музичке школе у 
Новом Саду, основне школе у родној 
Кули, а добио је и једну уличицу у 
центру Новог Сада.

Поштоваоци дела овог великана на-

ше музике сматрају да то никако ни-
је довољно и већ дуже настоје да се, 
у знак сећања на некада изнад свега 
популарног Ису Бајића, придода и спо-
меник у Новом Саду, граду у којем је 

живео, стварао и прерано преминуо.
– Тиме бисмо, још мало, одужили 

дуг човеку који је толико дао српској 
музици – истиче Светозар Радујко, ко-
ји је заједно са својом супругом Ја-
дранком пре пет година објавио зани-
мљиву романсирану биографију 
„Књига о Исидору”, посвећену ново-
садском композитору, педагогу, мело-
графу, диригенту и публицисти, чију 
ћемо 140. годишњицу рођења обеле-
жити догодине.

СНН

Прошло је 140 година од рођења композитора Исидора Бајића

Свом народу посветио многе познате 
мелодије и остао запостављен

Композитор Исидор Бајић остао је без заслуженог 
места у историји музике. Иако је поживео само 37 
година, у његовом стваралачком опусу налази се 

око 2000 мелодија. Један од покушаја исправљања 
ове неправде је „Књига о Исидору”, коју је о 

новосадском композитору, педагогу, мелографу, 
диригенту и публицисти написао Светозар Радујко

СИМФОНИЈА О ЉУБАВИ МИЛОША 
ОБРЕНОВИЋА

„Бајић се доказивао у готово свим областима музике. Његов богати опус 
чине хорске и инструменталне композиције, тамбурашки сплетови, дела за 
клавир, виолину и камерне саставе, црквене композиције, музика за позо-
ришне комаде, оперете и једна опера. Иза Бајића је остала и једна симфо-
нија, прва коју је дао један српски композитор, а била је посвећена љуба-
ви кнеза Милоша Обреновића”, записао је композитор Милоје Милојевић, 
Бајићев ученик.

УМРО ОТУЂЕН И ЗАБОРАВЉЕН
Први знаци прогресивне парализе код Исидора Бајића се јављају 1914, а 

годину касније, у јесен, отуђен од свих (одржава контакте само са мајком) 
умире у новосадској болници. Сахрањен је на Алмашком гробљу, а на ис-
праћају је било стотинак људи. Киша је тога дана пљуштала, стоји у „Књи-
зи о Исидору”.

Исидор Бајић

Име Исидора Бајића данас носи само новосадска Музичка школа
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Приморани да ратују против свог народа (24)

Одлазак са српског ратишта на Преображење
К од понтонског моста, док су 

војници будимпештанског 32. 
пука „Марија Терезија” чекали 

да пређу Саву, Жарко Ристов је од 
неких Мађара чуо како је у Прњаво-
ру и Лешници, не тако далеко, југоза-
падно од Шапца, побијено више сто-
тина српских сељака, махом стараца, 
жена и деце. Једни су казивали да су 
то починили војници 9. пешадијске 
дивизије, док су други тврдили да је 
то дело 42. хрватске домобранске 
дивизије, која је најчешће помињана 
као „Вражја дивизија”. То више нико 
није могао поуздано да установи.

Помазлија Војин Симин и Владимир 
Јевремовић из Сентандреје, нађоше у 
некој напуштеној шабачкој кафани бо-
цу ракије и неколико флаша вина. 
Преко тек саграђеног понтонског мо-
ста пређоше Саву. Кренуше према 
сремским Лединцима и ту се улого-
рише. После вечере Јевремовић поче 
да преврће по џепу, извади малени ка-
лендар и запрепасти се кад виде да је 
управо тога дана сентандрејска сла-
ва – Преображење. Жарко Ристов ни-
је слушао Јевремовићеве речи, хала-
пљиво је испијао флашу првокласне 
шљивовице. Непрестано је понављао 
речи упокојеног оца Јордана: „Пома-
ло ће све то проћи. Добар је Бог!”

Уморан од свега, утону у пијани 
сан.

Те ноћи је сањао како стоји испод 
звоника, сачињеног од дебелих гре-

да и јаких дасака. У висини се приме-
ћиваху три звона разне величине. 
Жарко се три пута прекрсти, дохва-
ти се дебелог ужета и повуче га. На 
његово велико запрепашћење, звона 
су се само немо клатила. Обли га зној. 

Узалудно је све јаче и све љуће ву-
као, звона су и даље била нема. Успа-
ничи се од страха да је оглувео. Тад 
брже-боље поче да се моли: „Отче 
наш иже јеси…” Његове речи су од-
звањале као да их изговара испод цр-

веног кубета. Погледа у звона. Још су 
се клатила. Без звука, глува као неи-
зговорена реч.

Последњих дана августа месеца 
1914. године, два дана уочи Велике Го-
спојине, каплар Жарко Ристов се за-
једно са својим пуком поново укрцао 
у воз и кренуо у источни део Цареви-
не. У Галицију. Док је промицао бач-
ком равницом присећао се ковинске 
Великогоспојинске славе. У овом ча-
су, његови Ловрани већ се увелико 
припремају да лепо обучени, са бри-
жљиво истимареним коњима и оки-
ћеним каруцама крену на „бучуру” у 
Српски Ковин. Тамо ће сви, онако све-
чарски озарени, под будним оком 
бројних светаца који их ћутке и очин-
ски посматрају са зидова древне све-
тиње, присуствовати богослужењу.

Пред очима му се указа најпре ње-
гова напаћена мајка Босиљка и обузе 
га неподношљива туга. Жарко Ристов 
поче да пребројава погинуле и рање-
не Ловране. Бар оне о којима је за та-
ко шта дознао. У његовој чети је стра-
дао Милан Глигорић, а у трећем ба-
таљону Милош Бечејић. Рањени су 
Милован Колар, Мито Радашин, Ми-
лан Симић, Исо Миловановићи Жив-
ко Шакрак. И тај број беше висок, 
стравично висок, примети Жарко. „А 
рат тек што је започео… Колико ће 
још Ловрана погинути до краја рата? 
Колико њих ће се обогаљити и заувек 
изгубити? То једино Господ зна”, про-
мрмља Жарко Ристов и закашља се.

(Крај)
Драгомир Дујмов

„Рат тек што је започео. Колико ће још Ловрана 
погинути до краја рата? Колико њих ће се 

обогаљити и заувек изгубити? То једино Господ зна”, 
промрмља Жарко Ристов и закашља се…

ФЕЉТОН

Зашто је лакше завидети успешнима него бити успешан
Ж еља за успехом у различитим 

областима живота део је сва-
ког појединца. У неким случа-

јевима, људи, како би избегли анксио-
зност, услед немогућности да се из-
боре са сопственом фрустрацијом, 
обезвређују многе своје личне жеље. 
Ово делује као добра тактика. Неком 
унутрашњом емотивном рачуницом 
човек тада искалкулише да смањење 
интензитета сопствене жеље мање ко-
шта него да се потруди да до тог лич-
ног успеха дође и да на том 
путу случајно омане.

Заправо, као да у нама по-
стоји један забринути, упла-
шени и несигурни део нас, ко-
ји са таквим својим особина-
ма процењује да се не испла-
ти радити на себи и достиза-
ти успехе. Његова порука је, 
буди ту где јеси, биће ти те-
шко, али много мање тешко 
него да се усудиш па не 
успеш. Он своје идеје поткре-
пљује бројним „чињеницама” 
које извлачи, селективно, из 
личног негативног искуства и 
искуства других људи.

Тако човек стагнира, задо-
вољавајући се утешним на-
градама. Међутим, како сва-
ка стагнација има своју цену 
и умањивање амбиција и соп-
ствених способности може 
водити до јављања зависти у 
односу на оне који исту так-
тику нису користили. Завист 

се јавља у односу на оне који себе и 
своје жеље нису умањили и постигли 
су успех.

Познато је да се „успех тешко пра-
шта”, нарочито у срединама у којима 
је он ређи. Успешни се истичу, изло-
жени су погледима и позитивним ко-
ментарима, али неизоставно и негатив-
ним.

Kада посматрамо туђ успех, без ве-
ре да га и сами можемо постићи, мо-
же се јавити завист, усмерена на де-
градацију тог другог. Овде и лежи је-
дан од разлога зашто се многи људи 
плаше успеха. Понекад делује да је 
лакше завидети него бити предмет за-
висти.

Ако се не истичемо и негде „не штр-
чимо” сигурнији смо и од зависти за-
штићенији. Средина нас лакше прихва-
та и живимо у „зони сигурности”. Ме-
ђутим, не треба заборавити да многи 
имају став и понашање које окида за-
вист, „мангупирање”, „шепурење”, пре-
потетно понашање са сталним нагла-

шавањем сопствених успеха и вред-
ности уз свесно потцењивање других. 
Тако човек постаје недоступан за ко-
муникацију, изазива завист и јача 
страх од ње.

Уколико под утицајем различитих 
страхова сами обезвредимо сопстве-
не жеље и амбиције, можемо имати 
тенденцију да исто радимо са туђим. 
Дакле, уколико се одрекнемо својих 
потреба за успехом у одређеној обла-
сти, реално је очекивати да ће се ра-
звити завист према онима који то ни-
су учинили, који нису одустали од 
успеха.

Обезвређивање сопствених жеља 
води до зависти, азавист до обезвре-
ђивања других особа. 

Психолошко саветовалиште

Душко Радовић је рекао: „Нико вам не завиди на 
способностима, него на успесима. Док радите, 

сматрају вас лудим, а када нешто постигнете – 
срећним”. Успех се често тешко прашта, 

омаловажава, деградира, под различитим 
изговорима. Унутрашње незадовољство собом води 
до бројних негативних последица. Заиста, лакше је 

бавити се туђим, него својим животом

ЖИВОТНИ СТИЛ

Аустроугарски рањеници

УНИЖЕЊЕМ ДРУГИХ 
НЕ ПОВЕЋАВА СЕ 

СОПСТВЕНА СЛИКА
Oни коју су обезвредили своју 

жељу за психолошким развојем, 
умеју да прибегну различитим ре-
акцијама, међу којима је као по 
правилу завист под паролом: „Ако 
други напредује и достиже успех, 
а ја стагнирам, постајем све мањи 
и безвреднији”. Зато је механизам 
умањења туђе вредности на снази 
у покушају да се „спуштањем” дру-
гих повећа сопствена слика о себи 
и створи илузија да се човек, уства-
ри, развија.
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ПУТОПИС

Сусрет са лепотама и историјским благом запада Србије
П рва станица на путовању била је 

Сремска Митровица – Сирми-
јум и српска црква Св. Стефана. 

У поподневним часовима стигли смо у 
Тршић, родно место великана и ре-
форматора српског језика, Вука Сте-
фановића Караџића.

Овде као да је време стало. Јадар 
тече бистар и носи поруку одмах на 
уласку: „Брат је мио које вјере био!”, а 

родно огњиште уређено је као за вре-
ме Вуковог детињства. Водич нас је из-
ненадио информацијом да смо ми пр-
ви гости из Мађарске до сада.

Даље нас је пут водио до манасти-
ра Троноша, који је задужбина краља 
Драгутина, из 1317. године. Ове године 
манастир је обележио 700 година по-
стојања. Поред планинског потока, 
1388. године, подигнута је капела по-
свећена Св. великомученику Пантелеј-
мону. По предању, подигли су је бра-
ћа Југовићи и стари Југ Богдан, који су 
уочи Косовског боја походили ове пре-
деле. Овде је настао „Троношки родо-
слов”, чији се оригинал данас налази у 
Бечу, а у Србији постоје две копије.

Увече смо стигли у краљевску Бању 
Ковиљачу и ту смо преноћили. Другог 
дана пут нас је водио на Дрину и Ви-
шеград – Андрићград. Ту нас је чека-
ла велелепна грађевина Мехмед-паше 
Соколовића и сећање на „Данак у кр-

ви”. Нобеловац Иво Ан-
дрић је овековечио ово 
место у познатом роману 
„На Дрини ћуприја”. У Ан-
дрићграду, испред цркве 
Цара Лазара подигнут је 
споменик Андрићу и Пе-
тру Петровићу Његошу.

Дан смо завршили посе-
том манастиру Милешева, 
који је задужбина краља 
Стефана Владислава Не-
мањића (1234-1243). Нај-
вреднија фреска, „Бели ан-
ђео”, са високог манастир-
ског зида и даље сведочи 
да је опстао и манастир и 
фреске у њему.

У ноћним сатима стигли 
смо на Златибор, где смо 
били смештени три дана.

Трећег дана крстарили 
смо по заштићеном при-

родном резервату Увац код Нове Ва-
роши (други такав у Европи). Ово је 
једино место у Европи где живи бе-
логлави суп. Вожња меандерима Ув-
ца, Ледена пећина и јата орлова оча-
равају лепотом. У непосредној близи-
ни, у селу Божетићи, обишли смо ма-
настир Дубницу из прве половине XV 
века.

Четвртог дана крећемо према Мо-
крој Гори. Изнад ње три планине: Зла-
тибор, Шарган и Тара. Возимо се „Шар-
ганском осмицом”, која је изграђена 2. 
фебруара 1925. године кроз планину 
Шарган, а повезивала је Београд, Са-
рајево и Дубровник. Једну од станица, 
„Голубићи”, саградио је наш познати 
режисер Емир Кустурица снимајући 
филм „Живот је чудо”. Очаран приро-

дом овог краја, заједно са донатори-
ма, саградио је Дрвенград.

Последња посета у овом дану је била 
посета манастиру Рача, задужбини кра-
ља Драгутина (1276-1316). У њему је жи-
вело 300 монаха. Неки су обрађивали зе-
мљу, а већина је преписивала црквене 
књиге. До одласка рачанских монаха у 
Угарску, 1690. године, вршила се интен-
зивна преписивачка делатност. За време 
Другог светског рата овде је сачувано 
Мирослављево јеванђеље, најзначајнији 
споменик српске пимености из XII века. У 
манастиру Рача, једно време је боравио 
као монах патријарх Павле.

Последњег дана, у повратку, посе-
тили смо Етно село Сирогојно и град 
Сомбор.

После пет лепо проведених дана, 
сви су се вратили одушевљени природ-
ним лепотама и историјским спомени-
цима српске културе.

Захваљујем свима на добром дру-
жењу и поштовању људи и обичаја. По-
себно се захваљујемо Миленку Ради-
ћу, оцу Милану Ерићу, двојици возача 
и туристичкој агенцији „Budaguide”.

Зора Пејовић Секељ, 
председница 

Српске самоуправе у Тукуљи 

Становници Тукуље упознали нове пределе и људе

Српска самоуправа из Тукуље организовала је 
крајем септембра путовање по западу Србије и 

Републици Српској. На пут је кренуло 45 одраслих 
становника тог места и троје деце, који су се током 

екскурзије упознали са манастиром Милешева, 
Вишеградом, Андрићградом, реком Дрином, 

Мокром гором и другим пределима тог дела Србије

Контакти Срба из Мађарске и Хрватске

Печујци настављају неговање сарадње са Кнежевчанима
С рби из Печуја су узвратили про-

шлогодишњу посету Кнежевча-
на. Наиме, лане су Срби из Кне-

жева, Републике Хрватске, предвође-
ни Зораном Милошевићем, замеником 
начелника општине Поповац, пред-
ставником српске националне мањи-
не у већ поменутој општини, посети-
ли Печуј у циљу како би успоставили 
контакте и дружили се са члановима 
Печујске српске православне црквене 
општине.

Будући да су Кнежевчани у неколи-
ко наврата упутили позив својим при-
јатељима у Мађарској, десеточлана 
група парохијана и парохијанки из Пе-
чуја на челу са јерејом Миланом Ери-
ћем, парохом печујским 30. септембра 
кренула је на пут у Хрватску како би 

се одазвала позиву Србима у Хрват-
ској.

Том приликом, домаћини и гости, 
најпре су заједно посетили ходочасно 
место код Брањине, где се Срби обич-
но окупљају поводом Велике Госпоји-
не, а затим су дружење наставили у 
месној ловачкој кући.

Након агапеа, дружење Печујаца и 
Кнежевчана својом хармоником и пе-
смом употпунио је јереј Срђан Трај-
ковић, парох болмански.

У сваком случају, поподне је проте-
кло у знаку весеља, ћаскања и разма-
трања могућности сарадње, а сасвим 
је сигурно да ће ускоро да следи но-
ви сусрет и дружење Срба са ове и оне 
стране границе и то у Печују, у Мађар-
ској.

П. М.Свештеник Милан Ерић и Зоран Милошевић
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ИНФО СЕРВИСИНФО СЕРВИС

Позивамо вас у Деску, на музички део 
„Сабора српске културе” у Мађарској

XXIII „БАНАТСКИ САБОР”
У суботу, 4. новембра 2017.

„Банатски сабор” одржава се у организацији Културног 
удружења за јавно добро „Банат” из Деске, Српске редак-
ције Мађарског радија (Печуј), Сегединске месне заједни-
це и Културног и документационог центра Срба у Мађар-
ској.

Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инструмен-
талисте и оркестре, односно и хорове који изводе духов-
ну музику и желе да учествују на сабору, да своје прија-
ве пошаљу до 20. октобра 2017, на адресу Културног удру-
жења за јавно добро „Банат” из Деске (Кристифор Брцан: 
имејл: krisztifor@gmail.com, мобилни тел: 06 30 851 7868).

Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих ло-
калних самоуправа или самостално). Обрасци за пријаву 
се преузимају од Културног удружења „Банат” и Српске 
редакције Мађарског радија. Организатори могу да при-
хвате само оне пријаве које стигну до назначеног рока.

О детаљном распореду и почетку програма ћемо вас бла-
говремено информисати.

Свима се захваљујемо на сарадњи и помоћи у остварива-
њу наших заједничких циљева да се сачува, негује и попу-
ларизује српска песма и музика у Мађарској.

Детаљније информације на напред назначеној адреси и 
броју телефона, као и у Српској редакцији Мађарског ра-
дија, на телефон: 06 70 525 080.

ЈУБИЛЕЈ СРПСКЕ ШКОЛЕ У БАТАЊИ
Позивамо вас да својим присуством увеличате 

обележавање 225 година откад се зачуло прво школско 
звоно у Српској основној школи у Батањи.

Свечаност ће бити одржана у петак, 27. октобра 2017. 
године, у 11.00 часова, у Дому културе у Батањи.

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА

Позивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за добијање Светосавске награде 2018. У обзир долазе заслужни 
појединци или организације, који су својом дугогодишњом делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу награде Повеља Саве Текелије 2018. Ово признање се 
додељује појединцима или организацијама који су допринели очувању културних и верских добара Срба у Мађарској. 
Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда, који се налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 

образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а и појединци, припадници српске заједнице. 

Предлози се достављају писменим путем на адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat, 1055 
Budapest, Falk Miksa u. 3.), са назнаком „Предлог за Светосавску награду ССМ 2017“, односно „Предлог за Повељу Сава 

Текелија 2017“. Предлози се могу доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu. 
Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2017. године. Предлози који стигну после овог рока се неће разматрати, 

па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете на време.  
Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu)

У организацији Српске народносне самоуправе у 
Ержебетварошу, Задужбине Јакова Игњатовића и 

Српског културног центра, биће одржане 
промоције два издања

„СТВАРАЊЕ ПРВЕ НАРОДНОСНЕ 
УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У 

МАЂАРСКОЈ“
Марије Ластић

и

„ЈЕСЕЈЕВО СТАБЛО”
роман Драгомира Дујмова

9. новембра 2017. (четвртак) од 18.00 ч. 

О књигама ће говорити: 
Славица Зељковић и Давид Кецман Дако

Српски културни центар
Будимпешта, Ул. Нађмезе 49

Документарна изложба у Печују

ЛУКИЈАН БОГДАНОВИЋ, 
ПОСЛЕДЊИ КАРЛОВАЧКИ 

ПАТРИЈАРХ

Поводом обележавања 150. годишњице рођења 
патријарха Лукијана Богдановића, Музеј града Новог 

Сада и Печујско-барањско српско удружење, у сарадњи 
са Печујском српском православном црквеном 

општином и Самоуправом Срба у Печују, организују 
изложбу под насловом „Лукијан Богдановић – последњи 

карловачки патријарх“. 

Свечано отварање, којем ће присуствовати и аутор 
поставке мр Гордана Петковић, виши кустос Музеја града 
Новог Сада, одржаће се 9. новембра у 17 часова у Дому 

цивилних заједница у Печују (Трг Св. Иштвана бр. 17). 

Изложбу ће отворити Његово преосвештенство епископ 
будимски Лукијан. Рализацију поставке, која ће у Печују 
боравити до 29. новембра, подржали су Министарство 
за људске ресурсе и Фонд при Министарству људских 

ресурса (ЕМЕТ)
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После неколико деценија поново своји на своме
С редоје се са 19 година разболео 

од парализе. Дуго се лечио и 
упркос болести завршава елек-

тротехничку школу и преко пештан-
ске фирме „Електроимпекс” добија 
послове у иностранству.

Радио је чак у 24 земље, у Европи 
и Азији, на изради електронике на ве-
ликим инфо таблама за градске трго-

ве и спортске стадионе. Најдуже је бо-
равио у Русији, где се оженио архи-
тектом Маргаритом Александровном 
Кирјусином и са њом добио кћерку 
Емилију (Миљу). Она је данас удата за 
Дениса Носева. Обоје су новинари на 
московској државној телевизији. Има-
ју и кћерку Милену која носи дедино 
презиме, Симић.

Сваке године редовно долазе у Ло-
вру. Воле са Средојем да иду на Ду-
нав, на пецање, а у августу на ковин-
ску славу, Велику Госпојину. Милена 
ће ове године у школу. Била је на те-
стирању као полазник, првак. Када су 

је питали да каже шта је лето, она је 
рекла: „Лето је Ловра, мој деда и ма-
че Пепи”.

Средојева сестра Јелица Симић је 
једна од првих девојака из Ловре које 
су стекле високо образовање. Заврши-
ла је мађарски језик, светску књижев-
ност и славистику. Сећа се да је као ти-
нејџерка, од сестара од тетке, Јулијане 
и Меланије, добила књигу „Седам ве-
кова мађарске поезије”. Свакога дана 
ју је читала, учећи песме напамет. Та-
ко је заволела мађарску књижевност.

Српске писце Андрића, Киша, Ње-
гоша и Селимовића, упознала је и за-

волела преко Стоја-
на Вујичића, тада 
професора на Уни-
верзитету „Етвеш 
Лоранд”. Њему је 
захвална што ју је 
упутио у тајне лите-
ратуре. Била је уче-
ник ковинске гимна-
зије, а касније из-
ванредан пештански 
студент. Захваљују-
ћи томе добијала је 
стипендију и могућ-
ност да живи у ко-
легијуму „Етвеш”, у 
Будиму.

По завршетку 
студија, радила је 
као професор у 
Средњој техничкој 
школи „Пушкаш Ти-
вадар”, затим у 
Српскохрватској 
гимназији, где је 
прешла на позив 

пријатељице и колегинице Марије Ла-
стић.

Свој посао је волела и уживала у 
свакодневном раду са децом. Потом 
је била начелник у Државном педаго-
шком институту у Будимпешти, а од 
2002. године је у пензији.

Породици Симић је салаш враћен 
1979. године и то сасвим случајно, ка-
да су већ изгубили наду да ће га ика-
да повратити. Јелица је, радећи у ту-
ризму, у Цриквеници, упознала чове-
ка који је тада радио у жупанијском 
одељењу у Дебрецину. У дугим лет-
њим вечерњим разговорима, на ред је 
дошла и национализација и Јелица је 
испричала своју породичну причу. Он 
је обећао да ће покушати да помог-
не. Мада се овакви кратки сусрети на 
летовању обично брзо забораве, у 
овом случају није било тако. Он се 
озбиљно позабавио Јеличиним пробле-
мом и она је добила мало парче зе-
мље које су Симићи некада звали „са-
лаш”.

И тако сада проводе пензионерске 
дане, мало у Пешти, мало на „салашу” 
у Ловри. Средоје је већи део године у 
Ловри. Има своје занимање у двори-
шту и башти. Та врста рада га испуња-
ва и чини задовољним. Он и данас чу-
ва очев прим, који понекад, листајући 
успомене, чују у неко тихо предвечер-
је. Потајно се нада да ће у нечијим 
младим рукама поново засвирати као 
што је некада свирао у очевим.

Јелица, откако је 
у пензији, све чешће 
је са братом на ста-
ром огњишту својих 
родитеља. И када је 
ту, свакога дана оде 
бициклом до гро-
бља. Она „држи” ку-
ћу и као велики за-
љубљеник у књи-
жевност ужива у 
читању.

О оном што је 
било и што зна це-
ло село, причају уз 
фину, помало ус-
трепталу сету. Не-
ма ту места ни гор-
чини, ни осудама. 
Од државе су до-
били симболичну 
одштету за огром-
но имање које им је 
одузето, а поврат-
ком „салаша” на ко-
ме сада живе, и мо-
ралну сатисфакци-
ју. Није им било ла-
ко да га толике го-
дине гледају као 
„задружну авлију”. 
Морало је болети.
Славица Зељковић

Породица Симић из Ловре (3)

Захваљујући случајном познанику, за ког се 
испоставило да је утицајан и добронамеран човек, 
Симићи су добили натраг парче земље у Ловри, па 

данас на њему проводе највише времена. Имају 
своје мале радости које им живот значе и чувају 

успомене на претке којих одавно нема

РУСКИ НОВАЦ ЗА КОЊА
Било је то 1945. године. Јелица је имала само пет година. Рат је био при 

крају. Немци су пружали последњи отпор у Мађарској, а фронт је био из-
међу Стоног Београда и Адоња. Тада је страдала и православна црква у 
Адоњу, селу наспрам Ловре, преко Дунава.

Руси су потпуно испразнили Ловру. Цело село се преселило у Перeгу. Је-
лица се сећала како су њена браћа и сестре, Наталија и Бисерка и друга 
деца, колима ноћу прешли преко моста у Ковину:

– То је нама деци било интересантно. Били смо као путујуће обдани-
ште. Нисмо имали свест о томе колико је све то било озбиљно и да је још 
увек рат. Сећам се како је Средоје промрзао и уморан од дугог пута питао 
маму: „Далеко ли је Русија?”. У Перегу су неки спавали на слами у штала-
ма; људи су били смештени различито, у зависности где је било места. Ми 
смо спавали на кревету. Имали смо ту привилегију, јер је тата давао дрва 
из наше шуме за огрев. Помагао је све оне којима је требала помоћ, широ-
ко и несебично. Сећам се да су ми говорили да сам увек била надурена, 
мрзовољна, а Средоје је био весео, златокоси и насмејан дечак. Њему су 
Руси давали и новац, који је брижљиво чувао, и чоколадице, а мени само 
чоколадице. Овај детаљ помињем с разлогом. Када смо се после извесног 
времена вратили у Ловру, село је било потпуно опљачкано. Руси су га опу-
стошили. Нисмо затекли ни стоку, а куће су биле похаране. То је био тежак 
ударац за нас Србе, јер смо Русе гледали као наше православце и ослобо-
диоце. Средоје је имао толико новца, које је као дете добио од руских вој-
ника, да смо могли да купимо једног коња – сећа се Јелица.

УЖИВАЈУ У МАЛИМ РАДОСТИМА
Средоје и Јелица Симић су близанци, а још сличнијим су их учиниле ус-

помене и судбина коју су делили, као и она невидљива рука генетског ути-
цаја која обликује наше животе – исправно држање тела и отмено прикри-
вање невоља. Животи су им ишли различитим стазама, али су се у Ловри, 
поново, спојили у једну тачку. Уживају у свакодневним рутинама, породич-
ним окупљањима и успоменама на своје најближе.

Породица Симић на окупу

Јелица и Средоје са унуком Миленом
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ГОДИШЊИЦЕ
Три века од аустроугарске опсаде Београда

Победа Савојског означила почетак краја турске 
владавине Балканом

В ојни и политички кругови у Бечу, 
још од почетка XVIII века, узимају 
Београд као главну стратегијску 

тачку за продор Хабсбуршке монархије 
на Балканско полуострво. Зато су у свим 
својим политичким и војним плановима 
господарења над северозападним де-
лом Балканског полуострва имали пре 
свега у виду освајање Београда. Тако је 
мислио и принц Еуген Савојски. Те зиме 
је дошао у Беч, где га је цар са радошћу 
дочекао, даровао га крстом искићеним 
дијамантима и рекао: „Господ Исус 
Христ први је војсковођа, који ће вашу 
милост најбоље помагати када пођете 
на невернике.”

Тридесет принчева под 
истом заставом

Главнина војске се уконачила код Фу-
тога, корпус коњичког генерала Мерсија 
код Вршца и Гате, у јужном Банату, два 
коњичка пука фелдмаршал-лајтнанта 
Вијарда код Kарансебеша, у источном 
Банату, корпус фелдцајгс-мајстера 
Штајнвила у Ердељу, корпус генерала 
Петраша код Сремске Митровице и кор-
пус генерала Хаубена у Петроварадину.

Уочи новог поласка Еуген је сачинио 
свој тестамент. Више од тридесет прин-
чева похитало је под његове заставе. Ме-
ђутим, султан је опет скупио 200.000 

војника и упутио се ка Београду. Бео-
градску тврђаву је снажно осигурао и 
утврдио, па одмах издао заповест да се 
пређе преко Дунава и да се продре у 
Угарску. Тврђава је била уређена за ду-
жу одбрану, са ровом дубоким 5 метара 
и широким 8 метара, зиданом контрае-
скарпом и палисадама. За одбрану пре-
лаза преко Саве, Турци су подигли и по-
сели редуте на Великој ади циганлији, на 
ушћу Саве, Великом ратном острву и 
три на левој обали Дунава.

Турци су намеравали да 1717. године 
продру у Трансилванију, Мађарску и Хр-
ватску, али због тешкоћа око попуне из-

губљених топова код Петроварадина 
и Темишвара, почетак операција је 
одложен. Главнокомандујући ау-

стријске војске принц Еуген Савојски је 
то искористио и кренуо на Београд из 
Футога, са војском од 100.000 људи, са 
10 већих бродова и преко 50 шајки нао-
ружаних са 200 – 300 топова.

У исто време извршен је и притисак на 
Босну: из Славоније, под командом запо-
ведника тамошњих граничара генерала 
Петраша, са Баније под вођством бан-
ског намесника Ивана Драшковића и из 
Лике, одакле је дејствовао гроф Рабата. 
А Еугенова војска је преко Срема и Бана-
та избила на Дунав, према Винчи.

До Београда на 
неочекиван начин

Велики стратег је пришао Београду на 
неочекиван начин. С флотилом саста-
вљеном од многих бојних шајки и чама-
ца, теретних лађа и десет ратних бродо-
ва са 370 топова, он је допловио под 

Београд Дунавом, у који је ушао из Та-
миша, проширеним рукавцем код Панче-
ва. Тако је избегао напад турских бродо-
ва из Оршаве, Смедерева и Београда. 
Мост на Дунаву постављен је близу села 
Вишњице, где је од 15. до 17. јуна 1717. го-
дине принц Еуген пребацио на десну 
обалу 24 чете гренадира, 27 батаљона и 
6 топова, под командом фелдмаршала 
принца Александра Виртембершког. 
Преко подигнутог моста пребацио је до 
17. јуна и остале снаге и улогорио се на 
висовима између Вишњице и Београда.

Никада се у Београду није у исто вре-
ме окупило толико генерала, војника 
најразличитијих народности, принчева 
из свих познатих владајућих кућа у 
Европи. Сви су хтели да присуствују ве-

ликој бици, који је водио у то доба најве-
ћи и најпознатији ратни геније. Да би од-
вратио пажњу непријатеља од опсаде 
Београда, принц Еуген је наредио Петра-
шу да изведе тактички покрет према 
Шапцу. Из Осијека му је послата артиље-
рија и муниција, те је са потчињеном ми-
лицијом кренуо према Сави да би испи-
тао могућности напада на Шабац који је 
бомбардовао.

У међувремену, половином јуна, вели-
ки везир Халил-паша кренуо је из Једре-
на за Београд са око 150.000 војника и 
175 топова. За команданта целој турској 
војсци постављен је београдски паша 
Хаџи Алија. Он је одмах заповедио да се 
град утврђује и стави доста војске у 
Београду под управу Нумана Ћуприли-
ћа, а да се друга војска скупи на граници 
Влашке, да одатле смета Царској војсци.

Добро испланирани 
напад

У бици под Београдом, Савојски је по-
казао велики војнички дар и способност 
војсковође. Можда се ни једној бици за 
Београд није приступило са већом па-

жњом, промишљеним и поузданим пла-
ном као овој. Савојски је са својим нај-
способнијим генералима испитао и про-
учио све важније стратешке позиције 
око Београда. Противно дотадашњој вој-
ној тактици, он није пребацио војску 
преко Саве већ преко Дунава, што је би-
ло велико изненађење за Турке. Потом 
су утврдиле командни штаб и опасали 
град, али су пре тога издржали жестоку 

битку са 6 турских галија и 40 малих ла-
ђица.

Оставивши код Вишњице 6 коњичких 
пукова и 4 батаљона, а за заштиту моста 
6 батаљона, Еуген је 19. јуна посео поло-
жаје око Миријева и на Великом Врачару 
и приступио опсадним радовима. Kон-
травалациону линију, за напад и за одби-
јање евентуалног испада, изградио је у 
луку од Саве преко Ташмајдана до Ду-
нава и посео са 23 батаљона, 8 пукова 
кирасира и 4 пука драгона. Цикумвала-
циону линију за одбрану с југа подигао 
је у виду испупченог лука од Саве код 
Велике аде циганлије, преког Великог 
Врачара и Kарабурме до Дунава и посео 
је са 38 батаљона и 14 кирасирских пуко-
ва. Линије су изломљене ради унакрсне 
и фланкирне ватре, и повезане саобра-
ћајницама, а између њих постављен је 
логор за штаб и главнину артиљерије.

До 25. јуна мост је пребачен од Винче 
на Kарабурму, постављен између обе ли-
није, осигуран на левој обали редутом са 
10 топова, а на десној са неколико бата-
љона. На банатској страни према Вели-
ком ратном острву подигнуто је утврђе-
ње. Из Петроварадина преко Бежаније 

Опсада Београда из 1717. године, друга је од укупно три 
опсаде тог града, које су предводиле снаге Аустроугарске, 
како би га преузеле од Турака. Након аустријске победе, 

која је осигурана српским добровољцима, основана је 
краткотрајна Kраљевина Србија (1718-1739) у околини 

Београда, као покрајина Хабзбуршке монархије, све док 
Турци нису поновно освојили град, двадесет година касније

ВАНБРАЧНИ СИН ЛУЈА XIV?
Еуген Савојски рођен је у Паризу, у Хотелу „Соасон”, 18. октобра 1663. године, 

од родитеља који су пореклом били Италијани. Његова мајка, Олимпија Манћи-
ни, била је Мазаренова синовица и он ју је 1647. године из Рима довео у Париз, 
где је у краљевској палати одрастала поред краља Луја XIV. Надала се да би мо-
гла постати краљица, али после Лујеве женидбе она се 1657. године удала за Еу-
гена Мауриција, најмлађег сина Томе Франца, принца карињанског и грофа соа-
сонског, и најмлађег брата грофа Витора Амадеа Савојског, који је био ожењен 
ћеркома Анрија IV, француског краља. Еуген Маурицио и Олимпија су имали пе-
торицу синова, од којих је Еуген био најмлађи, и три ћерке. Постојале су сумње 
да је био ванбрачни син Луја XIV, али Луј се снажно трудио да оповргне ове сум-
ње.

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

Републике Србије
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стигло је 29. јуна појачање од 7 батаљо-
на, два пука кирасира и српска гранична 
милиција, које је посело Велику аду ци-
ганлију, а уз помоћ српских добровоља-
ца, шајкаша и граничара, подигнут је 
мост преко Саве низводно у близини 
острва.

Турци су запалили Земун, повукли се 
у Београд, ужурбано су утврђивали 
град и копали контраминске галерије. Да 
би уништили аустријске бродове, Турци 
су 5. јула са око 50 бродова и шајки извр-
шили испад Дунавом према Земуну, а са 
око 1000 спахија и неколико стотина ја-
њичара искрцали се на левој обали Саве 
код ушћа, да би продором уз обалу Ду-
нава према Земуну подржали ватром 
акцију бродова.

Хаос у турским 
редовима

Сукоб бродова одиграо се код Зему-
на. Погибијом команданта флоте, код 
Турака је настала дезорганизација у ко-
мандовању, па су се они повукли са гу-
битком од 5 бродова, неколико шајки и 
око 200 људи. Аустријанци су наставили 
са опсадним радовим под вођством 
фелдмаршала принца Александра Вир-
тембершког, прикупили до 22. јула оп-
садну артиљерију и 23. јула почели бом-
бардовање вароши и тврђаве. Аустријан-
ци су тако снажно тукли Београд да су 
после два дана топови опсађеника били 
сасвим оборени.

У међувремену, уходе су донеле 
принцу Еугену глас да велика турска вој-
ска иде граду у помоћ и да је већ у Ни-
шу, а да је у њој најмање 250.000 људи. 
Принц се није збунио. Сазнавши опет да 
су Турци у Смедереву, а јаничари у Гроц-
кој, заповедио је да се топови добро 
снабдеју муницијом и да се целој војсци 
да довољно праха и олова.

До 12. августа пристигла је главнина 
турске војске и распоредила се на лини-
ји Вишњица – Екмеклук – Дедиње – Са-
ва, према западном врху Велике аде ци-
ганлије. Поседнуту линију Турци су 
утврдили, позади ње уредили батеријске 
положаје и подигли утврђени логор. На 
крилима и у центру налазила се коњица 
– спахије и Татари, а између њих јањича-

ри. Приближницама и паралелама јани-
чари су подишли аустријској циркумва-
лационој линији до на 30 корака, а ујед-
но је тукли унакрсном артиљеријском 
вартом, споља и из града.

Војска принца Еугена у 
опасности

Положај принца Еугена био је у вели-
кој опасности. Са лева и десна две вели-
ке реке, пред собом утврђен град са 
гарнизоном од 30.000 људи, а с леђа вој-
ска од најмање 150.000 војника. Еугено-
ва војска се јако смањила, што од боле-
сти, што од умора, а нешто је опет поги-
нуло у биткама. Нико није знао шта ће и 
како ће принц, јер је подједнако опасно 
било изаћи из опкопа или пак остати он-
де где се ко затекао. Али принц Еуген 
рече: „Ја сам дошао са мојим храбрим 
витезовима да узмем Београд од невер-
ника, а не да се склањам од њега па за-
то хоћу и да останем.”

Принц је издао заповест да се шанац 
повиси и да се војницима поделе корпе 
напуњене земљом да се заклањају, али 

то није много помогло. Што 
мртвих, што рањених било 
је око 15.000, а нездрава во-
да је обарала коње и тако 
се војска сваким даном 
смањивала. Ипак, у међу-
времену Аустријанци су са 
5 батаљона, 6 гренадирских 
чета, 350 коњаника и неко-
лико шајки заузели 11. авгу-
ста Велико ратно острво, 
одакле су почели да туку 
Доњи град и да неутралишу 
турску артиљерију. Запали-
ли су 14. августа главно тур-
ско слагалиште муниције у 
Горњем граду, од чије су ек-
сплозије Турци имали вели-
ке губитке. Ипак напад на 
тврђаву није се могао на-
ставити пре него што се од-
баци Халилова деблокадна 
војска.

У међувремену, велики везир је по-
слао изасланика код команданта тврђа-
ве ради усаглашења заједничке акције 

против хришћана. Некадашњи куруц, Ја-
нош Векоњ, уместо у тврђаву, просле-
дио је писмо Еугену Савојском. Сазнав-
ши да Турци за наредни дан спремају 
концентрисани напад са две стране, Са-
војски се одлучио на опасан потез: оста-
вивши мањи одред да спречава испаде 
из тврђаве, са већином војске сукобио 
се са армијом великог везира.

Ноћу, 15. августа принц Еуген је са 
једним секретаром правио распоред 
војске у свом шатору, а после је позвао 
генерале и рекао им да ће се сутра су-
кобити са Турцима. Велики део ноћи је 

проведен у уређивању две убојне лини-
је за сутрашњу битку, а у обе је било 
свега 40.000 људи – број доста мали 
према броју Турака, али далеко над-
моћнији одважношћу и својом храбро-
шћу.

Напад по месечини
Знак да се удара биле су три бомбе. У 

два сата после поноћи избацили су их и 
онда је прва линија почела да се креће и 
према месечини пошла напред. При зау-
зимању распореда, аустријске батерије 
из контравалационе линије, са Великог 
ратног острва и са леве обале ушћа Са-
ве, бомбардовале су град све до поноћи. 
Напад је почео 16. августа у 1 час. Око 4 
часа коњица фелдмаршала Миклоша 
Палфија наишла је на Турке у рововима 
на Топчидерском брду и Дедињу, напала 
их и међу њима створила забуну. У гу-
стој магли друге турске снаге налетеле 
су на Аустријанце при поседању поло-
жаја и претпеле осетне губитке. Затим 
је турска коњица извршила врло снажан 
противнапад на коњицу фелдмаршала 

Палфија, али је разбијена уз 
помоћ коњице друге линије 
генерала Kлаудија Мерсија.

За то време је аустријска 
пешадија продрла у турски 
ров, али се удаљила од свог 
правца и створила празнину 
између себе и коњице Пал-
фија, у коју су, под зашти-
том магле, продрли Турци и 
нашли се пред аустријском 
пешадијом другог ешелона. 
Kонцентричним нападом, 
они су око 6 часова одбаче-
ни и натерани у бекство. За 
њима је кренула коњица, у 
гоњење. Ускоро су Аустри-
јанци заузели на јуриш тур-
ску батерију на Дедињу.

Због магле је и аустриј-
ска пешадија на левом кри-
лу наступала погрешним 
правцем и изгубила додир 
са коњицом. У настали ме-
ђупростор продрли су јани-
чари и спахије, потисли ау-
стријску коњицу и покуша-

ли да окруже пешадију. Аустријанци су 
око 8 часова увели у напад пешадију и 
коњицу другог ешелона, разбили у огор-
ченој борби Турке и одбацили их у прав-
цу Екмеклука.

Пошто су освојили све турске при-
ближнице и паралеле, Аустријанци су 
увели у борбу нове снаге, заузели Екме-
клук око пола десет, а затим одбили 
противнапад Татара и спахија. Турци су 
се растурили на све стране. Пало их је 
више од 10.000, а што од хусара, 
што од Срба изгинуло их је скоро 
5000.

НЕСПОСОБАН ЗА ВОЈСКУ, ПА ВОЈСКОВОЂА
Родитељи Еугена Савојског су мало времена проводили са децом. Еуген Мау-

рицио је био војник у француској војсци, заповедник од Kампање и шеф Швај-
царске гарде, и доста времена је проводио на фронту, док је Олимпија била 
склона судским интригама и деци је посвећивала врло мало пажње. Године 1673. 
је чак пала сумња на њу да је отровала свог мужа, а потом да је чак и планира-
ла убиство краља. Не чекајући суђење 1680. Године, из Француске је отишла за 
Брисел, оставивши да Еугена пазе његова бака, Марија Бурбонска, принцеза ка-
рињанска, и тетка маркгрофица баденска, мајка принца Лудвига Баденског. Са 
десет година, процењујући да је Еуген психички и физички слаб да издржи напо-
ре војничког живота, краљ је одредио да треба да се посвети духовном животу. 
Али Еуген ни најмање није марио за овим животом; читао је преко воље свој 
требник, а напротив није се могао растати од Kурција, Тацита и Цезара. Тадашње 
ратно доба Луја XIV утицало је на њега више него витешка дела о којима је у тим 
књигама читао. Фебруара 1683. године млади принц је све изненадио својом на-
мером да приступи војсци. Kада је замолио Луја XIV да му да место у војсци, 
краљ, који није показивао наклоност према Олимпијиној деци после њеног одла-
ска за Брисел, одбио је његов захтев и био врло непријатно изненађен што Еуген, 
када је дошао код њега на аудијенцију није, као плашљиви племићи из Версаја, 
пребледео пред краљевским величанством и што није као они пао ничице када 
га је краљ упитао шта жели.

ПОЛУВЕКОВНА ВОЈНИЧКА КАРИЈЕРА
Еуген Савојски је сматран највећим војсковођом свога времена. Он је потомак 

споредне линије савојске куће. Овај човек, који је био странац у Хабзбуршкој 
монархији, заиста је волео своју другу отаџбину, а волео је и царски дом. Поре-
клом Италијан, по одгоју Француз, постао је једна од најистакнутијих особа у 
Аустрији, ратујући под девизом „Аустрија изнад свега”. Одбачен од Луја XIV 
због свог изгледа, са осамнаест година је ступио у царску војску, веома брзо на-
предовао у служби и извојевао низ веома значајних победа за Хабзбуршку мо-
нархију током блиставе педесетдвогодишње војничке каријере. Предводио је 
царску војску у ратним метежима крајем XVII и почетком XVIII века, када се 
Европа одбранила од Турака, царства се распадала и настајали замеци великих 
националних држава у средњој и западној Европи.



Рањени и мртви на све 
стране

На страни царске војске било је око 
5000 мртвих и 2000 рањених војника, а 
међу овима били су и принц Еуген, кнез 
Александар Виртембершки и други ге-
нерали. Запленили су од Турака 131 топ 
од бронзе, 35 мерзера, 59 застава и мно-
го муниције. Принц није хтео узети ни-
шта друго сем везировог шатора који је 
био величанствен, а из кога је написао 
извештај о великој победи. Све друго 
оставио је војсци.

Београдска војска била је за све то 
време само зачуђени гледалац велике 
несреће, држећи да јој је посао само да 
град чува и брани. Између 9 и 10 сати пре 
подне 16. августа 1717. године била је 
одлучена и добијена велика битка под 
Београдом, у којој је учествовало 6000 
српских добровољаца, шајкаша.

Већ другог дана након победе ау-
стријске војске, турска посада истакла 
је на градским бедемима беле барјаке у 
знак предаје. Предаја је уговорена 18. 

августа, а по склопљеном уговору војни-
цима турске посаде одобрено је да са 
женама, децом и покретном имовином, 
најкасније до 22. августа, напусте тврђа-
ву.

Сва се Европа радовала овој великој 
победи. Ова победа је била круна вој-
ничке каријере принца Еугена Савојског 
и потврдила га као водећег европског ге-
нерала тога времена. Његова способност 
да пораз претвори у победу се показала 
као принчева највећа врлина. Аустријан-
ци су у тврђави оставили посаду од 13 
батаљона и 4 ратна брода.

Сјајна победа и заузимање Београда 
били су тим значајнији јер је царска 
војска на другим деловима фронта во-
дила тешке борбе с Османлијама. Си-
туацију је погоршао продор Татара у 

Ердељ, али су татарску војску убр-
зо протерали народни устаници. 
Ференц Други Ракоци је из Фран-

цуске стигао у Османско 
царство да са својим куру-
цима упадне у Мађарску, 
али у тренутку његовог до-
ласка Београд је већ био 
заузет, а турска цивилна и 
војна администрација у па-
ници због могућег даљег 
продора хришћана на 
османску територију.

Европа слави 
освајање 
Београда

Освајање Београда од-
јекнуло је у Европи као ве-
лики ратни успех Хабсбур-
шке монархије, те се очеки-
вало да ће аустријски Цар 
Kарло Шести искористити 
задобијену победу и наста-
вити рат ради решавања 
Источног питања. Међутим, 
политичка ситуација у 
Европи се у то време погор-

шала у односу на Хабсбур-
шку монархију. Четири да-
на после велике победе код 
Београда, Шпанија је 20. 

августа неочекивано искр-
цала војску на острво Сар-
динију, која је, нешто рани-
је, припала Хабсбурзима. 
Kарло Шести се бојао да 
може доћи до нових и те-
жих заплета, те је посредо-
вањем Енглеске и Холанди-
је пристао на мировне пре-
говоре са Османским цар-
ством. Затим се наставило 
са освајањем Србије. Рато-
вало се све до зиме, када се 
због непроходности земље 
и тешкоћа при прехрани 
војске ратовање морало 

прекинути. Турци су се повукли на ли-
нију Видин – Ниш.

У јуну 1718. дошао је Еуген Савојски у 
Београд, а 21. јула потписан је Пожаре-

вачки мир, који је склопљен на једном 
узвишењу између Пожаревца и Kостол-
ца. Преговори су почели 5. јуна, а уговор 
о миру је потписан 21. јула. По овом уго-
вору, цар је задржао Влашку до Алуте, 
Банат, Београд и Србију до Тимока и 
планине Бујукдаша, један део Босне из-
међу Саве и Уне. Млетачка Република 
није добила ништа и од тада је престала 
да игра важну улогу. Османлије су сачу-
вале Мореју, а Аустрији су одобриле ис-
те економске погодности као и другим 
западним силама.

Аустријанци су из ове епизоде изву-
кли највише користи и између њих и 
Османлија мир је владао до смрти вели-

ког везира Дамада Ибра-
хим-паше (1718-1730). Тери-
торија Хабзбуршке монар-
хије је удвостручена: док се 
од Вестфалског мира про-
стирала на око 303.000 км², 
Kарловачким и Пожаревач-
ким миром проширена је за 
још 315.000 км². Ради зашти-
те интереса својих подани-
ка, Хабзбуршка монархија 
је основала конзулате по 
Османском царству.

Битка код 
Петроварадина
Годину дана пре аустриј-

ске опсаде Београда, оди-
грала се Битка код Петрова-
радина, у којој су се 5. авгу-
ста 1716. године сукобиле 
аустријске и османске тру-

ДРЖАВНИК, ПОЛИТИЧАР И РАТНИК
Савојски је студирао математику и природне науке. Ступио је у аустријску војску након 

неуспелог покушаја да буде примљен у француску армију. Истакавши се у рату против Ту-
рака код Беча, Пеште и Београда и против Француза у Пијемонту, постао је генерал, а 1693. и 
фелдмаршал. Од 1703. до смрти био је председник Дворског ратног савета. Био је исто толи-
ко способан државник и политичар колико и војсковођа, па је имао велики утицај на вођење 
послова у Аустрији прве половине XVIII века. Његове победе над Турцима (предвођеним сул-
таном) код Сенте 1697. (битка код Сенте), код Петроварадина 1716. и код Београда 1717. (оп-
сада Београда), значиле су прекид турских освајања у Европи, а резултати тих победа, био је 
Карловачки 1699, односно Пожаревачки мир (1718), којим је Аустрија стекла велике делове 
Хрватске и Славоније, Банат, северну Србију, део Босне, Влашке, Угарске и Ердељ, значили су 
учвршћење Аустрије у Подунављу. Победе Еугена Савојског над Французима у Рату за шпан-
ско наслеђе (1701-1709) значиле су истовремено јачање аустријских позиција у западној Евро-
пи, где је Француска била у првом плану политичких збивања.
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УТИЦАО НА УРЕЂЕЊЕ СРБИЈЕ
За време аустријске окупације 1718-1739, Савојски је много ути-

цао на уређење Србије. У Београдској тврђави се Капија Карла VI 
често погрешно назива Капија принца Евгенија или Капија Еугена 
Савојског, а доскора су постојали и остаци његовог двора на Дорћо-
лу у Београду.Поткрај живота учествовао је с мање успеха и у ра-
ту за пољско наслеђе. Неко време био је царски намесник у Итали-
ји и Фландрији. У свом дворцу Белведере (на италијанском „леп ви-
дик”) у Бечу, скупио је вредну збирку уметничких дела и велику би-
блиотеку. Пореклом Италијан, по васпитању Француз, постао је јед-
на од најистакнутијих особа у Аустрији, ратујући под девизом „Ау-
стрија изнад свега„. Године 1697. цар Светог римског царства Лео-
полд I, у складу с тадашњим обичајима, а за посебне заслуге у по-
беди над Турцима код Сенте, подарио му имање у јужној Барањи. 
У склопу имања налазило се 13 села, којима је касније додано још 6 
села, површине око 800 km². За седиште имања власник је изабрао 
село Биље, где је између 1707. и 1712. саградио дворац. Цело имање 
добило је име Беље, по мађарском изговору имена тог села – Bellye.
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пе. То је била највећа је борба у истори-
ји Новог Сада, а топоними попут Текија, 
Транџамента, Везирца, Алибеговца или 
Татарског брда, три века касније подсе-
ћају на овај сукоб. Према легендама, о 
којима сведочи и постојање Цркве Сне-
жне Госпе, скоро двоструко бројнија 
турска војска поражена је захваљујући 
снегу који је пао пред почетак борби.

Ненад Шегуљев, аутор интернет стра-
нице о Петроварадинској тврђави, каже 
да је у бечким и турским архивима ус-
пео да дође до нових података о чуве-
ном боју.

– Да би рат предупредио, принц Еу-
ген Савојски је наредио концентрисање 
хабзбуршких трупа у околини Футога. 
Укупно је било 65.000 војника, а овој вој-

сци прикључиле су се пред битку и тру-
пе под вођством принца Александра од 
Витемберга тако да је цела војска имала 
76.000 војника. У међувремену се турска 
војска од око 120.000 људи сакупљала 
код Београда, затим прешла Саву и кре-
нула ка Петроварадинској тврђави – ка-
же Шегуљев.

Пре чувене битке уследио је мањи 
окршај аустријске извиднице са турском 
коњицом, када су се хабзбуршке трупе 
предвођене грофом Палфијем повукле 
после четири сата борбе, што је осоко-
лило Османлије.

Дан касније главнина турске војске 
заузела је узвишења око Тврђаве, а око 
30.000 јаничара почело је копање ровова 
од Студеног дола према тврђави. Турски 
ровови су већ 4. августа пришли на 40 
корака од царског логора, а турска ар-
тиљерија са 40 топова заузела је поло-
жај на данашњем гробљу на Транџамен-
ту, док је остатак артиљерије био на Ми-
шелуку. Турска коњица била је смеште-
на у Студеном долу, а Татари на Везирцу 
и Kарагачу.

Војска у рововима
Принц Еуген Савојски није желео да 

дозволи Турцима да потпуно опколе Тв-
рђаву, па је одлучио да у зору 5. августа 
нападне Османлије.

– Аустријска тактика била је да се 
војска стационирана на бачкој страни 
пребаци у Тврђаву и у два појаса ровова 
изграђених две деценије раније. Ови ро-
вови се зову ретраншмани, одакле је до 
наших дана остао назив Транџамент. Kа-
да су трупе пребациване са новосадске 
стране током ноћи, невреме је покида-
ло ланце на понтону и умало зауставило 
операцију. Ипак, ово невреме и турској 
извидници је отежало посао, због чега 
су извели погрешан закључак да се Ау-
стријанци повлаче, што ће се који сат 
касније показати као фатална грешка – 
наводи Шегуљев.

Ујутру у седам сати Еуген Савојски 
је издао наређење принцу Александру 
од Витемберга да нападне са левог 
крила.

– Напад је прошао успешно, али су 
Турци одмах извели контранапад. То је 
довело до панике у аустријском кампу, 
али је Еуген мирно наредио принцу 
Александру да нападне незаштићени 
турски центар. То је било превише за ја-

ничаре, а за то време са де-
сног крила аустријска ко-
њица почистила је спахије у 
незадрживом јуришу. Та-
тарски коњаници видевши 
незадржив напад, окренули 
су се и побегли – каже Ше-
гуљев.

Велики везир Дамад 
Али-паша посматрао је 
битку са оближњег брда, 
данашњег Везирца, где је 
смртно рањен, а умро је не-
што касније у цркви Светог 
Николе у Сремским Kарлов-
цима. После 11 сати цео тур-
ски положај пао је у ау-
стријске руке са великим 
ратним пленом, а принц Еу-
ген је из шатора великог ве-
зира послао извештај о по-
беди цару Kарлу VI.

Према аустријским и 
турским изворима турска 
војска имала је између 

130.000 и 160.000 војника, а аустријска 
око 70.000. У бици је погинуло око 3000 
аустријских и око 6000 османских вој-
ника. Николас Хендерсон, аутор биогра-
фије о Еугену Савојском, написао је да 
је било потребно 500 војника да из тур-
ског кампа однесу богати плен.

Ненад Шегуљев објашњава да многи 
топоними са сремске стране носе нази-
ве по овом сукобу, што је и разумљиво 

јер се на бачкој страни није водила бор-
ба.

– Везирац, Алибеговац, Санош, Пуц-
карош, Kарагач, Татарско брдо… нека су 
од места који до данас подсећају на 
битку код Петроварадина, највећу у 
историји града – закључује он.

Августовски снег 
растерао Турке

Посебно поглавље битке представља 
снег који је, према легенди, пао у сред 
лета и допринео победи Еугена Савој-
ског над знатно бројнијом турском вој-
ском. У истраживању тог податка чла-
нови портала „Петроварадинска тврђа-
ва” обратили су се Владимиру Јанкови-
ћу, метеорологу и професору на Уни-
верзитету у Манчестеру.

– Он нам је рекао да нема податак 
да је снег падао те године у току лета. 
Међутим, рекао нам је и да је та цела 
година и претходна 1715. година била из-
узетно хладна и нестабилна. Према об-
јашњењу, при мало екстремнијим вре-
менским приликама јутарње иње могло 
је да личи на снег – закључује Шегуљев.

У Цркви на Текијама посвећеној Сне-
жној Госпи, сваке године се одржава по-
мен у част велике победе хришћанске 
војске. У средњем веку на том месту би-
ла је капелица, коју су порушили Турци 
када су у XVI веку заузели ове крајеве. 
Они су ту подигли дрвену џамију са ми-
наретом и малу текију коју су опслужи-
вала два дервиша. Након истеривања 
Турака 1687. године петроварадински 
фратри претварају џамију у хришћан-
ску капелу. Садашња црква подигнута 
је 1881. године. Реч текија је арапског 
порекла и означава одмор.

Пред саму битку, велики везир Дамад 
Али-паша послао је писмо Еугену Са-

војвком у којем му је написао: „Нема ни-
какве сумње да ће крв која ће потећи на 
обе стране, пасти као клетва на вас, ва-
шу децу, децу ваше деце све до судњег 
дана”. О смрти великог везира у списима 
постоје три верзије – да је ушао у бор-
бу па тамо страдао, да га је погодио ме-
так док је посматрао сукоб, али и 
да се сам убио, јер је знао да га по-
сле овог пораза чека казна. 

АУСТРИЈИ ОСТАВИО БЕЛВЕДЕРЕ
Од дана када је Еуген Савојски постао главнокомандујући царске војске, па 

до зенита његове војничке каријере територија Хабзбуршке монархије увећа-
на је за више него дупло. Сем што је предводио Аустријанце на бојном пољу, 
стизао је да обавља и бројне државничке послове које су му поверавали царе-
ви које је служио. Био је први генерал после Монтекуколија, који је постао 
председник Дворског ратног савета, најважније војне институције у Царству. 
У исто време је био војсковођа и обављао посао гувернера Холандије. Али, 
овај велики генерал је стизао да се докаже и на другим пољима. Слободно 
време је попуњавао преписком са филозофима, међу којима се истиче Гот-
фрид Вилхелм Лајбниц. Потомства није имао, али је човечанству оставио ве-
лелепни дворац Белведере у Бечу и још низ објеката величанствене архитек-
туре широм Хабсбуршке монархије. После смрти, од библиотеке принца Еуге-
на, која је била чувена по великом броју књига, настала је Аустријска нацио-
нална библиотека. Многим уметницима је био мецена, од којих су нам остала 
значајна дела.
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Републике Србије1

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА
АФОРИЗМИ

• СЛОБОДАН СИМИЋ

Не силазећи са телевизије, попео се на главу.

Почео сам да причам сам са собом. Најзад смо се помирили.

Деца немају шта да једу. Али срећом имају шта да гледају.

Сигурно ће нам бити боље. Обећао је неки човек на телевизији.

Поручујемо свима који желе да направе хаос у Србији: Долазите на готово!

Народу се не сме говорити истина. Ако је луд, није глуп

Kад причаш сам са собом, не треба ти коалициони партнер.

А кад су у коалицију ушли нико и ништа, постали су све и свја.

Урадио сам интервју са Председником. Одговорио је на сва своја питања.

Имамо оружје за масовно уништење. Владу Србије.

Вођа проверено није слеп. Офталмолог га је упутио код психијатра.

• БОЈАН ЉУБЕНОВИЋ

Синоћ смо обележили двадесет година матуре.
Од целог одељења само разредни ради!

Деда је примио пензију.
Он је у нашој кући представник крупног капитала.

У фирми сам прво носио џакове, а онда сам се учланио у странку и постао
заменик директора.
Изгледа шашаво, али мене леђа више не боле!

Данас свака будала мисли да може да постане високи државни функционер.
А само реткима то заиста и успе.

Идете код лекара празних руку.
Јесте ли ви болесни?!

Наш вођа је отет.
Држе га у телевизору и не пуштају напоље.

Некада су нам лопови у куће улазили кроз прозор.
Данас улазе кроз телевизор.

Увек кад наш премијер гостује на телевизији водитељка га пита:
– Хоћете ли рецитацију ил’ монолог?

Нестаде нам синоћ струје у кући па кренусмо да причамо једни с другима.
Мука човека на све натера!

Зашто увек гласам за власт?
Не знам, нисам паметан.

Kажу да ће једном бити боље.
Ама, једном је већ сада боље, него шта ћемо ми остали!

Премијер је изјавио да нас очекује велико повећање плата и пензија.
Тако велико повећање нисмо имали још од прошлог интервијуа.

Питали једног радника ко је на новчаници од 5.000 динара, и он погоди.
На невиђено!

• БОРИСЛАВ МИТРОВИЋ

Хлеб нам је падао на намазану страну, док смо имали чиме да га намажемо.

Имамо правну државу на папиру, али како то објаснити неписменом народу?

Не говорите из главе! Доста је било пресипања из шупљег у празно.

Нисам ја вас пљунуо. Ја сам се само прецизно изразио.

Неће нас убити прејака већ глупа ријеч.

Вјечни мир је побиједио. Чекамо четрдесет дана па да прославимо.

• ИВKО МИХАЈЛОВИЋ

Србија је на добром путу. Тако бар каже њен власник.

Ретко укључујем мозак. Плашим се можданог удара.

Без живота у Србији нема добре робије.

Kада ми дотакнемо дно, емотивно се вежемо за њега.

Имам три купљене дипломе. У томе сам мастер.

За државу не морамо да бринемо. Приватизована је!



САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ

KРАЈ БАЈKЕ
Владар једне мале монархије имао је 

много разлога да буде веома задовољан. 
Његова власт, за коју се дуго и тешко бо-
рио, никада није била чвршћа. Странка 
којом је управљао из сенке владала је 
свим селима, градовима и регионима. У 
влади и парламенту нико му није про-
тивречио. Службе безбедности биле су 
му лично потчињене. Владар је контро-
лисао тужилаштва и судове. Медији га 
нису критиковали. Цркве су сумњале у 
неке делове светих књига, али у њега ни-
су. Невладине организације су га хвали-
ле. Писци су му писали панегерике, апо-
логије и оде, а сликари су се надметали 
ко ће насликати владарев већи и лепши 
портрет. Сви су за оданост његовом ве-
личанству били одговарајуће награђива-
ни – високим платама, изузетним пензи-
јама, донацијама, становима, опрашта-
њем пореза…

Лидер највеће опозиционе странке 
није му се противио, јер је сваког месеца 
из државног буџета тајно добијао апана-
жу велике вредности. Председник друге 
по снази опозиционе странке само је 
глумио да је опозицонар, јер су његови 
људи били распоређени на добро плаће-
на 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 на-
мирени.

Међутим, бајка се претворила у 
стварност кад су се изненада пред вла-
даревом 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 не-
прегледних колона слили су се у један: 
„Kраљ мора да абдицира!”

– Kо су ови људи који се буне против 
мене? – питао је монарх свог саветника.

– Лекари, инжењери, радници, зана-
тлије, сељаци, професори…

– Па шта, побогу, хоће?
– Траже плате.
– Да, можда су у праву. Kо би се још 

и њих сетио?!
Александар Чотрић

МИГОВИ
Kако би се спречиле хаварије мигова 

због неуспешних узлијетања са малих 
аеродрома, идеја је да се на крају писте 
постави довољно јако минско поље, ода-
кле би се мигови лако дизали у ваздух. А 

онда се поново склапају за нови лет, по-
што стижу у деловима.

Перица Јокић

СЛИВНИK
Повучеш воду и сва прљавштина слије 

се у сливник. Мрак прошлости и све не-
проспаване ноћи цеде се и лагано неста-
ју. Онда наступи нови дан и нови пробле-
ми долазе. Знаш да их чека сливник. Ако 
ништа друго због проливеног зноја и су-
за. Отичу некуд где престаје време и где 
се срећа заметнула. Дух времена затво-
рен у боци на дну сливника, чека да га 
неко пробуди.

Зоран Додеровић

СУДБИНА
Срели су се на улици. Видело се да су 

обојица много пропатили. Памтили су и 
боља времена. Изгледали су јадно, офу-
цано. Били су гладни.

Један је остао без посла. Од тада се 
потуца од немила до недрага. Други је 
избачен на улицу, у циљу рационализа-
ције броја гладних уста која треба хра-
нити. Обојица жртве транзиције и пропа-
сти државе благостања.

Истовремено угледаше масну крпу, 

бачену поред контејнера који су редов-
но обилазили. Зграбили су је, један за је-
дан крај, други за други. Стадоше се же-
стоко отимати око ње. Ниједан није хтео 
да попусти.

Били су спремни на све, само да осво-
је спасоносни оброк. Почеше опасно да 
реже И кидишу један на другога. Ухва-
тише се у коштац, лину крв. А некада су 
били најбољи пријатељи.

Један пас и његов бивши газда.
Томислав Дрвар

ДОМАЋИ 
СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

ЛЕПОТА, МУШКА
Модерни мушкарац 21. века мора др-

жати до своје улаштености. Живот више 
не вреди ни попишаног боба, ако при ру-
ци немаш презле алоје, јојоба зејтин и 
сандаловину испод сача. Није тешко из-
рачунати да би ми за враћање здраве 
гипкости само левог подочњака требало 

пола плате. А правила је безброј: крема 
против тарупања лактова нипошто не 
иде преко колена, а лосион за мекоћу 
ушних ресица не сме у додир са под-
братком, који ваља, у правилним серија-
ма, тапкати китовим мрсом. За пете иде 

око дванаест емулзија, све једна другој 
до увета, а пинцете за носне длаке нипо-
што не турати у остале телесне зјапине, 
где је растиш покучастији. Језик се стру-
же с неколико шпахли, а пупак специјал-
ним туферима у правцу казаљке на сату, 
јер се иначе лако одреши. Зубни конац 
мора проћи НАСА тестове оптерећења, 
а треба га по устима дромбуљати сати-
ма, с тим да си засрô ствар ако њиме 
жуљнеш десни. За целулит и стрије не-
опходно је сачинити акциони план и па-
рафирати га у Бриселу.

ЉУБАВ
Елемент који се, уз добре намере, нај-

чешће користи за поплочавање путева 
до пакла.

ЉУБЕЗНИЦЕ ПОЛИТИЧАРА
Шкоди мачо имиџу државе ако поли-

тичар нема љубавницу. На том тржишту 
влада хаос, многа непедигрирана жен-
ска нога окомота се око политичара, а 
враг ће га знати одакле вреба нека нова 
Мата Хари. Иначе, намигуше се лако 
осиле, па троше (некад и изгледају) као 
руски тенкови.

МАГИЧНА ГРАНИЦА
У случају српске железнице, просечна 

брзина од 80 км/х, чим буде достигнута 
(можда и престигнута) возови ће, после 
столећа и по, постати бржи него што су 
били у време када су први прагови и ши-
не полагани диљем наше поносне родне 
груде, а усплахирени народни посланици 
држали ватрене говоре против паклене 
новотарије што ће наше жене начинити 
јаловицама.

МАЈСТОР
Помало одумирућа врста возача (при)

градских аутобуса – једну руку користи 
за враћање кусура, док му друга служи 
за придржавање тек запаљене цигарете 
(не размишљајте о томе чиме држи во-
лан).

Предраг Ж. Вајагић, Бранислав 
Зукић

ПРОБЛЕМИ ДВОРСKИХ 
ЛУДА

Састанак је отворила Врховна двор-
ска луда.

– Драге колеге, сазвао сам овај са-
станак због ванредне ситуације у којој 
смо се сви ми изненада нашли. Kао што и 
сами знате, наш драги вољени краљ, бог 
му дао дуг живот, прогласио се за цара! 
Тако да је он у овом моменту и краљ и 
цар. Па ми морамо да се договориомо… 
како да се понашамо…

– Ако се од нас, дворских луда, оче-
кује да од сад радимо дупли посао, то 
тако неће моћи! Ја предлажем да ступи-
мо у генерални штрајк! – прекинула је 
изладање једна незадовољна дворска 
луда.

– Само полако! – смиривала је стра-
сти Врховна дворска луда. – Нико од нас 
још ништа није тражио. Тако да нема по-
требе за некаквим радикалним мера-
ма… Уосталом, последњи пут кад смо 
рекли краљу да ћемо ступити у штрајк… 
силно се исмејао… јер је мислио да је то 
неки наш штос…

– А како би било да ми… некога пи-
тамо… – предложила је једна дворска 
луда. – Да ли постоји некаква разлика у 
забављању, шлихтању, дивљењу и повла-
ђивању између краља и цара… па да 
знамо… да прилагодимо… наступе… А 
ако постоји разлика… да договоримо 
некакав знак… да знамо кад је краљ а 
кад је цар… да не помешамо…

– Kолико ја знам – јавила се нај-
старија дворска луда – нема ника- 2
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кве разлике у нашим задужењима прека 
краљу и према цару… Ја сам на почетку 
каријере радио код једног цара… и ко-
лико се сећам све је у принципу исто… 
Забављање, шлихтање, дивљење и по-
влађивање… Наш стандрадни посао…

– Па ако је то тако… – видно је лак-
нуло Врховном – онда ћемо лако! За по-
четак ћемо дуплирати забављање, шлих-
тање, дивљење и повлађивање… А после 
ћемо видети… у зависности од тога ко-
лико је наш вољени краљевски цар цар-
ски краљ задовољан…

– Да нам не буде превише посла – 
поново се јавила она незадовољна двор-
ска луда. – Морамо да радимо у две 
смене! И за краљевског цара и за царског 
краља! Да то није мало… много?!

– Можда нам је најпаметније да 
ипак питамо нашег царског краља одно-
сно краљевског цара шта са нама плани-
ра па да се тако и понашамо… -закључ-
лио је Врховни.

После разговора Врховне дворске лу-
де са Владаром, уследио је нови саста-
нак.

– Све је у најбољем реду! – обаве-
стио је своје колеге Врховна дворска лу-
да. – Kраљевски цар царски краљ од нас 
очекује потпуно исто као и кад је био 
само краљ. Дакле, довољно је само да, 
као и обично, формирамо Владу!

И свима је лакнуло.
Слободан Симић

KЉУЧНИ ЧОВЕK
Главни одбор владајуће странке у ма-

лом граду, сатима је већао кога да пре-
дложи за велику годишњу награду из 
области културе. Падали су разни пре-
длози, али је председник био неумољив. 
Неко је предложио младог пијанисту, 
добитника већ неколико иностраних на-
града.

– А јели тај члан наше странке? – пи-
тао је председник.

– Није, још је млад.
– Па, шта чека, после ће бити касно.
– А онај познати сликар, излагао је у 

Београду, па чак и у Паризу? – осмелио 
се неко од присутних.

– А да ли је он члан наше странке – 
дочекало га већ познато питање.

– Није, али…
– Нема ту али, идемо даље – пресе-

као је шеф.
– А онај писац…?
– Kоји, онај што пише колумне по 

свакојаким новинама у којим критикује 
владу? Нема шансе, па чак и ако је члан 
странке. А знам да није – мало се раже-

стио председник.
Дизајнерка није била члан стран-

ке, као ни познати лингвиста. О про-

фесору филозофије да и не говоримо. 
Председник једног тренутка готово по-
вика:

– Људи, другови, саборци, имали ко 
у овом граду да има неке везе са култу-
ром, а да је члан наше странке?

Један момак из задњег реда се охра-
бри:

– Домар културног центра Милутин 
је истакнути члан наше странке…

Председник као да је једва дочекао 
овај предлог:

– Па, дајте њега – повикао је.
Један из првог реда тихо добаци:
– Па он је само домар, знате…
– Такав нам треба – био је одлучан 

председник. – Он држи све кључеве кул-
туре, и биоскопа, и сале за изложбе, и 
летње позорнице… Он је кључни човек 
културе, схватате ли?

– А и брат му је шеф опозиционе 
странке. Додуше, он не говори са братом 
– добацили су неки присутни.

– Ето, то је доказ његовог зрелог по-
нашања – није узмицао председник.

– Да, али он је био две године у за-
твору због проневере – гракнуло је не-
колико њих.

– Kада? – постави председник кључ-
но питање.

– Још у прошлом режиму – одгово-
рили су му.

– Дакле, одлично. Нека се види како 
је прошла власт осуђивала поштене. Ње-

му треба дати награду и тачка – био је 
одлучан председник.

И би тачка. Домар Милутин је понео 
највеће признање као кључни човек кул-
туре града. Више него заслужено.

Идући кући, звецкајући кључевима и 
стежући диплому на груди, домар Ми-
лутин је, уз тријумфални осмех прола-
зио поред својих комшија, кад му један 
добаци:

– Да ниси и ти дипломирао, комшија?
Милутин би се у оваквим ситуацијама 

одмах посвађао и почео да псује, али 
овога пута је само промрмљао себи у 
браду:

– Kакав некултуран свет!
Драгутин Минић Kарло

ЗБРАТИМЉЕНОСТ
Идем ја тако улицом, а свуд око мене 

пролазници масе, такорећи саме као и 
ја.

Некад се ишло само куд се морало и 
зато се у свако доба знало куда се иде, 
а ово данас ђаво би га знао зашто је ко 
куда кренуо, и с којим правом, и шта ће 
уопште тамо, мада јамачно нешто при-
ватно и неуредно.

Идем ја тако и одједном се осетим 
некако збратимљено. И још да нисам 
сам него да се уствари крећем у Kолони 
по један. Дошло ми да крочим смело, и 
истовремено да дижем чело, да збијам 
редове, и да уопште, и да дајем приме-
ре беспримерног пожртвовања.

То за уопште у реду, то може и да 
прође, али шта ћу ако ми оно остало не-
ко примети? Шта ако ми се споља види 
да сам збратимљен практично до луди-
ла? А и нашао сам кад ћу да будем збра-
тимљен! Што је најтужније, ја никад ни-
сам изгледао збратимљено кад је то би-
ло потребно, и нисам се сврставао у ре-
дове, чак сам и самог себе избегавао 
кад год се могло.

Ех, кад помислим, у то време… Сви су 
гледали како се гордо вијори поносни 
барјак на стегу заставе, а ја ништа. Сад 
просто не знам који ми је ђаво, коло у 
животу нисам играо, не знам ни како се 
то ради, а ипак просто осећам како у се-
би ђипам, све у смислу ију-ју

и још ми навиру разне заклетве и дру-

ге свечане обавезе како ћу ја до послед-
њег човека све што треба и осећам се 
као да сам одувек био прожет до најве-
ће мере и да сам ту искључиво да бих по 
цену надчовечанских напора!

А свуд около разни људи маскирани 
као пролазници али, знам ја, све су то 
прикривени припадници, и још учесници 
овога, или борци за оно, а са таквима се 
није шалити.

Никако да наиђе човек који је само 
обичан пашеног, или стриц, или девер, 
него све сам припадник, а ако случајно 
није припадник онда је поборник, а са 
њима се никад не зна.

Додуше, има и дана кад човеку ништа 
не раде, али се никад не зна ни који је то 
дан и зато сам се затворио у кућу и че-
кам да ме то прође. Само ми још повре-
мено, кроз зубе стиснуте да то спрече, 
навре која процеђена корачница уз коју 
би требало и ја да корачам, питам се у 
ком смеру и још се кајем што се састо-
јим.

Јесте, открио сам, ја се састојим, и то 
од састојака који ту потпуно узалуд сто-
је, уместо да се и они ставе на распола-
гање Заједници.

Зоран Станојевић

СОKРАТ
Једном приликом замолили Сократа 

да каже неку сентенцу: Знам да ништа 
не знам! рече у даху. У ствари, рекао је 
на суптилнији начин оно што му је Kсан-
типа стално говорила: Немаш појма! Слу-
шао то тек ослобођен из ропства Платон 
и нашао се у чуду:

– Kако ћу да записујем његове мисли 
и шта да записујем ако ништа не зна? 
Пропашће моја историјска улога и мора-
ћу изгледа да сам нешто напишем.

Тако је и било. Нешто од Сократових 
флоскула је успео да запише и сада се 
са њима муче гимназијалци и то на Ла-
тинском. Докоњаци превели са Старо-
грчког.

И ту се из ове сентенце појавио 
Contradictio in adjecto.

Kако ли је Сокраат могао да буде оп-
тужен да квари омладину када је и сам 
изјавио да ништа не зна? Пре ће бити да 
је њега неко могао да поквари. Међутим, 
римско право још није постојало, Платон 
још није написао своје дело Држава, а 
сплет околности је личио на ону старо-
српску изреку: „Два без душе – трећи 
без главе, макар био и Сократ.”

Реформа правосуђа је заиста неоп-
ходна, још тада су то тражили неки сло-
бодноумни људи. Реформа је процес и 
не може то на брзину – рекоше владари 
тада.

Kако тада, тако и сада.
Душан Пуача
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