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ПОЛИТИКА

Превирања у Црној Гори

Народ тражи смену најбогатијег 
председника у Европи

Док црногорски лидер Мило Ђукановић поручује да 
ће се демонстранти начекати док он поднесе 
оставку, 500 шатора у Подгорици, прекопута 
државног парламента и даље стоји, упркос 

порукама комуналаца да ће бити почишћени

Н еколико хиљада људи из свих 
крајева Црне Горе преселили 
су се под нове „кровове” и ће-

бад, уз кашичицу хране коју им доту-
ре вредне домаћице из Зете. Сабрао 
их је циљ – испуњење захтева орга-
низатора Демократског фронта – 
пад владе Мила Ђукановића, форми-
рање нове прелазне владе која би 
требало да створи услове за одржа-
вање првих фер и демократских из-
бора.

И док се захтеви нису „охладили”, 

стигао је одговор од Ђукановића да 
ће се демонстранти начекати док он 
поднесе оставку! Поручио је да про-
тести нису грађански, јер су се орга-
низатори „упрегли” у намери да обез-
беде што је могуће ширу подршку из 
међународне јавности. Међутим, 
она, како је приметио Мило, стиже 
само од Демократске странке Срби-
је.

Управо је ДСС још из времена Ко-
штунице била и остала „ноћна мора” 
Ђукановића, као и сада када је про-

тестантима у Подгорици стигла по-
дршка од Сандре Рашковић-Ивић, 
али и Владана Глишића из Двери, Ми-
рослава Паровића из Треће Србије, 
др Мила Ломпара, др Богољуба Шија-
ковића и многих других.

Први пут од референдума 2006. на 
плацу испред парламента сабрали су 
се Срби и Црногорци, Муслимани и 
Бошњаци са својим обележјима који 
никоме не сметају. Ту су још и Хрва-
ти, Албанци, Роми… Велики је број 
високошколаца који траже парче не-
ба за своју егзистенцију, радници чије 
су фабрике у катанцима, књижевни-
ци, новинари… Један од присутних 
песника је новинарима појаснио за-
што је данима на протестима: „Зато 
што је ово парче земље једино у Цр-
ној Гори где сам сигуран да ме нико 
неће опљачкати”! 

С ада постаје јасно које је тајно 
европско оружје у менаџменту 
избегличке стихије – Балкан. 

Балканска географија, често посва-
ђане политичке гарнитуре, јавности 
које дуго памте, а на 
кратко заборављају, 
дуга историја оскудице 
и трпљења – све су то 
за богатије Европљане 
добри аргументи да 
балканске државе ис-
користе као привреме-
ну тампон-зону према 
навали са југа.

Најкраће речено, 
Европа купује време 
док не смисли неку 
стратегију. Према слу-
чајном узорку расподе-
љује избегличке квоте 
по Балкану, док се не 
договори о ширим 
европским квотама.

Недељама је аустриј-
ска политика у врло 
грубим терминима опи-
сивала мађарско посту-
пање према избеглица-
ма, да би онда медијски 
извештаји одједном 
преко ноћи почињали 
изјавом: „Захваљујући 

мађарском затварању граница, при-
лив избеглица у Аустрију зауста-
вљен.”

Сви се по Европи и даље смеју Хр-
ватима, који су већ након 24 сата ка-
питулирали пред, тада још релативно 
малим бројем избеглица, али забора-
вљају да се Хрватска већ годинама 
налази у спиралном политичком и 
економском паду без дна.

Немачка, Аустрија и Шведска оста-
лим чланицама намећу политику 
„присилне солидарности”, заборавља-
јући да је однос три према двадесет 
и пет, или да те три земље заједно чи-
не једну петину становника ЕУ, одно-

сно у економским показатељима јед-
ну четвртину укупног бруто дохотка 
ЕУ.

Аустријски канцелар Фајман је на 
прес-конференцији у Берлину одр-

жао говор као да се 
спрема за економа код 
Мајке Терезе. Мањи део 
штампе је похвалио ње-
гову емпатију, а већи га 
оптужио због губитка 
осећаја за реалност.

Још већу збуњеност у 
јавности доносе про-
тивречни сигнали које 
одашиље немачка кан-
целарка Меркел. Нема 
ни три месеца откада је 
пред камерама распла-
кала малу Палестинку, 
која је молила за ази-
лантски статус за своју 
породицу, да би потом 
импулсивно суспендо-
вала „Даблин 3” и сти-
лизовала се у „канце-
ларку добродошлице” 
(Wilkommen skanz lerin).

Према једној школ-
ски интегрисаној Пале-
стинки закон се приме-
њује принципијелно, а 
према осамсто хиљада 

Стари континент је још увек збуњен пред масом 
избеглица, економских миграната и недефинисаних 
авантуриста, који од читавог европског идентитета 

разумеју само једну ставку: бољи живот

Нова идентитетска обележја старог континента

ОГРАДЕ КАО ЛАНЧАНА РЕАКЦИЈА
Ако се у неколико наредних недеља не постигне договор о осигурању 

европских спољних граница, онда ће под притиском јавности и десних 
партија европске земље једна за другом затварати националне границе. 
„Ако хоће да преживи, Европа мора да постане тврђава”, каже аустриј-
ски вицеканцелар Митерленер и додаје да је „свађа са Орбаном бесми-
слена”.

Нове масе које долазе не уклапају се у досадашње европске моделе 
сеоба, јер су оне потпуно нови феномен. Њихов долазак је најближи ан-
тичком демографском моделу „ver sacrum” (свето пролеће), где се мла-
ди мушкарци шаљу у свет да за племе, клан, породицу освоје нове мате-
ријалне и територијалне ресурсе и поставе нове границе крвног и триба-
листичког идентитета.

ИЗБЕГЛИЦЕ И 
АВАНТУРИСТИ

У глобалним оквирима не дога-
ђа се ништа посебно: становни-
штво се прерасподељује, док сума 
економског благостања остаје 
једнака. Из визуре малих европ-
ских култура, а у том контексту је 
и Немачка мала, реч је о катастро-
фи.

До пре неколико дана то је го-
ворио Орбан, а данас то говори и 
аустријски вицеканцелар Рајн-
холд Митерленер. „Солидарност 
према избеглицама је потрошена. 
На телевизијским сликама тужних 
фамилија у бекству видимо и оне 
који марш према Европи дожи-
вљавају као добродошлу аванту-
ру”, каже Митерленер у интервјуу 
за Салцбургер нахрихтен.

до милион нових избеглица које се у 
Немачкој очекују до краја ове годи-
не, он се суспендује, па враћа по на-
хођењу („Даблин 3”), или поштује, а у 
ствари суспендује („Шенген”).

„Ми то можемо”, преносили су не-
мачки медији изјаву канцеларке, на-
кон чега је следило „Ми то не може-
мо на тај начин” – министра полиције 
Де Мезјера и „Ја то не могу никако” – 
Манфреда Шмита, донедавног шефа 
Савезне службе за миграцију и избе-
глице, који је недавно поднео остав-
ку.

Да би се ових дана опипао пулс не-
мачке и аустријске јавности, најбоље 
је пратити електронске медије. Осим 
ретких изузетака, као на пример 
ОРФ-ових дописника из Будимпеште 
и Београда, у свим осталим прилози-
ма видљива је стратегија да се гледа-
лиште најпре дирне до суза, а тек по-
сле тога информише. 

Сеоба у пуном јеку – Европа и даље збуњена
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ПУТИН КВАРИ ОБАМИНУ 
РАЧУНИЦУ?

В ладимир Путин прво у Москви отво-
рио највећу џамију у Русији, а онда је 
послао своју борбену авијацију да 

уништи Исламску државу у Сирији. То јест, 
Руси немају ништа против муслимана, али 
имају против терориста.

С друге стране, председник Америке Ба-
рак Обама тврди „да се режим у Дамаску 
не сме помагати чак и да после њега дође 
на власт још гори режим”. Логика рата у Ви-
јетнаму: спасићемо неко село од комуни-
зма тако што ћемо га тотално избомбардо-
вати…

Ko то у свету може да има нешто про-
тив тога што руска авијација бомбардује 
положаје Исламске државе? Да ли наору-
жана сиријска опозиција сарађује са теро-
ристима из Нусра фронта? Сарађује. Је ли 
Нусра фронт огранак Ал Каиде? И на Запа-
ду кажу да јесте. Чему онда западни про-
тести ако нека руска бомба, или ракета, 
мало окрзне и наоружану сиријску опози-
цију, коју су опремили и обучили Амери-
канци, а која сарађује са Нусра фронтом? 
Или, ми помажемо и наоружавамо сириј-
ску опозицију, то јавно и признајемо, успут 
дајемо тој опозицији модерно оружје, а 
онда та сиријска опозиција то оружје пре-
пусти фанатицима из Исламске државе. И 
то је све у реду?

Но, када Руси помажу Башару ел Асаду 
и власт у Дамаску, која је једино међуна-
родно призната и која је представљена у 
УН, е то онда није у реду. Па, званични Па-
риз каже да они не сматрају власт у Дама-
ску легалном и легитимном. Могу да кажу 
шта год хоће, нека пробају да сада пошаљу 
своје „рафале” ако могу – да промене 
власт у Дамаску. Стара добра француска 
колонијална сећања из Сирије. Крофне, 
еспресо и јутарњи „Монд” у оквиру од тр-
ске у кафићима Дамаска.

Русија је у Сирији демонстрирала брзи-
ну и лакоћу пребацивања и успостављања 
авио-базе за један цео авио-пук са најмање 
35 до 40 авиона и двадесетак јуришних и 
транспортних хеликоптера. И све то за само 
неколико недеља. Причамо и глорификује-
мо НАТО стандарде, шта ћемо сада? Једино 
је ратна ситуација мерило неких војних 
стандарда. Све остало је теорија, која обич-
но и не преживи судар са реалношћу рата.

Сирија је после Авганистана и Грузије 
нова школа борбене пилотаже за руску ави-
јацију. Но, руски пилоти нису у Сирију до-
шли само тако, изненада. Они су претходно 
на сиријским аеродромима три месеца изу-
чавали подручје борбених операција, усва-
јали тактику бомбардовања циљева у пу-
стињско-планинским условима, као и так-
тику избегавања лаких ракета ПВО које 
имају, или могу да од Запада добију при-
падници сиријске наоружане опозиције, а 
онда преко њих и Нусра фронт и Исламска 
држава. Затим су руски пилоти, одређени 
за учешће у акцијама у Сирији, на полиго-
нима у Русији две недеље вежбали ракети-
рање и бомбардовање, да би на крају били 
распоређени у ескадриле специјалног 
авио-пука који је скоро неопажено стигао у 
Сирију.

Мирослав Лазански

Грађевински радови у Десци

Приводи се крају обнова парохијског дома

У Десци убрзано теку радови на 
реновирању парохијског дома. 
Будући да су прозори дотраја-

ли, донета је одлука да се сва окна на 
згради измене. У исто време у току је 
и изолација грађевине, односно про-

сторија које чине парохијски дом. Из-
мена простора се приводи крају, а по-
што је током лета извршено „резање 
зида” у циљу изолације од влаге, он 
се тренутно ужурбано малтерише.

Како сазнајемо од мајстора, чим 

се малтер осуши уследиће 
преостали радови који под-
разумевају и увођење цен-
тралног грејања. Кречење, 
фарбање и постављање ла-
мината је оно што Дешчани, 
предвођени Чедомиром 
Адамовом, извођачем радо-
ва и председником месне 
Српске православне црквене 
општине и највећим донато-
ром, желе да што пре реали-
зују.

Све ово и кошта, а сред-
става никада довољно. У по-
моћ су зато притекле локал-
на самоуправа села и месна 
Српска самоуправа, а мате-
ријалну подршку обезбеди-
ли су и бројни донатори који 
заслужују захвалност. Срби 

у Десци су познати по свом прило-
жништву и нема сумње да ће српска 
заједница у овом насељу помоћи 
успешну реализацију извођачких ра-
дова на обнови парохијског дома.

П. М.

Заседао Народносни савет у Печују

У припреми „Дани народности”
У згради локалне самоуправе гра-

да Печуја, 5. октобра је одржана 
седница Народносног савета, 

којом је председавао Јозо Хари. 
Представници народности су, иза за-
творених врата, донели одлуку о до-
дели овогодишњег признања „За на-
родности”: Према потврђеним ин-
формацијама, овогодишњи лауреат 
мањинске награде биће припадник 
немачке националности.

Чланови Народносног савета су 
разговарали и о прослави „Дана на-
родности”, која ће у Печују бити 

одржана 18. децембра. За разлику 
од прошле године, када је свечани 
програм приређен у Центру „Ко-
даљ”, овогодишња свечаност биће 
одржана у Печујском националном 
позоришту. Домаћин прославе биће 
ромска народност, а у програму ће 
учествовати и глумци поменутог те-
атра.

На седници је било речи и о пред-
стојећем „Печујском народносном 
програму”, који ће се одржати 10. 
октобра, на Тргу Сечењи. Уз финан-
сијску подршку Европске уније и 

под покровитељством Золтана Ба-
лога, министра за људске ресурсе у 
Влади Мађарске, током целог дана 
одвијаће се различити програми. 
Посетиоци ће моћи да бирају изме-
ђу фолклорне, забавно-музичке и 
гастрономске понуде етничких ма-
њина које живе у престоници Жупа-
није Барања. Народности у Печују 
се припремају за све ове програме, 
који представљају и промоцију бо-
гатог културног наслеђа ове жупа-
није.

П. М

Са седнице Самоуправе Срба у Чанаду

Договори о активностима до краја године
Ч ланови српског представничког 

тела у Чанаду сумирали су по-
стигнуто у протеклом периоду 

године и оценили да су предузете ак-
тивности дале очекиване резултате. 

Посебно је било запажено учешће 
месне Српске самоуправе на обеле-
жавању „Дана народности”, у оквиру 
„Дана села”.

Разматрајући сарадњу са већин-
ском самоуправом, присутни су се 
сложили да је потребно изградити 
много боље контакте и сарађивати у 
различитим сферама живота. По-
што је локална самоуправа Чанада 
променила своју пословну банку, 
исто је учинила и месна Српска са-
моуправа. Новоизабрана банка је 
далеко флексибилнија и омогућава 
да ово тело има дневни увид у ста-
ње рачуна.

Председник Српске самоуправе 
Фрањо Колар, подвукао је да је осим 
са већинском самоуправом, уговор о 
сарадњи потписан и са месном 
Основном школом и забавиштем, као 
и са Српском православном цркве-
ном општином у Чанаду. Циљ је да се 
помогне рад предшколске и школске 
установе, као и црквена општина, са 

којом су чланови представничког те-
ла Срба већ остварили заједничке 
програме.

На седници је било речи и о пред-
стојећим приредбама, као и о пружа-
њу помоћи онима којима је то најпо-
требније. Српска самоуправа је већ 
пружила материјалну помоћ забави-
шту и школи, а спремна је да изађе у 
сусрет и старијим и болесним жите-
љима села српске националности. 
Пред крај године за њих ће бити при-
премљени поклон пакети са намирни-
цама и другим потребштинама за до-
маћинство.

На крају седнице, чланови Српске 
самоуправе су се договорили да ће 
током новембра организовати дру-
жење уз музику, а размишљају и о 
једном поклоничком путовању. Како 
током ове године није реализована 
екскурзија, разматра се могућност 
дводневног путовања у Румунију и 
Србију.

П. М.Фрањо Колар
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СведочанСтва

М анифестација „Дан српске 
културе у Жупанији Барања” 
одржана је у Ланчугу (Lány-

csók) 26. септембра, у организацији 
Печујско-барањског српског удруже-
ња и локалне самоуправе села Лан-
чуга. Пригодна презентација делића 
српске културе уприличена је пово-
дом освећења спомен-парка са ста-
рим надгробним споменицима. Међу 
њима се налази и 11 српских, који су 
спасени и са некадашњег српског, 
пренети на централно гробље. Спо-

меници, то последње сведочанство 
некадашњег битисања Срба у овом 
селу, у којем су они некада били у ве-
ћини, нашли су се заједно са мађар-
ским и немачким надгробним споме-
ницима.

Освећен је спомен-парк са споме-
ником у средини, на којем пише: „По-
штовање прошлости – порука будућ-
ности”. У том духу је отпочео пара-

стос на гробљу у Ланчугу, а претхо-
дио му је пригодни уводни рецитал 
који су припремили основци месне 
основне школе. Месни жупник др Јо-
жеф Кормон обавио је освећење ма-
ђарских и немачких гробова на ма-
ђарком, а потом и на немачком јези-
ку.

Уприличено је и освећење 11 срп-
ских надгробних споменика, који се 

налазе у реду названом Српска улица. 
Помен су служили архимандрит Сте-
фан Стокић, јереј Јован Бибић – парох 
сантовачки и протођакон Андраш 
Штријк. На крају помена, преливање 
кољива и гробова извршио је архи-
мандрит Стокић. Ланчужани су код 
великог споменика поставили лампи-
оне, док су српски православни вер-
ници пошту одали палећи жуте свеће.

Потом су чланови Печујско-барањ-
ског српског удружења Ланчужане и 
њихове госте почастили кољивом, ко-
лачем и ракијом. „Дан српске култу-
ре у Жупанији Барања” је затим на-

стављен у Кошутовој улици број 79, 
некадашњој Српској.

Управо на тој адреси је некада по-
стојала српска православна црква по-
свећена Светим трима јерарсима. 
Црква је, нажалост, 1964. године сру-
шена, па је зато донета одлука да се 
на том месту постави спомен-обе-
лежје. Тада је откривена двојезична 
спомен-плоча.

И овде је одржан свечани помен, а 
претходио му је пригодни културни 
програм. Музичари који прате ланчу-
шку фолклорну групу одсвирали су 
„Тамо далеко”, а затим су уследили 
рецитали. На мађарском језику реци-
товала је Фани Хадра, да би потом 
„Христов пут”, дело Алексе Шантића, 
казивала Мирна Мандић.

После рецитације на српском јези-
ку поздравним речима многобројним 
Ланчужанима и гостима обратио се 
Јожеф Хадра, начелник села. Он је 
подсетио да су Срби чинили неодво-
јив део историје и културе Ланчуга. 
Имали су своју цркву, школу и друга 
обележја. Господин Хадра је дао и је-
дан кратак историјски пресек, везан 
за Србе у овом селу.

Почетком XVIII века, у насељу су 
живели само Срби. Тек касније су се 
доселили Мађари и Хрвати, а затим и 
Немци. Средином XVIII века саграђе-
на је српска православна црква, а та-
да је у селу живело 500 становника 
српске православне вероисповести. 
Године 1786. било их је око 300; 1828. 
године 260, а 1919. извори помињу 240 
Срба. Начелник села је цитирао и је-
дан новински текст, према којем је 
1890. године Ланчуг посетио и тада-

шњи епископ будимски Лукијан Бог-
дановић.

У свом говору, Јожеф Хадра се 
осврнуо и на оптацију Срба, одлазак 
последњих Срба из Ланчуга, Омерке 
и Бранка Вакањца, последњу свету 
литургију коју је 1960. године слу-
жио протојереј-ставрофор Радован 
Степанов, али и на рушење светиње 
1964. године. Говорио је и о тужној 
судбини српског гробља, преоравању 
пута 80-их година прошлог века, и 
садашњем спасавању старих срп-
ских надгробних споменика који су 
место нашли на централном гробљу.

У насељу које је некада било српско, а у којем 
данас нема ни Срба ни њихове цркве, одржан је 
пригодан културни и духовни програм, којим су 

садашња генерација становника тог села и 
представници српске заједнице у Мађарској, одали 

пошту и освежили успомене на 
некадашње суграђане

Дан српске културе у Жупанији Барања

Евоциране успомене на Србе из Ланчуга

Љубомир Алексов:

ЧУВАМО УСПОМЕНЕ 
НА ПРЕТКЕ

„Једна јака, просперитетна за-
једница нестаје и остају само 
неки споменици. Овде смо до-
шли да откријемо спомен-плочу 
на месту где је некада постојала 
наша српска православна црква, 
која је такође нестала. Овим чи-
ном и преношењем надгробних 
споменика у спомен-парк на 
централном гробљу, ми се присе-
ћамо наших предака који су се 
овде молили Богу, радили, живе-
ли и користили свој језик. Спо-
мен-плоча ће сведочити о нека-
дашњем постојању српске пра-
вославне цркве и Срба, а наш за-
датак је да сачувамо наше спо-
менике и успомене на наше 
претке” – рекао је српски посла-
ник у Мађарском парламенту, 
Љубомир Алексов, на прослави 
у Ланчугу.
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– Нажалост, нестанком српске пра-

вославне цркве, изгубили смо једно 
културно наслеђе које је вековима 
красило наше село. Имао сам пет го-
дина када је црква порушена и, нажа-
лост, тада још нисам био у могућно-
сти да спречим рушење светиње. Да-
нас, као начелник села, у договору са 
посланичким телом, у могућности 
сам да помогнем и подржим иниција-
тиву Печујско-барањског српског 
удружења, и да откријемо спомен-
плочу на некадашњем месту српске 
православне цркве. У песми Агнеш 
Мукли могли сте да чујете: „Звоно цр-
кве допире до сваке куће”. Нажалост, 
прошло је пола века како је то звоно 
престало да звони. Нека нас ова спо-
мен-плоча подсећа да је звоно нека-
да звонило и допирало до свих кућа.

Након начелника села Ланчуга, 
присутнима се обратио Љубомир 
Алексов, представник српске зајед-
нице у Мађарском парламенту, који 
је још као председник ССМ-а много 
учинио да се спасу последњи српски 
надгробни споменици старог српског 
ланчушког гробља.

– Велика ми је част, а уједно ме об-
узима и туга, што стојим овде и обра-
ћам вам се са овога места. Част ми је 

што се налазимо у насељу где смо не-
када били већински народ, где је срп-
ска заједница била значајна и бројна, 
имала своју школу, цркву и све своје 
установе за очување вере и језика. Ме-
ђутим, иако данас нема више Срба у 
овом насељу, ипак, има добрих људи. 
Ово село има своју управу, која је учи-
нила све како се наши трагови не би 
затрли. Зашто сам, ипак, тужан? Тра-
гови ипак, нестају. Стојан Вујичић је 
негде записао да „и гробља умиру”. То 
је наша судбина, осликана у Ланчугу 
– реако је господин Алексов и потом 
открио спомен-плочу, заједно са на-
челником села Јожефом Хадром.

Свечаности у Ланчугу су, поред 
осталих, присуствовали и Петар Кру-
нић, потпредседник Самоуправе Срба 
у Мађарској и Боривој Рус, саветник 
земаљске самоуправе за јужну регију.

Двојезичну плочу заједнички су 
поставили Печујско-барањско српско 

удружење и локална самоуправа се-
ла Ланчуг. Освећење је обавио јереј 
Јован Бибић, парох сантовачки. Усле-
дило је преливање и резање славског 
колача, у спомен на срушену светињу.

Руководство Печујско-барањског 
српског удружења положило је венац 
на спомен-плочу из некадашње Српске 
улице, која се данас зове Кошутова. 
Затим су сви прешли у месну библио-
теку, у којој је била заказана промоци-
ја 11. броја Барањских српских свезака. 
Нови број едиције Печујско-барањског 
српског удружења и Самоуправе Срба 
у Печују посвећен је историјату ланчу-
шких Срба. Представљање су, пригод-
ним културним програмом, отворили 
Ланчужани. Потом је о Барањским 
српскин свескама, у својству главног и 
одговорног уредника издања, детаљно 
говорио аутор овог чланка.

Излагање је наставио историчар 
Милан Дујмов, један од аутора сту-

дије „Из прошлости ланчушких Срба”. 
Он је подсетио да још увек нема тач-
них података када су се Срби досе-
лили у Ланчуг, иако има поузданих 
извора да су већ почетком XVIII века 
живели у овом селу. Према његовим 
речима, сасвим је извесно да су већ 
за време Турака у Ланчугу живели 
Срби. Милан Дујмов је говорио и о 
научној обради надгробних спомени-
ка на старом српском гробљу, која је 
урађена захваљујући Српском инсти-
туту при ССМ, а такође се осврнуо и 
на појединости везане за демолира-
ње српске православне цркве.

Ланчужани су на промоцији 11. 
броја Барањских српских свезака до-
били опширан историјски преглед, 
који је обухватио и период оптације. 
Више од тридесет слушалаца испу-
нило је библиотеку, а присутнима се 
обратио и Јосиф Бачванин, осамдесе-
тосмогодишњи Србин, који је 1927. 
рођен у Ланчугу и крштен у месној 
српској православној цркви. Он је као 
трогодишњак, са родитељима напу-
стио родно село и настанио се у Кра-
љевини Срба, Хрвата и Словенаца. Го-
сподин Бачванин, данас житељ Белог 
Манастира у Хрватској, укратко се 
присетио времена и људи из Ланчуга, 
као и прича својих родитеља.

На крају промоције, руководство 
Печујско-барањског српског удру-
жења је свим заслужним Ланчужа-
нима, који су помогли објављивање 
издања, уручило пригодне поклоне. 
Затим је уследио наступ Ланчушке 
народносне фолклорне групе, која је 
извела „Српске игре”. Кореографију 
је са играчима увежбао Стипан Фи-
лаковић, познати кореограф из Мо-
хача.

Прослава „Дана српске културе у 
Жупанији Барања”, коју је суфинан-
сирало Министарство културе и ин-
формисања Републике Србије, приве-
дена је крају отварањем фото-изло-
жбе некадашњег новинара и уредни-
ка Стевана Поповића, под насловом 
„Српске цркве у Барањи.” О рано пре-
минулом аутору и његовом марљи-
вом сакупљачком раду, везаном за 
овековечење српских православних 
храмова у мађарском делу Барање, 
веома надахнуто је говорила др Ми-
лица Павлов, секретар Печујско-ба-
рањског српског удружења.

Тако је овај, својеврсни помен у 
Ланчугу, протекао евоцирањем успо-
мена из прошлости месних Срба, који 
су доприносили културном, верском 
и привредном уздигнућу насеља.

Предраг Мандић

ЈОСИФ БАЧВАНИН ПРОНАШАО РОДНУ КУЋУ
Господин Јосиф Бачванин, који је рођен у Ланчугу, а настањен у Белом 

Манастиру у Хрватској, био је видно ганут када је, уз помоћ Јаноша Јер-
гера, истраживача локалне историје, успео да пронађе своју родну кућу:

– Срећан сам што сам доживео да видим кућу и захвалан сам орга-
низаторима. Узбуђен сам, много је емоција. Док сам жив, нећу забора-
вити овај дан – рекао нам је господин Бачванин, док је напуштао родни 
Ланчуг.

СведочанСтва
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ИНТЕРВЈУ
„Ракошијева влада није 

била благонаклона према 
очевој свештеничкој 
служби. Отац и мајка 

нису могли да добију ни 
неки додатни посао, па 

смо тешко живели”, 
каже за наш лист 

Петар Крунић, 
рођени Новосентиванац, 

настањен у Калазу

П етар Крунић је из свог родног 
Новог Сентивана отишао као 
веома млад, али судећи по 

спољним реакцијама током разгово-
ра за СНН, присећање на детињство 
проведено у родном крају, у њему и 
данас изазива дубоке емоције.

– Радо се сећам тих година и свог 
села, које се у међувремену проме-
нило. Похађао сам забавиште, па срп-
ску школу, а од 1954. године ондашњу 
Српско-хрватску гимназију у Будим-
пешти на Тргу ружа. Од тада сам ку-
ћи одлазио само за летњи или зимски 
распуст.

Као дете сам помагао код куће у 
разним пословима. Ракошијева вла-
да није баш била благонаклона пре-
ма очевој свештеничкој служби. 
Отац и мајка нису могли да добију 
ни неки додатни посао, па смо тешко 
живели. Док је још постојала цркве-
на земља, било је мало кокошака и 
понека свиња, што је помагало до-
маћинству. Помагао сам у кошењу, у 
жетви, носио сам воду са бунара 
радницима. Деца су била за то заду-
жена.

Било је времена и за игру са ком-
шијском децом, са мојим друговима. 
У комшилуку су ми другови били Ма-
ђари. Нас је било троје деце, а у ком-
шилуку четворо, па смо имали дру-
штво.

Где Вас је затекла рево-
луција 1956. године?
– Затекла ме је у Будим-

пешти. Моја тетка је тада 
похођала учитељску школу 
и сећам се да смо тешко до-
путовали кући. Те године 
сам завршио школу у Новом 
Сентивану. То је био мој 4. 
разред, а учио сам са онима 
који су били 5. разред. На не-
ки начин сам тај 4. разред 
прескочио. Било нас је два-
наесторо ђака када сам се 
ја вратио, а после је та шко-
ла укинута.

У Пешту сам се вратио 
1957. године. Школа у Новом 
Сентивану је укинута, па је и 
зграда одузета, а и црквена 
земља такође. У Будимпе-
шти сам матурирао и студи-
рао, постао сам електроин-
жењер. Радио сам у струци, 
а сада сам у пензији. Ипак, 
трудим се да још радим и да 
не седим само код куће. 
Имам још старих колега и 
познаника.

Волим друштво, волим да 
се састајемо и проведемо у 
нашој средини, међу Србима. У гим-
назији сам учествовао у фолклору, 
играо сам код кореографа Кричкови-
ћа, који ми је био и професор фи-
скултуре. Касније сам се бавио ве-
слањем, али нисам то могао настави-
ти током студија. То је остало као хо-
би.

Како се догодило да живот на-
ставите у Калазу?
– Оженио сам се, моја покојна 

супруга је матурирала у Српско-хр-
ватској гимназији. Она је родом из 
Калаза, па сам и ја заволео то ме-
сто. У Будимпешти је за мене велика 
гужва. Моја жена је радила у истој 
фирми као и ја, али у другом оде-

љењу. Добили смо три кћерке, које 
су похађале нашу школу. Оне имају 
своје породице, тако да ја имам и 
унучиће.

Оно по чему вас Срби у Мађар-
ској посебно познају јесте дру-
штвено ангажовање. Како је све 
почело?
– У Калазу сам се укључио у дру-

штвено-политички рад. Радили смо 
као цивилна организација, заседали 
смо, организовали разне програме. 
Увек се видело да ту живе Срби, јер 
смо организовали различите приред-
бе. Када се пружила могућност да се 
оснивају самоуправе, био сам увек 
активан, па сам у сваком циклусу био 
члан, а последња три мандата сам 
председник. Чувамо обичаје који су 
од давнина живели у овом насељу. 
Цркву волим и то сам понео од куће. 
Тако сам васпитао и своју децу, која 
живе у мешовитим браковима. Зето-
ви су добри и помажу, и нема пробле-
ма што се ја трудим да унучићи гово-
ре српски језик. Ипак, то није лако, 
јер се крећу у мађарској средини. За-
датак нас старијих, деда и бака, јесте 
да их мотивишемо да очувају обича-
је које треба да предају и својим по-
томцима.

Био сам и члан велике, локалне са-
моуправе, али нисам више могао све 
да постигнем. Одустао сам од анга-
жовања у том форуму, јер сам сада 
члан и земаљске српске самоуправе и 
њен потпредседник.

Такође сте члан и председник 
Српске самоуправе Пештанске 
жупаније. Како она функциони-
ше?
– Ово је већ трећи изборни циклус 

Жупанијске самоуправе. Препрека у 
раду је финансијске природе. Доби-
јамо иста средства од државе као и 
локална самоуправа, а од жупаније 
не добијамо ништа. Ове године смо 
од државе добили 400.000, а од жу-
паније ни форинту. Постоје инфор-
мације да ће догодине бити боље… 
Ипак, радимо и имамо програме, а 

надам се да ће и ова година бити 
успешна, без обзира на споменуте 
тешкоће.

Како видите свој ангажман у 
земаљској српској самоупра-
ви?

– Рад у земаљској самоуправи је 
сасвим другачији посао. Подела по-
сла је важна, редовно се састајемо и 
договарамо о многим темама, а скуп-
штина оцењује колико је то успешно. 
Некада имамо различита мишљења, 
што је и нормално, али то се увек ре-
шава договором.

Неке ствари се појављују на Фејс-
буку, на интернету и треба видети 
зашто се појављују критике и да ли 
су оне основане. Што се мене тиче, 
оно што имам да саопштим, ја обич-
но кажем „у очи” и мислим да је то 
најбоље. Некад треба саслушати и 
оне који нису чланови самоуправе, 
јер се тада могу добити добре идеје 
које користе заједници. Требало би 
да се укључимо се у рад свих зајед-
ница које су наше и да видимо у че-
му им можемо помоћи. Сада може-
мо пре доћи до државних званични-
ка, јер имамо и представника у Пар-
ламенту.

Разговор водио:
Драган Јаковљевић

Петар Крунић, друштвени активиста из Калаза

Памти и тешка времена – али верује у боља

ПРОЈЕКТАНТ ЦЕМЕНТАРА И СТАКЛАРА
Радио сам као електроинжењер у једној пројектантској фирми, а са-

да знам да је било боље стицати праксу у некој фабрици, како бих видео 
шта се дешава са мојим скицама и цртежима. Годинама сам се бавио 
пројектовањем мађарских цементара и стаклара. Радили смо доста за 
иностранство, за Немачу, за Југославију… Стекао сам много знања од 
старијих колега, и то оног практичног искуства које се не може наћи у 
књигама, јер није нигде написано.

У ПЛАНУ ОБНОВА 
КАЛАШКЕ ЦРКВЕ
Требало би обновити нашу цр-

кву у Калазу, и споља и изнутра. 
Обновљена је бивша вероисповед-
на школа, тада је било средстава. 
Недавно смо морали обновити 
стреху, зидови су стари… Још 
увек дугујемо мајсторима за тај 
посао. Добра је сарадња са локал-
ном самоуправом и увек изађе у 
сусрет црквеној општини и нашој 
самоуправи, мада је и тај буџет 
смањен од стране државе.
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КУЛТУРАСлавица Зељковић

ЗАПИСИ КАМЕНИХ 
КЊИГА

(О српској цркви у Будимпешти)

О ктобарско сунце је обасјавало 
барокну куполу цркве Светог 
Ђорђа. Треперила је крошња 

старе липе. Молитва се узносила ка 
небу уз присуство Божјег духа и 
опојног мириса тамјана. Осећала сам 
да сам део свега овог, видљивог и не-
видљивог. Испуњавала ме је радост и 
тајанствени спокој.

Метални звук звона се разлегао 
док сам додиривала камене плоче 
надгробних споменика. На додир, ка-
мен се крунио и нечујно просипао као 
пешчани сат. Проналазила сам имена 
раба божијих који поживи и пред-

стави се… Низале су се урезане го-
дине рођења и смрти. Речи су се гу-
биле по разгранатом крвотоку мер-
мера. Зеленкаста маховина и гранчи-
це бршљана испијале су последње 
камене сузе.

У пукотинама су нестајала лета 
господња и памјат вечнаја. Пламен 
свећа је танано дрхтао. Давно про-
шло време и невидљиви духовни свет 
су се чудесно стапали у епитаф: Жи-
вот је честица привида.

Порта је одисала смирном. Поруке 
предака у каменим књигама отимале 
су се од заборава.

Хана Чамџија
Шине

На шинама
живота
путујемо
моје мисли
и ја.
Пролазимо
кроз насеља,
сечемо путеве
и негде, на том путу
наилазимо
на себе.

Негде,
у напуштеним кућама
Војводине.
Негде,
на њивама,
међу кукурузом
и сунцокретом
губимо се у мраку.
Јер, мрак је то,
тих, хладан
и сам.

Сами смо
и моје мисли
и ја.
Нико нас не разуме,
чак ни мрак.

Желела бих
да се стопим
са мраком,
да ме мисли не прате,
да ме душа не мори,
да ми мрак не годи.
Али, човек је жив
док пати,
док га нада гони.
Док мисли путују
кроз сан
и јаву.
Kроз жичану ограду,
кроз твоје очи,
кроз твоје мисли,
где су
моје мисли
постале твој глас.
Глас који ме тражи
у мраку.
Глас који не чујем,
јер ми је душа оглувела,
а срце прозебло
и остало
на другој страни границе.
Остављено
негде
у мраку.

Јована Вечић
Када искључим 

телефон
Тренутно нисам доступна
Оставите поруку
после звучног сигнала.

Али потражи ме
у позним часовима,
сакрићемо се уз домаћу ракију,
уз чупаве препирке
о смислу и постојању
У густом диму од цигарета
ловићемо вреле булке
и седе паучине
можда нас оне науче
да позни часови
служе за спавање
јер у мраку је немање
а бесциљно наше трагање.

СВЕТИОНИК
Ако, са крајњим напором, човјеку 

који стари пође за руком да се одржи 
уредан и чист, то је стерилизирана чи-
стоћа апотеке, а не чистоћа цвијета.

Болест је сиротињска судбина, али 
и богаташка казна.

Цијелог живота се лијечимо од не-
сретног дјетињства.

Чим једна влада осјети потребу да 
својим грађанима обећава путем пла-
ката мир и благостање, треба бити на 
опрезу и очекивати обрнуто од тога.

Човјека ћете најбоље упознати ако 
га посматрате како се понаша кад се 
нешто дијели бесплатно.

Човјек који не воли, није способан 
осјетити величину туђе љубави, ни 
снагу љубоморе, ни опасност која се 
у њој крије.

Чудно је како је мало потребно да 
будемо сретни, и још чудније: како 
нам често баш то мало недостаје!

Да је шутња снага, а говорење сла-
бост, види се по томе што старци и 
дјеца воле причати.

Дођу, тако, времена, када памет 
зашути, будала проговори, а фукара 
се обогати.

Дуги су и замршени рачуни и обра-
чуни између оних који имају и не да-
ју и оних који немају ништа до својих 
потреба.

И врлине једног човјека ми прима-
мо и цијенимо потпуно само ако нам 
се указују у облику који одговара на-
шим схваћањима и склоностима.

Има извјесних мислилаца чија фи-
лозофија није ништа друго, до неки 
душевни комодитет, неко римовање 
мисли.

Има људи чији је живот тако добро 
испуњен да нас ни својом смрћу не 
могу обесхрабрити.

Има у неким људима безразло-
жних мржњи и зависти, које су веће и 
јаче од свега што други људи могу 
створити и измислити.

Имати велику снагу, физичку или 
моралну, а не злоупотријебити је бар 
понекад, тешко је, готово немогуће.

Ко чини добро, од њега се још ви-
ше добра очекује.

Ко је дуга вијека, тај надживи све, 
па и своје заслуге.

Љепша душа дубље јеца.

Љубав, кад је искрена и дубока, 
лако прашта и заборавља.

Људи често цијелог вијека вуку за 
собом обзире, као ланце, а на крају ви-
де колико су недостојни и непотпуни.

Људи који сами не раде и не поду-
зимају ништа у животу, лако губе 
стрпљење и падају у погрешке кад 
суде о туђем раду.

Иво Андрић

Неким будућим 
птицама

Нисам она птица
што су јој кидали крила
нити чипкани сан
не плеше ми сена
нисам бујна морска пена
ни горки плач
не желим бити боја на сунцу
ни сунчев зрак
што осваја туђи мрак
нећу бити освајач
против смрти, уз мач.

Бићу само шибица искре
само искра ватре
бићу прашина и пепео
степеник уз који се будеш пео.

А ви будите ватра
слободни као птица
и ако вам откину крила
у мраку сам се сакрила
да вратим украдено
да сачувам нађено
да излечим рањено.
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
17. октобра 1983. – Умро је српски сликар и 

ликовни критичар Михаило Петров, једна од 
водећих личности света уметности у Kраљеви-
ни Југославији између два светска рата. Био је 
професор Академије примењених уметности 
у Београду. Илустровао је многобројне књиге.

17. октобра 1912. – Ср-
бија и Бугарска су, девет 
дана после Црне Горе, об-
јавиле рат Турској, а 18. 
октобра придружила им 
се и Грчка, чиме је отпо-
чео Први балкански рат. 
За непун месец дана 
ослобођен је готово цео 
Балкан.

17. октобра 1972. – У 
Београду је умро српски 
принц Ђорђе Карађорђе-
вић, старији син краља Пе-
тра Првог, који се одрекао 
права на престо и посве-
тио војничкој каријери.

17. октобра 1997. – У 
пожару је изгорело Југо-
словенско драмско позо-
риште у Београду.

18. октобра 1692. – Постављен је камен те-
мељац Петроварадинске тврђаве код Новог 
Сада, која је постала једно од најзначајнијих 
аустријских стратешких утврђења у борби 
против Турака.

18. октобра 1842. – Рођен је српски поли-
тичар, економиста и историчар Чедомиљ Мија-
товић, члан Српске краљевске академије, уте-
мељивач Народне банке Србије.

19. октобра 1918. – У Загребу је у Првом 
светском рату Народно веће Срба, Хрвата и 
Словенаца донело Декларацију о уједињењу 
свих Јужних Словена у једну државу.

19. октобра 1932. – У Београду је отворен 
Коларчев народни универзитет, задужбина 
Илије Милосављевића Коларца.

20. октобра 1944. – Снаге партизанских је-
диница и руске војске, заузеле су Београд, 
ослободивши га од четворогодишње немачке 
окупације.

21. октобра 1941. – Немци су у Крагујевцу 
у Другом светском рату стрељали више од 

7000 цивила, међу којима 
и ученике крагујевачке 
Гимназије.

21. октобра 1991. – На 
основу одлуке Председ-
ништва СФР Југославије, 
јединице Југословенске 
народне армије напустиле 
су Словенију.

22. октобра 1811. – Ро-
ђен је мађарски компози-
тор Ференц Лист, леген-
дарни пијанистички вир-
туоз који је изградио мо-
дерну клавирску технику 
и дао клавиру снагу орке-
стра.

22. октобра 1887. – 
Уреду за патенте у Њу-
јорку Никола Тесла прија-

вио је шест проналазака, међу којима и више-
фазну наизменичну струју. Изуме је 1888. от-
купила фирма „Вестингхаус” и њихову приме-
ну приказала на светској изложби у Чикагу 
1893.

22. октобра 1912. – Трећа српска армија ге-
нерала Божидара Јанковића потукла је у Пр-
вом балканско мрату турске снаге и ослободи-
ла Приштину.

22. октобра 2000. – Посмртни остаци јед-
ног од највећих српских песника Јована Дучи-
ћа пренети су 57 година након његове смрти из 
америчког места Либертвил и сахрањени у 
родном граду Требињу у Републици Српској.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

Илија Милосављевић Коларац

Г одине 1862, Милица је дошла у 
Београд, док је још трајало бом-
бардовање. Њени текстови о то-

ме сматрају се првим записима „же-
не ратног дописника”. Остало је у се-
ћањима њених савременика да је 
једна жена у необичном црном оде-
лу, са свећом у руци, ишла улицама 
Београда и позивала народ да свети 
Косово.

„…Једнога дана иђаше она кроз 
улице у свом црном плашту” – писао 
је касније аустријски песник и њен 
пријатељ Лудвиг Аугуст Франкл – „с 
расплетеном косом и запаљеном све-
ћом у руци и довикиваше људима ка-
ко могу да буду тако равнодушни: 
осветите срамоту Косова Поља и уз-
дигните опет царевину!…”

Остављена од свих, растрзана је 
бројним породичним размирицама 
око имовине, које су почеле 1855. 
смрћу мајке, када се, како Милица 
бележи, „угасила једна звезда”. Свој 
бол изливала је на хартију пишући 
пријатељици Мини Караџић:

„…Са мојом мајком нестао је и 

онај зид између мене и од мене тако 
различитих људи са којима сада по 
нужди, као домаћица, морам да до-
лазим у додир. Мојој души, наклоње-
ној само узвишеним стварима, смета 
већ само њихово дисање, и мој дух 
тугује и – слаби, полако слаби…”

Када јој је 1864. године умро и 
отац, написала је песму „Опет црно 
пролеће”, а потом се преселила у 
Београд, који је називала својим гра-
дом. Стигла је прекасно да би ужива-
ла у лепоти српске престонице која је 
за њу била појам слободе и у којој су 
живели драги људи. Становала је у 

Савамали, у кући једног тр-
говца, Грка, где је и умрла 25. 
јула 1878. у тешком сирома-
штву. Последњих месеци 
свог живота није успела на 
време да добије новац за 
продати накит – дар кнеза 
Михаила, тако да је сахра-
њена од милостиње, на Та-
шмајданском гробљу. Године 
1905, приликом прекопавања 
гробља, њени посмртни 
остаци су пренесени у По-
жаревац, где јој је живео 
брат. На годишњицу Косов-
ске битке, 28. јуна 1912, Ми-
лици је подигнут споменик у 
Врднику, рад вајара наивца 
Јована Пешића.

Критичар Јован Скерлић, 
оштар на перу, у својој књизи 
„Историја нове српске књижевности” 
пише:

„Њен песнички дневник ’У Фру-
шкој Гори 1854’ чине интимне беле-
шке писане из дана у дан, исповест 
једне идеалисткиње коју живот об-
мањује и ломи, девојачке сањарије, 

родољубива маштања. То је леп до-
кумент за интимно познавање тога 
доба. Милица Стојадиновић је, уоп-
ште, занимљивија као књижевна поја-
ва но као писац, и њен трагични жи-
вот поетичнији је него њено књижев-
но дело.” 

Милица Стојадиновић-Српкиња била је велики 
родољуб. Угледајући се на подвиге Јованке 
Орлеанке желела је, револуционарне 1848, 

када су Војводином беснели сукоби, да пође 
на ратиште и с гитаром у руци устаницима 

пева јуначке песме

Знамените жене српске (13)

Први записи жене – ратног дописника

ПРВУ ПЕСМУ ОБЈАВИЛА У ПЕШТИ
Своју прву песму Милица Стојадиновић Српкиња објавила је у „Серб-

ском народном листу”, а прву књигу, о свом трошку, штампала је 1850. 
године. Следеће збирке песама угледале су светлост дана 1855. и 1869. 
године. У међувремену је објављен и њен дневник у три књиге, њено нај-
познатије и најбоље дело, „У Фрушкој Гори 1854”. У том дневнику, који је 
песникиња водила од 3. маја до 22. септембра 1854, сакупљено је мно-
штво различитог материјала: писма драгим људима, песме, народни оби-
чаји, врачања, преводи из страних књижевности, народне песме…
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баштина

животни стил

Непромишљени Кордић 
није узео у обзир да 

једино бечки император 
поседује право да 

именује епископе који 
делују по бискупијама 

Светог римског 
царства

П рвом приликом упутио 
се у Влашку где га је 
православни митро-

полит Стефан, по запове-
сти војводе Григорија 
Гике, средином јануара 
1663. године, у Букуре-
шту, посветио за епи-
скопа свих Срба у Хр-
ватској и Славонији. 
Задовољан, Кордић 
је похитао да се што 
пре најави код ау-
стријског императо-
ра и да му уручи сво-
ју грамату.

Усред циче зиме, 
дан-два после Богоја-
вљења, Кордић је, не 
обазирајући се на ду-
боки снег и невреме, 
сео у комотну дилижан-
су и кренуо у Беч. Од цара 
Леополда је тражио да бу-
де постављен за марчанског 
епископа. Он се поносно пози-
вао на обећање покојног ћесара 
Фердинанда III. У дубоком џепу 
свилене мантије скривао је пергамент 
украшен риђим печатом и потписом 
Његовог величанства. Красопис, писан 

давне 1652. године, откривао је цар-
ску заповест по којој је Симеон Кор-
дић именован за провинцијала, то 

јест, архимандрита свих калуђера 
„грчког закона” у Хрватској и 

Славонији. Кордић је тада, за-
узврат, чврсто обећао да ће 

подићи школе у којима ће 
се расцијанска омладина 
васпитавати у строго ка-
толичком духу. Но, у 
том подухвату, тужио 
се касније архиман-
дрит Симеон, спре-
чио га је, сада већ 
упокојени, епископ 
Сава Станиславић.

Но, нарцисоидни 
Симеон Кордић пот-
пуно је сметнуо са 
ума један важан 
правни пропуст. О то-
ме му је дуго и исцрп-
но говорио исусовац 
Георг Гајлер. Он му је 

открио да је, иако не-
свесно, починио озбиљно 

кривично дело према вла-
дарској кући Хабзбургова-

ца. Наиме, непромишљени 
Кордић није узео у обзир да 

једино бечки император посе-
дује право да именује епископе 

који делују по бискупијама Светог 
римског царства. Уместо да је од ћеса-
ра Леополда тражио именовање, лако-
ми Кордић се обратио влашком војво-

ди. А то је, како се доцније испостави-
ло, било погубно по даљу судбину на-
добудног архимандрита Симеона. Гај-
лер му предложи да што пре напусти 
Беч и да покуша да се склони на неко 
безбедно место.

После повратка омраженог Симеона 
Кордића у Крајину, разјарени лепавин-
ски и марчански калуђери везаше га и 
бацише у манастирски подрум. Бискуп 
Петретић је дознавши за Кордићев слу-
чај, одмах известио хрватско-славон-
ског гувернера Волтера Лезлија. Када 
се прочуло да се овај лакомислени ар-
химандрит вратио у Вараждинску нат-
капетанију, генерал Лезли је послао на-
оружане драгуне по њега. Симеон Кор-
дић је из Лепавине у оковима спрове-
ден у Загреб. Овде је Света инквизици-
ја спровела строгу и детаљну истрагу. 
У бискупској мемљивој тамници остао 
је до пресуде. Црквени суд га је прогла-
сио јеретиком. Осуђен је на спаљивање 
на ломачи. Симеон Кордић је ускоро 
пребачен у вараждински затвор. Но, на 
тајанствен начин, Кордић је једне ноћи, 
опивши стражаре вином, успео да по-
бегне у Турску.

Од Кордића је нешто боље прошао 
други кандидат. Разочарани протоигу-
ман Јоаким Ђаковић, који је узалуд бо-
равио у Аквилеји да га тамошњи патри-
јарх Ђовани Долфино хиротонише за 
епископа, одлучио је да заувек забора-
ви превртљиву игру Беча, Рима и Загре-
ба. Тако је, 1665. године, свом вољеном 
манастиру поклонио Четворојеванђе-
ље, да га се и будући нараштаји сећају 
по ваљаности и богобојажљивости. (…)

Драгомир Дујмов

Покушаји покатоличавања Срба (8)

Пропуст Симеона Кордића

Григорије Гика

И то смо ми…

Зашто се бавимо туђим животима?

Д ок се спремамо за посао, баца-
мо поглед на иритантну води-
тељку јутарњег програма пита-

јући се да ли је опет обукла кратку 
сукњу. Кад стигнемо у канцеларију, 
са колегама размењујемо најновији 
трач да је она плава из администра-
ције у вези са слатким ИТ технича-
рем и то ни месец дана након што је 
раскинула са својим шефом. Док се 
уморни враћамо с посла, време у 
превозу убијамо читајући вести о 
животима познатих, а кад исцрпљени 
стигнемо кући, укључујемо телеви-

зор и у ријалити програму пратимо 
ко се са ким посвађао… Овако изгле-
да просечан дан великог броја људи у 
Србији.

Бављење другима није нужно ло-
ше, појашњава психолог Олга Азарић, 
истичући да на тај начин учимо како 
људи функционишу и како да се 
уклопимо са њима.

– Људске приче могу да нас емо-
ционално дотакну и подстакну на 
размишљање. Оне су инспирација за 
уметничка дела, па и предмет науч-
них истраживања. Постоји још један 

аспект због ког се све ви-
ше интересујемо за друге, 
а то је да бисмо се са њи-
ма упоредили и знали ко-
лико смо добри и успе-
шни – објашњава Азари-
ћева.

Ширењу ове појаве 
знатно су допринеле дру-
штвене мреже, јер су нам 
пружиле туђе животе као 
на длану, од ручка који су 
наши пријатељи спремили 
у недељу, преко болести 
њихове деце, до мишље-
ња о актуелној политичкој 
ситуацији. Детаљи за ана-
лизу, коментарисање и 
цоктање језиком само се 
нижу.

Није толико важно колико се бави-
мо другима, већ начин на који то ра-
димо. Битна је разлика између дава-
ња савета пријатељици која има про-
блем у браку и одмеравања испод 
ока колегинице у минићу са мишљу: 
„Како је није срамота да се овако 
облачи, а има дете”? Иза овог другог, 
често се крије жеља да уздигнемо 
себе, а спустимо некога. Ако су нам 
све приче засићене тиме шта други 
људи раде и не знамо како другачије 
себе да забавимо, ово одражава па-
сиван став према животу и мањак 
жеље за напредовањем и неговањем 
својих интересовања и способности, 
каже психолог.

Један од начина да се „отрезнимо” 
јесте, да се запитамо како желимо да 
наш живот изгледа.

– Треба се подсетити тога да иако 
је комфорније и безбедније бавити се 
вредновањем туђих живота, дуго-
трајно задовољство ће нам пружити 
активности у којима се бавимо нечим 
што захтева наш лични труд и енерги-
ју, попут спорта, хобија, уметности. 
Уосталом, ми сами смо једини сапут-
ник који ће бити са нама до краја жи-
вота, па би било добро да себи буде-
мо занимљиви – закључује психолог.

И нека вам на уму буде мисао про-
поведника Тобијаса Гибсона: „Мали 
људи причају о другим људима. Вели-
ки људи причају о идејама”. 

Непрестано гледање у комшијско двориште може 
да значи да смо незадовољни својим. Оговарање 

колега, читање вести о познатима, гледање 
ријалитија, многима је свакодневица. Истраживања 
показују да људи у просеку троше пет сати дневно 

на причање о проблемима других

ОБУЗДАЈТЕ ЗАВИСТ
Немогуће је уопште се не бавити животима других. То би могло да ус-

пе само неком ко живи на пустом острву или месту потпуно изолованом 
од људи. Али, начин на који то радимо можемо контролисати. Када пре-
познамо да нас покреће завист, жеља да се осетимо супериорним, неза-
довољство, требало би да се зауставимо на време, поготово ако имамо 
потребу да негативна запажања поделимо са другима. Истраживања по-
казују да људи који много трачаре имају већи степен анксиозности. Ни-
су омиљени у друштву, јер их околина доживљава као људе којима се не 
може веровати.
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невен

Литерарна остварења гимназијалаца

Не куцај на врата њеног срца
Ж елела је да напише нешто о 

њему. Нешто дугачко и лепо, 
па да прочита и одмах се 

препозна. Писала је и брисала, изнова 
и изнова. Никако јој није полазило за 
руком да пронађе речи које би описа-
ле срећу и мир који се појаве у њој 
сваки пут када он испуни њене мисли. 
Сада си се пронашао, знам. Иди до 
ње, знаш да једва чека да је загрлиш.

Он није знао. Међутим, она је гле-
дала у њега кад год би он окренуо 
главу. Кад год би погледао у њу, она 
би скренула поглед као да је уопште 
не интересује. Превише је поноса из-
међу њих двоје, да би били заједно. 
Сви око њих су знали; поглед их је 
одавао. Дан за даном, сат за сатом, 
сваким кораком, удисајем, трептајем 

и пружањем руке неком другом, све 
смо даље. Полако бришемо једно 
друго. Да ли време стварно чини сво-
је? Да ли љубав може да нестане или 
нас само сатера у ћошак и по ко зна 
који пут покуша да нас подсети да 
узалудно тражимо једно друго у не-
ким странцима.

Поново ће бити рањена грубим 
рукама поноса, тврдоглавим главама 
и страховима да се препусте једно 
другоме. (…) Не разуме саму себе. 
Жели га, али га у исто време мрзи 
зато што га воли. Недостаје јој, али 
јој не треба. Жели да га загрли, али и 
да га удари. Смислила је милион на-
чина на које би могла да га убије, али 
би живот дала за њега. Је ли то љу-
бав?

Никад то није била љубав. С њене 
стране јесте, али са његове никада. 
Не куцај на врата њеног срца, ако ни-
си спреман да се носиш са свим оним 
што ћеш унутра срести. Веруј ми, 
многи демони су ту пронашли уточи-
ште. Гледа га, момка због којег су ње-
не очи имале заљубљени сјај, момка 
чија је појава будила стотине лепти-
рића у њеном стомаку. Сада је све 
прошло, брже него што је могла и за-
мислити. Не сећа се ничега.

Све прође, па и његова прокоцка-
на шанса. Није јој жао, јер она више 
ништа не губи, ништа осим узалуд-
ног труда око особе која је и не при-
мећује. Све ће проћи и срешће се 
опет једнога дана. Окренуће главу, а 
заболеће је у грудима. Сакриће сузе 

и продужити даље. Нико неће знати 
да га није заборавила. Некога забо-
равиш за дан, некога за месец, али 
неко остане у сећању заувек. Можда 
само у мислима, у ветру, али се за-
вуче негде, измами осмех и то не 
пролази никада. Понекад можда 
утихне на неко време, али ватра 
увек тиња и букне кад угледаш те 
очи, кад чујеш тај глас. И онда, знаш 
да си пронашла смисао, без обзира 
да ли ти припада.

Почела је да га избегава, а знала је 
добро, ако га види и загрли га, све ће 
почети поново. Она то себи никако 
није смела да дозволи!

Јована Дудуковић, 10.а
Српска гимназија „Никола Тесла”

Будимпешта

„Ј у журка” се одржава пет пута 
годишње, а започела је пре ше-
снаест година као идеја да се 

окупе пријатељи ради дружења. Ини-
цијатор и главни организатор овог до-
гађаја је др Вилмош Шимон, који нам 
је испричао да је све започело 1999, 
годину дана након његовог доласка 
на будимпештански Технички факул-
тет.

– Дошавши овде, видео сам да не-
ма неких дешавања која би окупила 
младе који су пореклом из бивше ЈУ 
регије. Прву журку сам направио за 
другаре; изнајмио сам једно мање 
место и позвао пријатеље из Новог 
Сада да свирају. Сви су били одуше-
вљени и појавило се више људи него 
што сам очекивао. Журке су биле све 
веће и све чешће. Током 2005. и 2006. 
године смо дошли до нивоа да имамо 
ди-џеја, неки краћи програм и мањи 
бенд. Од недавно доводимо и позна-
тије извођаче, као што су: Звонко Бог-
дан, Жељко Бебек или бенд „Црвена 
Јабука”. Почело је давно и траје и дан 
данас. Задовољан сам величином и 
квалитетом журке и не бих то сада 
мењао. Нека дођу људи које стварно 
занима музика – испричао нам је др 
Вилмош Шимон.

Пре почетка музичког дела про-
грама, одржана је промоција књиге 
војвођанског писца Золтана Чорбе, 
коју је представила Кинга Варга-Ша-
ги, уредница издавачке куће „Фо-
рум”. Након тога, почео је концерт по-

знатог извођача типичне војвођанске 
музике Звонка Богдана, који други 
пут посећује Будимпешту и гостује 
на овој манифестацији. Нажалост, на 
нашу молбу за разговор, пе-
вач је одговорио да већ ду-
же време не даје интервјуе 
новинарима, па смо морали 
да се задовољимо слуша-
њем његових популарних 
мелодија.

Осим концерта Звонка 
Богдана, посетиоци су имали 
прилику да погледају филм 
„Кругови”, а било је и орга-
низованих дегустација вина 
из Далмације и Срема.

Овај богат и разноврстан 
програм захтева и предану 
организацију, а господин 
Шимон је уверен да се тајна 
добре организације налази у 
детаљима:

– О тим детаљима волим 
да одлучујем заједно са сво-
јим партнером Маћашем Ве-
ребом и то два-три месеца 

унапред. Договоримо се ко ће свирати 
и где ће бити журка. Онда смо мирни 
и можемо да се концентришемо на 
оне ствари које успут искрсну. Са не-

ким музичарима успостављамо кон-
такт преко менаџера, а са некима ди-
ректно. Ја волим да радим директно 
са извођачима и такву сарадњу имам 
са Звонком Богданом. Свим извођачи-
ма прво морам да објасним да се ова 
заједница разликује од оних у Немач-
кој или Аустрији, где има више наших 
људи и где је можда лакше направити 
велике концерте. То овде није могуће, 
јер је заједница мања – рекао нам је 
главни организатор и додао:

– Мислим да је састав публике ве-
ома интересантан. Овде има старосе-
делаца, што није честа појава за дру-
ге државе где постоји српска зајед-
ница, а дођу и Шокци, Буњевци, као и 
они који су се доселили деведесетих 
година. Сви се лепо осећају, јер влада 
породична атмосфера. И извођачи 
кажу да је атмосфера овде посебна.

Др Вилмош Шимон није само вешт 
организатор, већ је и доцент на Тех-
ничком факултету у Будимпешти. Он 
каже да већина научника увек има не-
ки хоби поред факултета. Неко свира 
на неком инструменту, понеко оснује 
бенд или организује спортске догађа-
је. За младе људе је, каже он, важно 
да се баве различитим активностима и 
да их то испуњава задовољством.

Јована Вечић

На пештанском броду „А38” је, после летње паузе, 
одржана нова „Ју журка” – манифестација која 

окупља, како младе са Балкана, тако и 
друге поклонике балканске музике, добре 

забаве и дружења

Одржана прва јесења „Ју журка”

Испраћај лета са Звонком Богданом
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Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

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

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У СЕГЕДИНУ

Од 23. 09. до 7. 11. 2015.
Програм:

15. октобар – Сегедински српски клуб (ул. Шомођи бр. 3)
17.00 –  Књижевно вече Стевана Бугарског, историчарa из 

Темишвара: „Банатски бећарац – одраз тананих 
осећања”

21. октобар – Дом мањина (улица Островски бр. 6)
18.00 –  Српска „плесачница” и гастрономско вече. 

Учествују чланови КУД-а „Банат” из Деске
25. октобар – екскурзија у Темишвар
„Путевима Милоша Црњанског”
26. октобар –  Сегединска српска православна црква 

(ул. Шомођи бр. 3)
10.00 –  Св. литургија: парастос ктиторима, донаторима и 

добротворима Сегединске српске православне 
цркве

7. новембар – Сеоски дом, Деска
16.00 - Банатски сабор

Позив за предлaгање добитника

СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ 
„САВА ТЕКЕЛИЈА” ЗА 2016.

Позивамо српске цивилне организације и српске на-
родносне самоуправе да пошаљу своје предлоге канди-
дата за добијање Светосавске награде. У обзир долазе за-
служни појединци или организације, који су својом дуго-
годишњом делатношћу знатно допринели очувању срп-
ства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге кан-
дидата за добијање Повеље „Сава Текелија”. Ово призна-
ње се додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској.

Предлози се достављају писменим путем, на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkor-
mányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком: 
„Пред лог за Светосавску награду ССМ 2016”, односно 
„Предлог за Повељу ’Сава Текелија’ 2016”, или путем 
електронске поште, на адресу: ssm@t-online.hu

Рок да ваши предлози стигну расписивачу огласа је
15. новембар 2015.

Информације на тел: +36 1 331 53 45
или на имејл: ssm@t-online.hu

Српско позориште у Мађарској

КНЕГИЊА ЧАРДАША
– премијера –

29. октобар 2015. (четвртак) у 19.00 ч.
Српски културни центар – Српско позориште

1065 Budapest, Nagymező u. 49.
Цена улазница: 3000 форинти

Улазнице се могу наручити преко имејл адресе:
szinhaz@szerb.hu

Представа ће, путем титлованог текста, бити разумљива 
и мађарској публици.

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска 
народносна самоуправа срдачно вас позивају на програм 

у оквиру „Дана српске културе у Сегедину”
Екскурзија у Темишвар:

„ПУТЕВИМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ”
24. октобар 2015. (субота)

Упознавање историјских знаменитости Темишвара
Полазак аутобуса из следећих места:

06.00 – Сегедин (Ул. Шомођи бр. 3)
06.1 5 – Сириг (Трг Хероја)
06.30 – Деска (Ул. Фелсабадулaш бр. 39)

Рок за пријављивање: 15. октобар 2015.
Пријаве се примају путем телефона, код организатора:

Боривој Рус: +36 70 451 4234
Јелена Фаркаш-Сеја: +36 70 234 3235

Српско позориште у Мађарској приказује
Петар Милошевић:

ПОСЛЕДЊИ МАЈ
Сентандрејски тестамент
21. октобар 2015. у 19.30 ч.

Српски културни и документациони центар
– Сцена српског позоришта –

Будимпешта, улица Нађмезе 49.
(Budapest, Nagymező utca 49)

Последњомајска поворка: радник текст-стилне индустри-
је и његови јунаци дефилују од Венцловићеве колибе 
крај Сулејмановца, па преко Лондона и Помаза, све до 
Старе воде у Сентандреји и до ауторовог родног Калаза

Последњомајску поворку предводи
и церемонију обавља:

ЈОСО МАТОРИЦ
Свира:

Мирко Милошевић
Тон: Богдан Сабо

Расвета: Тибор Прагаи
Режија: Петар Милошевић

Улазнице 1000 фт.

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ОКТОБАР 2015.

17. 10. Вечерње  – у 18.00 ч.
18. 10. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
24. 10. Вечерње  – у 18.00 ч.
25. 10. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
26. 10. Вечерње  – у 18.00 ч.
27. 10. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Св. Петка)
30. 10. Вечерње  – у 18.00 ч.
31. 10. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Св. Лука)
31. 10. Вечерње  – у 18.00 ч.

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.

ДАН НАРОДНОСТИ 
У МАЛОЈ ПЕШТИ

17. октобра 2015. од 17.00 ч.
У програму учествују бугарска, ромска, грчка, хрватска, 

пољска, немачка,
јерменска и српска народност

Српску заједницу представља орекстар „Село”
KMO Művelődési Ház

1191 Budapest, Teleki u. 50.
Tel: +36 1 282 9736, +36 1 282 9826
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Необична манифестација у Новом Саду

КУД „Рузмарин” играо у „колу за Гиниса”
У колу дугачком око шест кило-

метара, били су и чланови KУД-а 
„Рузмарин” из Чобанца. Играчи 

су у непрекидном ланцу, дуж четири 
новосадска булевара, одиграли у 
континуитету Велико бачко коло, Kа-
танку и Ужичко коло, праћени музи-
ком са разгласа, као и громким апла-
узима и овацијама публике. Имали 
смо прилике да видимо и чујемо ин-
спиративну моћ публике, која је сво-
јим аплаузима у ритму, помагала 
учесницима на оном делу булевара 
где се музика због техничких сметњи 
није чула.

Након завршеног „кола за Гиниса”, 
учесници су наставили да играју за 
своју душу, заједно са многобројном 
публиком. На наше питање како и ко-
лико су се спремали за ову кореогра-
фију, руководилац КУД-а „Рузмарин” 
Енико Вајзер, каже:

– Ово су за нас познати и лаки ко-
раци, али смо ипак посветили време 
вежбању, јер су са нама дошли и по-
четници. Осим тога, морали смо да 
научимо како и када се мењају ко-
раци, тако да је ово заправо била 
једна кондициона вежба. Спремали 
смо се за 15 минута непрекидне 
игре.

Према њеним речима, чланови 
КУД-а нису тачно знали како ће се 
одвијати ова манифестација, али је 

било дивно осетити како цео град 
пулсира у ритму.

– Плес је био у ваздуху. Нисмо 
знали колико учесника је потребно за 
постизање рекорда, али када смо ви-
дели колико нас има, нисмо сумњали 
да ћемо успети. Веома смо срећни 
што смо учествовали на овако лепом 
и значајном догађају.

Организатори нису имали лак зада-
так, јер је требало прихватити 290 ан-
самбала и играче из аутобуса распо-
редити по секторима. Сви играчи су 
добили званичне акредитације. Била је 
ово прилика и да се погледају разно-
лике ношње, а публика није престајала 
са подршком одушевљеним играчима.

Чланови КУД-а „Рузмарин” замоли-

ли су нас и да пренесемо њихову за-
хвалност Самоуправи Срба у Мађар-
ској, као и српским самоуправама у 
Будимпешти и Kалазу, које су им ма-
теријално помогле да реализују ово 
путовање.

Велико „коло за Гиниса” које се ви-
јорило Новим Садом оборило је до-
садашњи светски рекорд, јер се у ко-
ло овога пута ухватило 12.360 играча 
из 11 држава. Манифестација је има-
ла хуманитарни карактер и сви уче-
сници дали су и на овај начин подр-
шку борби против дијабетеса.

Р. Х.

Чланови 270 фолклорних ансамбала из Србије, 
Мађарске, Бугарске, БиХ, Хрватске, Немачке, 

Македоније и Аустрије, заиграли су заједничко коло 
и тако заједно ушли у Гинисову књигу рекорда

После краће летње 
паузе, чланови КУД-а 

„Суферини” су се поново 
окупили, почели да 

увежбавају своје 
кореографије и већ су 
имали и прве наступе у 

јесењој сезони

П рви наступ је био у Араду по-
ловином септембра, код њи-
хових дугогодишњих пријате-

ља. КУД „Коло” из Арада је славило 
свој први јубилеј – петогодишњицу 
постојања. Љубав према фолклору 
млади из Арада осетили су на кам-
пу фолклора у Батањи, где им се и 

јавила жеља за оснивањем друштва. 
Та жеља је била јака и они су истра-
јали у томе, што потврђује и велика 
прослава на којој су учествовала 
бројна српска културно-уметничка 
друштва, како из Румуније, тако и из 
Србије и Мађарске. Свечаност је 
уприличена у позоришту у Араду, 
које је те вечери пленило енергијом 
и лепотом учесника прославе.

Већ наредног дана, „Суферини” из 
Батање су својим учешћем увеличали 
дводневни етно фестивал под нази-
вом „У миру – у жупанији Бекеш” 
(„Békében – Békésben”), у Бекешчаби. 
Словачки дом културе у овом граду 
отворио је своје капије и угостио све 

посетиоце фестивала. Осим у шаро-
ликом програму, посетиоци су могли 
да уживају и у вашару народне фол-
клорне уметности. Приказани су раз-

ни стари занати, могли су се пробати 
укусни специјалитети из „бакине ку-
хиње”, деца су се забављала на етно 
игралишту израђеном од дрвета, а 
могле су се погледати и занимљиве 
изложбе.

На позорници иза велике еванге-
листичке цркве, низали су се про-
грами народности. Током два дана 
трајања популарног фестивала, на-
ступиле су многе народности како 
из земље, тако и из иностранства: 
Словаци, Румуни, Пољаци, Немци, 
Мађари, Срби. Батањски „Суфери-
ни” су се публици представили срп-
ским народним играма, а лепота 
српске ношње привукла је пажњу 
многих пролазника.

У наступајућем периоду, овај ан-
самбл очекују нови програми, међу 
којима је и сарадња са Србима из Де-
ске и постављање на сцену нове ко-
реографије.

Станислава Ђенеш-Екбауер

Јесењи наступи батањских „Суферина”

Побрали аплаузе у Араду и Бекешчаби
ПОНОС СРБА ИЗ БАТАЊЕ

Друштво „Суферини” основано је у Батањи 2011. године, када се оку-
пила мања група заљубљеника у фолклор, која је желела да вежба срп-
ске народне игре, очува традицију и шири српску културу. Најмлађи сво-
је прве кораке уче у школи и тако стасавају у добре играче. Након завр-
шене Српске основне школе пружа им се могућност да под окриљем 
овог КУД-а сачувају своје корене. Сви они чине ово друштво још богати-
јим и лепшим. Слили су се у један велики дукат – суферин, који предста-
вља понос и дику Србима у Батањи.



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ЗНАМЕНИТИ СРБИ
Бранислав Нушић

Балкански чаробњак смеха (1)
Највећи српски комедиограф 

после Стерије, мајстор хумора, 
Бранислав Нушић, 

који је написао око педесет 
позоришних комада и 

читаву библиотеку разних 
прозних дела, с правом је од 

иностраних критичара 
назван „најдуховитијим 

човеком Балкана”

Т оком свог дугог и бурног живота, 
Нушић (1864–1938) је стваралачки 
делао под владавином једног кнеза, 

четири краља и намесништва, као нови-
нар, дипломата, управник позоришта и 
књижевник, често са променом династи-
ја и режима мењајући службе, политич-
ке погледе и звања. Зато није ни чудо 
што је тај генијални писац тако добро 
упознао наш менталитет и своје јунаке, 
пренете са самог животног извора, успе-
шно дочаране са свим врлинама и мана-
ма. Шаролика нушићевска галерија свих 
могућих ликова, приказаних у разним 
комичним ситуацијама, и ових дана уно-
си пуно расположења и веселог смеха 
код читалаца или гледалаца на отворе-
ној сцени или преко ТВ екрана.

Зато се може рећи да је и данас, 150 
година после његовог рођења, Нушић 
жив, јер га његова публика и даље воли и 
обожава тај спонтан, непосредан хумор.

О волшебном, неодољивом Нушићевом 
смеху, први панегирик написао је још 1912. 
године маг хрватске књижевне речи А. Г. 
Матош, хвалећи његове шаљиве козерије 
и фељтоне и поредећи их са књижевним 
остварењима Гогоља, Чехова и Твена.

Да је Нушић „човек од духа” и да ње-
гови прозни састави „не заостају много 

за шалама Марка Твена и Жоржа Кути-
лена” признао је и његов најжешћи кри-
тичар Јован Скерлић, са којим је баш у 
то време српски комедиограф, како на-
помиње, „тада био у врло рђавим одно-
сима”.

Нетрпељивост испуњену „отровом 
страначке мржње” ондашњег врховног 
судије српске литературе Скерлића, 
пренели су према Нушићу, својим 
оштрим критикама Милан Грол, Павле 
Поповић и Милан Предић, a посебно у 
предратним приказима Велибор Глиго-
рић. Због тога је и по Веснићевом саоп-
штењу и сам комедиограф био принуђен 
да преко „Политике”, упути глас проте-
ста.

Док је Скерлић памфлетски оштро 
критиковао нашу „специфичну орфеум-
ску и кафанску духовитост”, извргавши 
руглу Нушићеве шаљиве фељтоне, књи-
жевник Станислав Винавер најпохвални-
је пише о том амбијенту, који је на нашег 
мајстора хумора деловао инспиративно: 
„Нушић је консултовао све живо, зала-

зио, као и Сремац, у безбројне забачене 
кафанице, носио се данима са својим 
пензионерима, ситним фићфирићима, 
забушантима и преварантима. Када би 
их нашао, његовој радости није било 
краја: ’Рибо, знам те из кога си вира!’ Био 
је тада срећнији но иједан мераклија…”

Овај одломак из Винаверовог сећања 
наводимо као само један од доказа ко-
лико је Нушић трагалачки упорно откри-
вао, и то на самом извору, смех својих 
јунака, пазећи да му тај „смех полако 
прожме и партер и трећу галерију”. Са 
изванредним слухом за отворену сцену, 
по тачној Винаверовој опасци, Нушић се 
трудио да „засмеје читаво гледалиште, 
добро прорачунатим плимама и осекама 
смехотворне стихије…”.

И тај волшебни смех, попут правог ма-
ђионичара, успео је Нушић, по оцени 
критике, да оствари између позорнице и 

публике „у неком ритмичком комешању” 
у својим најдуховитијим комедијама по-
знатих имена: „Народни посланик”, „Сум-
њиво лице”, „Протекција”, „Свет”, „Пут 
око света”, „Госпођа министарка”, „Др”, 
„Ожалошћена породица”… Овде, свака-
ко, можемо убројати и недовршену ко-
медију „Власт” као и Нушићеве једно-
чинке: „Мува”, „Аналфабета”, „Кирија” и 
друге.

Да је Нушић био у народу веома по-
пуларан – то је свима познато, али, када 
је његова популарност достигла свој вр-
хунац? На ово питање дао је одговор 
сам Нушић у једном разговору са нови-
нарима:

– У време док сам био Бен Акиба и 
писао свакодневно у „Политици”, тада 
сам био најпопуларнији човек у Србији, 
поред старог краља Петра. Добијао сам 
писма од обожавалаца са свих страна…

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ 
Министарства културе и информисања Републике Србије

Бранислав Нушић у младости1

Нушић (први с десне стране), са школским друговима



– Да ли су вам тада писале и обожа-
ватељке?

– Јесу, одговорио је Нушић, највише 
их је било из унутрашњости.

– Је ли то био само позив на црну ка-
фу или нешто више – питали су радозна-
ли новинари?

– То је био позив на све – одговорио 
је смејући се Бен Акиба. – Али, међу 
свим тим писмима било ми је драго на-
рочито оно које је писала једна жена, не 
могу више да се сетим да ли из Ивањице 
или ког другог места. Писала ми је да јој 
је муж био болестан, да су га лечили ле-
кари, па и жене врачаре, али ништа није 
помогло. Тек када је у њихово место до-
шао један ђачић из оближње гимназије 
да проведе распуст, донео је међу сво-
јим књигама мој избор из „Бен Акибе” и 
роман „Општинско дете”. Ова жена је те 
књиге дала свом болесном мужу, који их 
је читао и – оздравио. Стално се смејао 
читајући те моје шаљиве ствари, па тако 
му је и здравље пошло набоље, јер по-
знато је – смех је најбољи лек. И његова 
жена ме је уз захвалност у писму моли-
ла да још пошаљем својих књига да их 
она раздаје народу ради лека. Ето, зато 
ми је то њено писмо најмилије.

Биографија 
у анегдотама

У народном предању и записима са-
временика постоје разне занимљиве 
анегдоте везане за Нушићеву биогра-
фију, према којој је наш најбољи хумо-
риста заузео одбојни став написавши у 
„Аутобиграфији”: „Биографи књижев-
ника и уметника имају у том погледу 
необичну сличност са машамодама и 
кројачицама. И код њих постоји онај 
кројачки укус: ’Ово вам лепо стоји’, те 
биографију тако кроје и дотерују како 
би што лепше стајала ономе о коме се 
пише…”.

Сматрајући да је човеков живот „тако 
интимне природе да се о њему уопште и 
не пише”, Нушић је пуних шест деценија 
одлагао објављивање „Аутобиографије” 
истичући са њему својственом хумори-
стичком жицом да се овим послом баве 
„пропали политичари, прогнани владари, 
беспослени пензионери, бивше дворске 
даме и чланови Академије наука”. Ипак, 
како је време пролазило, наш најпопу-
ларнији хумориста, надајући се да ће, 
најзад, бити изабран за члана Академије, 
поводом прославе 60-годишњице, одлу-
чио је да прибере грађу за животопис, 
који почиње рађањем, а завршава се 
браком.

„Аутобиграфију” сам завршио же-
нидбом, истиче Нушић у овом спису, на-
лазећи да после женидбе човек и нема 
биографије. Даљи опис свог живота, на-
помиње Нушић, препустиће једном свом 
пријатељу за којег се уверио да воли 
увек све да „допуњује, намешта и зама-
зује” у погледу животописа великих љу-
ди.

И Нушић, даље, као очигледан при-
мер, наводи за живота пристојно написа-

ну биографију једног нашег познатог на-
учника, која је две деценије после њего-
ве смрти, на основу нових истраживања, 
сасвим изменила основне податке, тако 
да комедиограф из свега извлачи горак 
закључак: „Мене, верујте, не би изнена-
дило када би ти биографи… утврдили да 
покојник уопште није ни постојао…”.

Знајући, како се све „кроје нове био-
графије”, Нушић је у страху од ових ис-
траживача туђих живота у многим ау-
тобиографским списима, намерно извр-
тао и заташкавао појединости о себи.

Поигравши се са својим будућим био-
графима, Нушић је изгледа желео да им 
се унапред освети за сва ранија архив-
ска черупкања по његовој прошлости. 
Зато је и сам писац овог популарног Бен 
Акибиног животописа, трагајући за раз-

новрсним подацима из Нушићевог бур-
ног живота, често налазио на разне вер-
зије једног истог догађаја или анегдоте. 
То потврђује и Нушићев зет Миливоје 
Предић у својим записима из живота ве-
ликог комедиографа у чијем уводу на-
помиње: „Добар део ових анегдота обја-
вљен је и раније у разним књигама, часо-
писима и дневним листовима”.

Крштен као 
Алкибијад Нуша

Званично посрбивши име у Бранислав 
Нушић, сећајући се родитељске куће, 
овај књижевник пише да је на њеном ме-
сту подигнута велика палата Народне 
банке (на углу данашње улице Краља 
Петра и Кнеза Лазара), дајући шаљиви 
коментар:

„И сад, кад би наишло једно благо-
дарно поколење и хтело, рецимо, да 
означи спомен-плочом место где сам се 
ја родио, та би се плоча са натписом ’Ов-
де се родио итд’, могла узидати у Народ-
ну банку, тачно изнад оних сутеренских 
прозора са дебелим гвозденим шипкама, 
где су трезори у којима почива банчина 
златна подлога. Замислите само у какву 
би то забуну могло довести каквога по-
знијега мога биографа, који би може би-
ти, на основу оваквих факата, доказивао 
да сам ја ванбрачно дете из дивљега 
брака између гувернера Народне банке 
и портирове удовице. Портирова удови-
ца, да би прикрила гувернерову бруку, 
која би могла имати утицаја на банчин 
кредит у иностранству, сакрила се по 
решењу управног и надзорног одбора 
банчиног, између каса у којима је банчи-
на златна новчана подлога. Ту је мене 
родила и стрпала у један трезор, где ме 
је затим пронашла комисија кад је пре-
бројавала државну готовину и увела и 
мене у биланс, на страни примања. Разу-

ме се, изласком у живот из трезора На-
родне банке, лако ми је било одржати се 
на доброме курсу – тако би отприлике 
завршио своје резоновање тај мој буду-
ћи биограф”.

Нушић је током живота од свега пра-
вио комедију па, као што видимо и од 
свог рођења, а касније ће и од смрти.

У својој козерији посвећеној рођењу у 
трезору Народне банке, Нушић је што се 
тиче „благодарног поколења” био у пра-
ву, јер ни до данас није постављена ни-
каква спомен-плоча на овој згради. А ни 
кућа нашег комедиографа у Шекспиро-
вој улици, преко пута стадиона Парти-
зана, није претворена у музеј и отворена 
за публику.

Ни Нушићева кћер, покојна Гита Пре-
дић, која је даровала Музеју града Бео-

града све ствари везане за свог оца није 
дочекала отварање своје задужбине. А 
познато је колико би за наш главни град 
био значајан Музеј Бранислава Нушића, 
тим пре што овај драгоцени легат, поред 
сачуване књижевникове куће садржи и 
његову радну собу, библиотеку, нешто 
рукописа, као и четрдесетак оригинал-
них карикатура свог лика, које је коме-
диограф током живота скупљао.

Сведок турског 
повлачења

У време Нушићевог детињства још се 
вио турски барјак на бедемима Београд-
ске тврђаве, а у својој трећој години он 
је видео како уз звуке војне музике и то-
повске салве Али Риза-паша предаје 
кнезу Михаилу Обреновићу на кадифе-
ном јастучету кључеве српских 
градова.

„Предаја је, са великим све-
чаностима, извршена на Кале-
мегдану 6. априла (1867), а на 
месту где је данас сачувана 
хумка са десне стране главне 
стазе” – описује касније у листу 
„Трибуна” Нушић овај знаменит 
догађај. „На том месту била је 
подигнута трибина на којој ће 
кнез Михаило примити кључе-
ве… Тачно у 10 часова зачу се 
турска војна музика… а у исто 
време чу се са Стамбол капије 
српска музика која је интонира-
ла марш „Дрино водо хладна”… 
Појави се кнежева гарда и он 
лично, праћен председником 
министарства и целом владом… 
У исто време, али тако да је већ 
био пре кнеза на трибини, поја-
вио се из града паша праћен ге-
нералитетом…”

По свечаној предаји кључева 

од Турака, по извештајима ондашњих 
„Српских новина”, Београд са својих 
25.000 житеља, 300 кафана, 1500 дућана 
и две гимназије постаје слободна пре-
стоница кнежевине Србије.

У необјављеним белешкама, које се 
чувају у Музеју града Београда, оставио 
је Нушић следећи запис о својим преци-
ма као и пореклу:

„Ја не носим своје презиме. То је пре-
зиме једног београдског бакалина које 
је мој отац присвојио, не знајући своје.

Ко ће га све знати, како ли сам се ја 
звао?

И то је мало. Ја не знам ни шта сам. 
Балканац јесам свакако. Има у мени и 
арнаутског и влашког и српског. Мајка 
ми је српског порекла. Највише сам, да-
кле, Србин.

Путовао сам по Македонији и по оним 
крајевима око Преспанског језера, ода-
кле су моји стари по оцу. Нисам ника-
квог трага нашао…”

Ратовао са женама 
и таштама

Славни комедиограф Бранислав Ну-
шић који је целог века „ратовао са жена-
ма и таштама” од свег срца нашалио се и 
са својим младалачким љубавима: „Прва 
је љубав онај пожар за који полицијски 
рапорт вели да му је узрок непознат”, из-
носи у „Аутобиографији” своје мишљење 
по том осетљивом питању Нушић. „Љу-
бав је једна врста пијанства. Кад човек 
превали прву и другу чашу, отвори му се 
апетит и јави жеђ, а онда сручује чашу за 
чашом. Тако је, отприлике било и код ме-
не и могу рећи да сам постао прави алко-
холичар. Још се не бих отрезнио од про-
шле љубави, а ја сам већ прихватио чашу 
која је била преда мном… Тако сам своју 
младост испунио низом љубави…”

После сентименталне романсе са ћер-
ком свог професора математике, Нушић 
се загледао у другу ученицу зато што јој 
је наставница пред целим разредом ре-
кла да је права глупа гуска. Да је утеши, 
Нушић је признао девојчици да воли гу-
ску и њен батак, нарочито на пиринчу. 
Отада су се састајали на старом гробљу 
код Маркове цркве. Из љубавних романа 
преписивали су најлепше дијалоге и та-
мо, у мраку се преслишавали. Али, како 
после другог састанка Нушић није напа-
мет научио љубавну лекцију из романа 
он, једноставно, није изашао на састанак. 
И тако се окончала једна велика роман-
са. Након ове, „као по реду вожње” наи-
шла је и трећа љубав са дебелом слу-
жавком Фани, коју су родитељи одмах 
отпустили бојећи се последица.

Са четвртом љубави Нушић се вежбао 
у писању љубавних писама док је у петој 
уздисао и маштао о двадесет година 
старијој, лепој и удатој жени.

ПОЛОЖЕН ИСПИТ
Млади Нушић изашао је неспре-

ман на испит, унапред помирен да ће 
га професор оборити. Зато је решио 
да бар покаже своју духовитост. По-
сле неколико питања које је Нушић 
пропратио мудрим ћутањем, профе-
сор га упита:

– Дакле, шта је то искуство?
– То је једино што остаје човеку 

кад све изгуби – одговорио је Нушић.
Тај одговор се толико допао про-

фесору, да је дао Нушићу прелазну 
оцену.

Љубица и Ђорђе Нуша
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Код шесте љубави Нушић је дотерао 
до пољупца, а седме у „Аутобиографи-
ји” никако није могао да се сети. Осма је 
од њега тражила да јој се закуне на вер-
ност, а потом га је брзо изневерила. У де-
ветој љубави била је обрнута ситуација, 
јер се Нушић заљубио у другу. Кад се 
десети пут заљубио, Нушић је упао у 
трагикомичну замку једног брачног па-
ра, који је хтео да га искористи ради до-
бијања бракоразводне парнице. Чим је 
осетио где лежи зец, Нушић је утекао и 
улетео у једанаесту љубав, која се, по 
његовом сећању „састојала у гледању”. 
Своју 12. љубав комедиограф је преско-
чио у „Аутобиографији”, а за 13. признаје 
да је то његова жена. „Моја тринаеста 
љубав, то је моја жена. Ја сам очевидно 
знао да је број тринаест малерозан, али 
нисам знао да то и у љубави важи. Да 
сам знао, ја бих тринаесту љубав пре-
скочио.”

Прва комедија – 
па најбоља!

Одмах после матуре, као деветнае-
стогодишњи младић, 1883. године Ну-
шић је написао једну од својих најбољих 

комедија „Народни посланик”, коју је 
прочитао пред малим скупом у башти 
чувеног палилулског Дома песника Или-
ћа. У овом првом књижевном клубу ста-
рог Београда, младог комедиографа су 
сви присутни охрабрили да ову „шаљиву 
игру” преда управи београдског Народ-
ног позоришта.

Након крваво угушене Тимочке буне, 
непогоднијег момента за предају овог 
рукописа бирократи Милораду Шапча-
нину није било. Али, како је баш у то вре-

ме било повике у штампи да се не 
подржава домаћа драма, Шапчанин 
је ипак ову „опасну” Нушићеву ко-

медију дао на оцену стручним рецен-
зентима: књижевницима Миловану Гли-
шићу и др Лази Лазаревићу.

На једној вечери код Лазе Лазареви-
ћа, по сећању Благоја Недића, били су 
гости чланови позоришног одбора: Шап-
чанин, Љуба Ковачевић и др Владан Ђор-
ђевић.

– Прочита ли, Лазо, онога „Послани-
ка”? – упита др Владан.

– Прочитао сам.
– Па шта велиш?
– Добар, домаћи пасуљ, али без запр-

шке! – гласио је Лазин одговор.
– Море, ако је само добро скуван и 

ако се да сварити, лако ћемо му додати 
запршку! – закључи др Владан.

Цењени књижевник Лаза Лазаревић је 
тада окупљеном друштву прочитао сво-
ју оцену: „Почетнички и младићки посао, 
али заслужује сву пажњу. Са нешто ко-
ректуре и прераде, ваљана принова ори-
гиналној драми. Обраћам пажњу Управи 
да са пуно обзира прихвати младога пи-
сца који обећава будућег комедиогра-
фа”. Мишљење приповедача Милована 
Глишића није се разликовало од прет-
ходног, али је „Народни посланик” чекао 
још пуних тринаест година на прикази-
вање.

Одлазак у рат 
из ђачке чете

Нушић је у јесен 1885. године пошао у 
српско-бугарски рат и један његов до-
живљај у возу анегдотски је описан у 
„Јежевом летњем алманаху” овим речи-
ма:

„Весело и одушевљено, као у сватове 
да идемо, пошли смо у рат. На београд-
ској станици вавилонски вашар. Обвезни-
ци разних родова оружја гурају се кроз 
гомилу света. У комори је и Прока, бака-
лин с Дорћола. Не носи пушку, али као 
практичан ратник понео је неколико сан-
дука бакалука… Утоварује газда Прока 
своју комору, отприлике половину своје 
радње у четири повелика сандука. Кад 
смести сандуке у фургону, он седе на је-
дан и погледа око себе. Силно се обра-
дова кад у једном углу угледа комшију 
Нушића и радосно му приђе.

– О, здраво, кумашине… Ето, видиш, 
идем и ја да ратујем, да ослободим бра-
ћу.

Хватао се први сумрак кад воз стиже 
у Младеновац. Тамо ужасан кркљанац. 
Све пруге закрчене. Укрштање возова. 
Многи питају: хоће ли се овде дуго чека-
ти?

Начелник станице одговара:
– Вероватно… пруга је закрчена, има 

да се изврше нека укрштања и машине 
треба напојити водом…

После ових речи коморџије поскака-
ше из воза. Искочио и Нушић. Уз њега се 
привезао кумашин, газда Прока.

– Хајдемо, – предлаже Нушић, – ма-
ло у кафану да попијемо по једну кафу.

– Море, куме, – снебива се газда Про-
ка, видиш ли ти да сам ја пола радње по-
нео са собом. И видиш ли какав је то кр-
кљанац! Како ћемо наћи свој фургон?

– Немај бриге, – теши га Нушић. – Ја 
сам упамтио број нашег вагона – то је 
година Косовске битке.

И обојица пођоше кроз гомилу у ка-
фану…

И све би се лепо свршило да се Нушић 
позван од неких пријатеља није негде из-
губио, а пала команда да воз полази!

„Све појури према излазу – наставља 
Нушићев савременик Павловић причање 
ове анегдоте. – Наста гужва, гурање и 
довикивање. Прока се гура, али не зна на 
којој је прузи његов воз? Али се сетио 
шта му је кумашин казао: број фургона 
је година Косовске битке. Све је то лепо, 
али која је то година – газда Прока не 
зна. У том натрапа на њ један каплар с 
наочарима.

– Је ли, капларе, упита га он, које је 
године била Косовска битка?

Каплар га гурну лактом у ребра.
– Сиктер, бре, сад си нашао да ме 

слишаваш из историје. И журно кидну 
даље.

Наишао на другога Прока, па учтиво 
пита:

– Молим те, поднаредниче, које је го-
дине била Косовска битка?

Поднаредник га презриво погледа.
– Мичи, бре, коњино, зар не видиш да 

ће воз да ми побегне!
И поднаредник неста у помрчини.
Забринуо се ратник Прока, зној га 

проби, трчи лево и десно збуњен и упла-
шен: пола бакалнице носи. На кога год 
наиђе пита:

– Побогу, пријатељу, које је године 
била Косовска битка?

– Зини да ти кажем!
Други добацује:
– Ускачи, магаре, па ћемо ти у возу 

казати.
Очајни ратник Прока проклиње и Ну-

шића, и кнеза Лазара и Косовску битку.
– Ах, царе Лазаре, царе Лазаре, због 

тебе ће ми половина радње отићи у тан-
дарију.

У том писну пиштаљка, воз крену и 
Прока уграби да ускочи у један фургон 
пун војника.

У зору, кад је воз застао код Алексин-
ца очајни Прока, који је целе ноћи хук-
тао и презнојавао се од бриге, сазнао је 
за годину Косовске битке, и уграбио за 
време укрштања возова да ускочи у онај 
фургон и да нађе своју „комору” и кума-
шина Нушића. Од тог доба памти годину 
Косовске битке, али се са Нушићем више 
не кумака…”

Романса са кћерком 
из „добре куће”

У време кад је Нушић навукао гнев 
„Његовог Величанства” краља Милана, 
доживео је романсу са лепом Милицом 
Терзибашић, кћерком што се каже „из 
добре куће”. Ни девојка није остала рав-
нодушна према младом песнику и ап-
солвенту права Нушићу, тако да су сви 
очекивали њихову званичну веридбу.

Заљубљени поета, у тешким часовима 

кад је већ мислио да пребегне преко 
границе, открива да је Миличино срце 
хладно за његове невоље, и по казивању 
писцу комедиографове кћери Гите Пре-
дић, он се предаје полицији и бива осу-
ђен. „Мој отац желећи једном кад је 
Милица била болесна да јој помогне до-
вео је свог пријатеља – лекара”, причала 
је Гита Предић. „Био је то добар специја-
листа, који је успео девојку да брзо из-

лечи и да се на опште изненађење њом 
ожени…”

Много година касније Нушић се на је-
динствен начин осветио својој бившој 
драгој. Држао је предавање на тему љу-
бави износећи низ примера из даље и 
ближе историје, а при завршетку излага-
ња заузе озбиљну позу и рече:

– Е, сада, после мог изношења ми-
шљења свих великих људи о љубави ред 
је да вам, ако сте расположени, и ја ка-
жем како из личног искуства гледам на 
ово осетљиво питање. Наравно, ако при-
сутни то желе…

Када сви у сали заграјаше да проду-
жи, Нушић показа руком у правцу своје 
негдашње драге и рече:

– По мом скромном мишљењу љубав 
је то кад госпођица воли ј е д н о г а…

Ову последњу реч намерно Нушић 
растеже, а онда упери прст у свог рани-
јег пријатеља и заврши реченицу:

–… а уда се за другога!
Неколико тренутака у сали је владала 

тишина и док је увређени брачни пар 
одлазио, публика је одушевљено аплау-
дирала и викала: „Браво, Нушићу!”

КО ЋЕ НУШИЋА 
ДА БРИЈЕ

Уочи Првог светског рата, као што 
то већ бива, београдском чаршијом 
се пронела вест „из прве руке” да ће 
нека репата комета у судару са зе-
мљом поморити свет. Дошавши код 
свог берберина, Нушић га затече вео-
ма забринутог.

– Чуо сам од једног муштерије – 
рече берберин – не знам да ли је 
агроном или астроном, да ће после 
нове године пропасти свет. Првог ја-
нуара угинуће све животиње, а дру-
гог поумираће сви људи.

– Заиста страшно! – узвикну Ну-
шић. – А ко ће онда трећег јануара 
мене да брије?

САМО СКРОМАН 
ХОНОРАР

Колико је Нушић био скроман у 
погледу награда, најбоље сведочи 
одломак његовог писма исте године 
управи Хрватског казалишта: „Ви ће-
те и сами по себи знати да ми литера-
ти никад нисмо били богати, нити ће-
мо то кад год бити. Стога ја нећу од-
бити хонорар, али не желим да је он 
толики да буде тежак управи. Колико 
год Управа казалишта нађе за умесно 
да досуди, ја ћу примити.”

Нушић у рату с Бугарима 1885.

Краљ Милан Обреновић



так – одговорио је Нушић. – 
Београдски живот тако је мали 
обимом да се питам хоћу ли на-
ћи погодне теме?

– Духовитом човеку као 
што све ви – храбрио га је 
Рибникар – довољна је и нај-
мања ситница да направи од-
личну козерију. Ко год вам до-
ђе под перо ви га Нушићу, сло-
бодно, пецкајте, само без про-
ливања крви! Да нас не тужи 
суду.

Неколико дана Нушић је раз-
мишљао како да потписује сво-
је шаљиве фељтоне „Из бео-
градског живота” и савремени-
ци тврде да је свој псеудоним 
открио у кафани „Код два по-
братима” у имену паметног, му-
дрог рабина Бен Акибе из тра-
гедије „Уриел Акоста” немачког 
драмског писца Фердинанда 
Гуцукова.

Јављајући се у „Политици” 
сваких неколико дана са шаљи-
вим козеријама из живота он-
дашњег Београда, Нушић је по-
стао велики љубимац широке 
читалачке публике, која је радо 
препричавала његове ведре ша-
ле о брачним згодама и незго-
дама, мукама маторих момака 
и пензионерским невољама, 
оговарању ташти и бањским 
проводима.

Љут на 
Академију наука

Када је 1924. навршио шездесет годи-
на живота и прослављао четрдесет го-
дина књижевног рада, Нушићу је Кра-
љевска српска академија наука нанела 
„тешку увреду” и изазвала „дубок бол”, 
јер није предложила његову најављену 
кандидатуру. То је, разуме се, тешко по-
годило слављеника и огорчени Нушић је 
1. марта 1924. године написао кћери Гити 
Предић чувено писмо које је нека врста 
његове књижевне исповести:

„… Пре свега, ја сам много писао и бр-
зо сам писао, те отуд у мојим радовима 
често и површности, небрижљивости, па 
и аљкавости. Мој хумор је лак, понекад 
и јевтин, не либећи се који пут ни порно-
графије. Ја немам дубине једног сатири-
чара; ја не умачем перо у крв која капље 

из друштвених рана, ја не видим људско 
зло и не узмахујем кнутом да га немило-
срдно шибам… Код комедије ја прибега-
вам лакшој њеној врсти, комедији нара-
ви, избегавајући или немајући моћи да 
зађем у комедију карактера, те према 
томе моје комедије не обећавају једну 
трајну вредност.

Ето! Јесам ли са довољно храбрости 
оптужио себе; јесам ли имао бар толико 
жучи колико би само из туђега пера мо-
гла искапати, и јесам ли, најзад, вршећи 
харикири, стекао право и да се браним?

Наша импотентна генерација припису-
је ми у грех плодност; они чији редови 
представљају једно напорно стењање, 
пребацују ми и брзо писање. Ако би на 
то, ипак, могло бити оправдане замерке, 
ја се морам правдати само инвентивно-
шћу (ако почнем није ни то грех) која код 
мене представља праву бујицу. У часу 
кад пишем једну причу, по пет или шест 
других мотива наваљују на мене, а у ча-
су кад пишем једну комедију, по пет или 
шест готових, у замисли потпуно разгра-

ђених сижеа тискају се око мене, журе 
се и гоне да их се прихватим. Ја сам, на-
против, врло мало дао према ономе што 
бих могао дати да ми је живот пружио 
повољније прилике…”

Готово сваке сезоне између два рата, 
у београдском Народном позоришту, 
постављао се који нови или стари Нуши-
ћев комад, тако да се тада говорило: „У 
опери доноси паре балет, а у драми – 
Нуша!” Мењали су се управници позори-
шта, али Нушићева дела су остајала на 
репертоару, јер их је публика волела.

(Наставак у следећем
специјалном додатку)
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СА ПУБЛИКОМ 
НА „ДОБРОЈ НОЗИ”
„Са публиком ја сам од прве своје 

појаве на доброј нози”, износио је Ну-
шић једном приликом разлоге свога 
успеха на отвореној сцени. „Моје су 
ствари увек биле непосредно захва-
ћене из живота и то ме је начинило 
блиским њему. Додајте томе ону ве-
дрину и веселост са којом сам ја по-
сматрао живот, па ћете разумети от-
куд толико интимности и љубави ка-
ква постоји између мене и публике…”

Збрка око 
„Сумњивог лица”
Док је био на положају 

управника Народног позори-
шта, Нушићу је пало на памет 
да стави на репертоар своју 
давно написану и још неизведе-
ну комедију: „Сумњиво лице”. И 
зато једног дана седећи зава-
љен у управничкој фотељи из-
вади свој комад са дна фиоке, 
одува са њега прашину и поче 
да га натенане чита. По соп-
ственом признању, током чита-
ња је почео да осећа страх од 
сопственог дела о чему у пред-
говору „Сумњивог лица” искре-
но бележи:

„Читам комад, читам, и кад 
наиђем на реч ’династија’, окре-
ћем се око себе и погледам 
обазриво у слику његовог вели-
чанства краља. Читам даље, чи-
там га седећи заваљен у управ-
ничкој фотељи и, богме, кад 
сам дочитао до краја, учини ми 
се сасвим другачији но што ми 
се чинио кад сам га читао код 
куће, као писац. И, најзад, деси 
се оно што се морало десити. 
Устајем из фотеље, дижем са 
стола рукопис и враћам га себи 
као писцу, а разуме се, пропра-
ћам све то овим мудрим речи-
ма:

– Драги мој господине Нушићу, носи-
те ви овај рукопис кући. Леп је комад, ја 
вам чак честитам на њему, али носите ви 
то кући.

– Али, забога – покушавам ја, Нушић, 
писац, да се буним…

– Ја вам као ваш искрен пријатељ, и у 
интересу ваше будућности, саветујем: 
носите овај рукопис кући, – одговара 
Нушић управник. – Ви сте млад човек, па 
треба да ме послушате!”

И пред управником Нушићем није ви-
ше било дилеме: узео је свој рукопис 
„Сумњивог лица” и однео га кући.

Златан период 
у престоници

После годину и по дана преданог ра-
да на месту управника Српског народ-
ног позоришта у Новом Саду, због ве-
ликог мањка у каси за који, како пише у 

„Политици” од 20. фебруара 1906. го-
дине, он није био „морално одговоран”, 
али да му је „дужност штету надокна-
дити”, Нушић напушта ову дужност. Од 
грдних невоља у које је запао просла-
вивши управо у Новом Саду 25-годи-
шњицу свог књижевног и новинарског 
рада, спасава га позив уредника „Поли-
тике” Даворина – Дарка Рибникара, чи-
ме започиње његов „златан период” у 
Београду.

У жељи да се „Политика” из кафане, 
где се у то време штампа једино читала, 
пресели у београдске куће, односно по-
родице, оснивач и главни уредник Вла-
дислав Рибникар једног дана предло-
жио је Нушићу:

– Зашто ви, као човек од духа, не би-
сте створили своју редовну рубрику, пи-
сану лако, на забаван начин са сижеима 
из београдског живота?

– Плашим се да је то мало тежи зада-

Нушић у оделу конзула



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Мала Србија, са свега 
40.000 квадратних 

километара и два милиона 
душа, те 1911, мобилисала је 
202.000 људи за одлучујући 

рат против петовековног 
тиранина. Како је Анри 

Барбиа, дописник 
француских листова за 

време балканских и Првог 
светског рата, видео и 

описао ову судбоносну борбу

М але хришћанске државе са Бал-
кана: Србија, Црна Гора, Грчка и 
Бугарска склопиле су почетком 

1912. године савез за ослобођење од за-
једничког угњетача – Турске. Прешли су 
преко својих несугласица и сметњи и ре-
шености да коначно спасу своје суна-
роднике од свирепог и незаслуженог 
ропства.

Ове године, 23. октобра навршавају се 
деведесет три године од славне Кумано-
ске битке, у којој су Срби победом над 
Турцма осветили Косово. За нас Србе то 
је био крај вишевековне борбе са једним 
истим непријатељем. Кумановска битка, 
пуна неизвесности и изненађења, решила 
је судбину Србије и можда целог Бал-
канског рата. Али тиме је означен поче-
так једне друге, много краће борбе про-
тив наших тадашњих непријатељских су-
седа: Турске, Аустро-Угарске и Бугарске, 
које су окруживале и стезале ондашњу 
Краљевину Србију. Србија је ипак вели-
ком енергијом савладала све препреке 
до коначног ослобођења и уједињења.

Балкански рат, у коме је поражена 
Турска и уништен њен феудални поре-

СРПСКА ИСТОРИЈА

Кумановска битка – завршни 
ударац Турцима (1)

дак у Европи, био је по речима Лењина, 
не само ослободилачки већ и револуци-
онарни са гледишта друштвеног развоја.

ЗАБОРАВЉЕНИ ЈУНАЦИ
О Кумановској бици, несумњиво нај-

важнијем догађају Балканског рата, ов-
де говоре њени учесници, историчари и 
сведоци онога времена. Иако у тим ра-
довима понегде има националног ро-
мантизма и идеализма то не умањује по-
узданост изворне грађе за дубља преи-
спитивања Кумановске битке.

У протеклом периоду, посебно у оном 
после Другог светског рата, мало се пи-
сало о знаменитој Кумановској бици, па 
су пали у заборав најважнији догађаји и 
ликови из првих редова те битке. У књи-
зи „Балкански рат 1912–1913” у издању 
Историјског института ЈНА 1959, године, 
први пут је ближе описана Кумановска 
битка, са доста скромним и непотпуним 
подацима. Нема ближег описа одлучују-
ће битке на Сртевици, са легендарним 
јунацима који су ту битку изнели на сво-
јим плећима. С друге стране, неки нови 

историчари нетачно наводе имена и уло-
ге тих јунака. Тако се за капетана Мили-
сава Недељковића, који је на превару за-
робљен, тврди да је погинуо. А за мајора 
Војислава Николајевића, који је на боји-
шту нађен полумртав и огрезао у рана-
ма, тврде да се презива Николић и да је 
заробљен. Такво непознавање историј-
ских чињеница доприноси да поколења 
прихвате заборав и прекрајање истине. 
На научном скупу историчара Српске 
академије наука у децембру 1999. годи-
не констатовано је да се овакве грешке 
морају исправити, али то је остало само 
као мртво слово на папиру.

Истовремено, у запаженој и поновље-
ној ТВ емисији, у којој се говорило о чој-
ству и јунаштву наших ратника, један 
учесник је као о свом узору, поред оста-
лог рекао: „Данас се мало ко сећа окр-
шаја са Турцима у Кумановској бици, у 
којој је мајор Војислав Николајевић у 
најкритичнијем моменту јуришао као је-
дан човек, једна нација, једна застава – 
док није пао тешко рањен на пет места!”

Ово је са узбуђењем слушала у поод-
маклим годинама кћи тог јунака, која је 

оца последњи пут видела 1941. године 
када га је као дете испратила у Други 
светски рат. Пожелела је и остварила су-
срет са човеком који јој је после толико 
година оживео успомену на оца. Том 
приликом овај јој је донео књигу фран-
цуског дописника из балканских ратова, 
Анри Барбиа: „Српске победе”, штампане 
1913. године. 

КРАЉЕВА НАРЕДБА
Дана 30. септембра 1912. године, тачно 

у подне, тадашњи војни министар Срби-
је, Радомир Путник, објавио је:

„Њ. В. Краљ наредио је мобилизацију 
и 1, 2. и 3. позива народне војске и по-
следње одбране. Први дан мобилизације 
је 3. октобар. Наређујем извршење.”

Ова кратка наредба запалила је целу 
Србију. Грађанима је мобилизација обја-
вљена добошима, пуцњем прангија, па-
љењем ватре и другим уговореним зна-
цима. Србија се до најудаљенијих места 
усталасала и ускомешала великом брзи-
ном у којој се испољи оданост, патрио-
тизам и пожртвовање свих Срба.

1 Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Министарства културе 
и информисања Републике Србије



Већ прве ноћи и зоре по објави указа 
којим се народ позива на оружје сви спо-
собни људи пријавише се својим коман-
дама, водећи са собом све што је могло 
бити од користи војсци: коње, волове, то-
варна кола и друго. Свако је давао све 
што је могао, не помишљајући на неку 
накнаду, једино у циљу да допринесе 
победи Србије, свесна тешкоћа са који-
ма ће имати да се бори, показивала је 
без посредовања власти просто своју 
одлуку да се успех постигне по сваку 
цену.

Мала Србија – 48.000 квадратних ме-
тара, која је 1911. године по званичној 
статистици имала 2.000.000 становника, 
истакла је за рат 402.000 људи, што из-
носи 14 одсто од целокупног становни-
штва.

ВОЗОВИ ПРЕМА ЈУГУ
Мобилизацији се није одазвало само 

два одсто људи, углавном неспособних, 
који су се ипак већином пријављивали и 
тражили да се уврсте у борбене редове. 
Организација је била задивљујуће савр-
шена. Огромне композиције пуних и 
празних возова, размимоилазиле су се 
по времену и месту, тачно онако како је 
било прописано редом вожње, без ијед-
ног судара, чак ни закашњења готово 
није било. Мајор Николајевић у својим 
успоменама пише: „Ја сам 8. октобра 
пред подне дошао са тркалитша на бео-
градску станицу и 10. октобра рано ују-
тру стигао у Врање. Закаснило се седам 
минута и то се време имало надокнади-
ти.”

По српском ратном плану све три срп-
ске армије требало је да наступају кон-
центрично: Прва армија из врањског по-
моравља преко Куманова ка Овчем По-
љу, Друга армија преко Ћустендила ка 
десном крилу турске армије, а Трећа ар-
мија имала је најдужи пут преко Косова 
ка левом крилу турске армије, тако да 
све три заједнички туку битку на Овчем 
Пољу.

По турском ратном плану, Вардарска 
армија имала је да предузме офанзиву у 
правцу Куманова, да туче раздвојену 
Прву српску армију, да је одбаци у те-
снац Јужне Мораве, потом да туче Дру-
гу и делове Треће српске армије. По тим 
плановима кренуле су три српске армије 
и Вардарска турска армија.

Дивизије Прве армије су 22. октобра 
1912. године запоселе линију Табановици 
– Четирци – Младо Нагоричане. Као што 
се види на карти Моравска дивизија 1 по-

зива зауставила се на десној страни. У 
средини, због лошег терена заостала је 
доста повучено Дринска дивизија 1 пози-
ва. На левој страни Дунавска дивизија 1 
позива запосела је младонагоричанске 
положаје и опасно се истурила 4-5 км 
испред Дринске дивизије. Коњичка ди-
визија заноћила је на Младом Нагорича-
ну и у неколико била потпора Дунавској 
дивизији која ће одиграти главну улогу у 
престојећој бици. На поменутим поло-
жајима Прва армија требало је да саче-
ка левокрилну Другу армију под коман-
дом ђенерала Степе Степановића и де-
снокрилну Трећу армију под командом 
ђенерала Божидара Јанковића.

Турска Вардарска армија изненадила 
је Прву српску армију и Врховну коман-
ду српске војске.

Непријатељска турска Вардарска ар-
мија, под командом дивизијског генера-
ла Зеки-паше још 20. октобра запосела 
је својим 7 Корпусом (командант Фети-
паша) положаје северно од Куманова. 
Током 21/22. октобра турски 5 Корпус 
(Кара Саид-паша) и 6 Корпус (Џавид-па-
ша) дошли су преко Овчег Поља и до зо-
ре запосели десну обалу реке Пчиње. То 
је било изненађење за српску војску, јер 
су све околности указивале да ће се 
Турци тући на Овчем Пољу или чак још 
јужније.

ВОЈВОДА ВУК
Нити српска Врховна коман-

да, Штаб Прве армије на челу 
са престолонаследником Алек-
сандром и његовим начелником 
штаба пуковником Петром Бо-
јовићем, нити његови коман-
данти дивизија, пукова, па ни 
командант Коњичке дивизије 
кнез Арсен Карађорђевић, брат 
краља Петра, нису знали о по-
менутим покретима и положа-
јима Турака, као ни о њиховој 
снази.

Испред нашег фронта нала-
зила су се само два извиђачка 
ескадрона Коњичке дивизије.

Крајње лево крило тј. узви-
шење Сртевицу запоселе су са-
мо слабе четничке снаге маке-
донских добровољаца под ко-
мандом војводе Вука (капетана 
Војина Поповића) без регулар-
них српских трупа, тако да је 
то крило било веома осетљиво.

Уочи изненадног судара Пр-
ве српске и турске Вардарске 

армије код Куманова однос снага био је 
у корист Срба: у пешадији више од 2:1, у 
коњици око 3:1. Турци су били незнатно 
надмоћнији по броју батерија (41:39) и 
артиљеријских оруђа (164:148).

Дунавску дивизију сачињавали су: 
Штаб у манастиру Забели, иза Старог 
Нагоричана. На десном крилу 9, на ле-
вом 18. пешадијски пук ојачан 3. артиље-
ријским дивизијом (три пољске батери-
је).

У резерви су били: 7. и 8. пешадијски 
пук (без једног батаљона) и 3. дивизијски 
артиљеријски пук (без 3. дивизиона, све-
га 6 пољских брзометних батерија).

На дивизијским крилима по једна пио-
нирска чета.

Дивизијски коњички пук био је код 
Стрмовца у долини Пчиње. У левој по-
бочници један батаљон 8. пешадијског 
пука на Орловцу.

Расположење војске и атмосферу у 
ноћи уочи битке овако је описао Брани-
слав Пантић, тада водник 4. чете 3. бата-
љона 18. пука, у чланку: „Осаманаести 
пешачки пук у Кумановској бици”

„Време је било тихо и мирно, за месец 
октобар изванредно; наше расположење 
исто тако било је у складу са овим ле-
пим временом и до сада постигнутим 
успесима, тако да је то вече 22. октобра 
у нашем биваку проведено у пуном за-
довољству, са смехом, који су изазивали 
разни вицеви на рачун Турака.”

ЗАТИШЈЕ ПРЕД БУРУ
„Једном речју, вече које ничим није ни 

издалека наговештавало нити предска-
зивало сутрашњи хаос и лом, у којима 
умало нису биле дохваћене, завитлане и 
бачене у вечност све наше младалачке 
илузије и маштања о победоносном ула-
ску у Душаново Скопље, а и да не гово-
рим о могућностима пораза, који је био 
тако близу, а који нам се чинио те вечери 
савршено немогућим. А да нам је неко 
те вечери казао да ћемо ми сутра терет 
дана понети на нашим плећима и да ће 
то бити један од најзначајнијих догађаја 
у историји нашег народа и да ће сутра-
шња ситуација свом тежином сручити се 
на нас, ми бисмо му се у очи насмејали и 
рекли му, ако ништа друго, оно бар да не 
зна шта говори.

Не, то је немогуће! Сви извештаји гла-
се да Турака нема нигде у близини! Зар 
наша коњица није напред?! Зар она бо-
дрим оком не мотри и не заштићава на-
шу армију?!

Да, да, све је на своме месту! Турци 
су на Овчем пољу – тачно онако како их 
је поставила наша Врховна команда! – и 
ми ћемо их тамо наћи и тући – а дотле, 
можемо мирно спавати и одмарати се, а 
за све остало има ко брине.

Ето, са таквим идејама и мислима и 
убеђењима легли су те значајне вечери 
официри 13 пешадијског пука, да се у за-
служеном одмору окрепе и спреме за 
сутрашњи рад.

Ноћ, та тиха и мирна октобарска ноћ 
пуна звезда и месечине, проведена је у 
биваку нашега пука потпуно мирно и 
спокојно, нико ни у сну није сањао шта 
нас сутра очекује, да ћемо ми стура по-
нети и изнети терет дана и да је наш пук 
судбином предодређен да одигра једну 
најважнију и најсудбоноснију улогу у 
овоме рату…”

Наш познати историчар Станоје Ста-
нојевић овако је описао следећи дан:

„Дан 23. октобра освануо је мутан и 
суморан. Киша је сипила и ромињала, а 
измаглица се лелујала на косама и ис-
пред коса, које су заузимале српске тру-
пе. Од времена на време разбила би се 
помало магла, поља и косе пред војском 
осветлиле би се за тренутак, да би се од-
мах затим магла још више згуснула и да 
сасвим затвори видик, до на неколико 
стотина корака. Српске су трупе у тој 
магли стајале на својим положајима, и 
не слутећи, да је тако близу велика не-
пријатељска војска, и да ће такорећи за 
неколико тренутака почети велике Ко-
совске трагедије.

А у исти мах се, под заштитом магле, 
испред коса на којима је била српска 
војска, у долини Пчиње и Кумановке, 
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окупљале и размештале многобројне 
турске трупе и извлачени топови на по-
ложаје, са којих су одстојања вероватно 
још раније била тачно одмерена.

БИТКА ВЕЋ ПОЧИЊЕ
И отац ми је причао о сеоби Срба под 

Чарнојевићима, и да је као чобанин до-
шао у Београд. Његови су припадали 
оном малом броју Косоваца из околине 
Вучитрна, који су се одвојили од Ниша и 
преко Грамаде и Књажевца населили не-
колико села у околини Зајечара, па и ње-
гово село Звездан. Као дечака водио ме 
је отац у Звездан, где сам на оделу жена 
видео косовски вез.

Као потомак, по оцу и матери, оних 
који су били принуђени да беже и расе-
љавају се од Турака и Арнаута, полазим 
сада са српском војском и својом бра-
ћом да осветим Косово и побијене прет-
ке.

Моје мисли прекида фијук и експло-
зија распрснутих граната и шрапнела. 
Битка је почела.

По наређењу команданта пука, пре-
стројавамо се у еволуциони поредак да 
избегнемо губитке услед артиљеријске 
ватре. Пук заузима своје место у борбе-
ном поретку дивизије, иза места где се 
састају крила 9. и 8. пука.

Шрапнели се распрскавају високо и не 
наносе нам никакве губитке. Прошетам 
између чета, разговарам и шалим се са 
официрима и војницима. Разговором и 
шалом сузбија се, донекле, страх. Најед-
ном, над главама Прве чете распрште се 
шрапнел и војници му се из клечећег 
става поклонише, као по команди.

– Не клањај се као Турчин Мухамеду! 
Србин се само прекрсти да му Бог сачу-
ва главу – рекох војницима од којих не-
ки почеше да се крсте. У мирнодопским 
приликама Бога се обично не сећамо, 
али у рату када глава игра на рамену, че-
сто га призивамо, обично речима:

– Боже, сада ми помози!
Не знамо шта се напред дешава, не 

види се ништа сем зујање и распрксава-
ње шрапнела и граната. Код наших трупа 
примећују се поједини официри и ордо-
нанси како одлазе до команданта пука и 
потом напред ка првом борбеном реду. 
Кад се нађох између своје Прве и Друге 
чете, распрсну се шрапнел изнад моје 
главе и ја му се поклоних, само нешто 
мање од војника.

– Да ли су ме видели? – У стиду окре-
нух главу полако и испод очију погледах 
војнике. Присетих се, затим, да је такав 
стид многе храбре официре отерао у 
смрт пре времена. Али због неустраши-
вости војници су нас неизмерно уважа-
вали и поштовали. Често су нас сами 
опомињали да се не излажемо опасно-
сти.

ТУРЦИ ТУКУ ТОПОВИМА
Под утицајем овог извештаја један 

велики део 18. пука још раније је напу-
стио свој предстражарски положај и 
спустио се низ нагиб да искористи побе-
ду ђенерала Степе и да гони Турке. Кад 
се највећи део тог пука спустио до пото-
ка, појави се потпуно развијени борбени 
поредак турских трупа, који свој главни 
напад усмери у масу на овај део пука.

Нашавши се под надмоћном пешадиј-
ском и артиљеријском ватром, наши се 
боре кратко време и почињу да одступа-
ју враћајући се на полазни положај. Али 
на нагибу где није било никаквих мртвих 
углова да их колико-толико заклоне, 
окренути непријатељу, морали су да 
претрпе велике губитке.

Тако је борба 18. пука почела да се во-
ди у нереду и без плана. Храбри мајор 

Војислав Велимировић, командант 2. 
батаљона, и многи други официри 
платише својим животима овај не-

промишљени покушај. То је истовремено 
значило кризу и прави почетак битке.

По распрскавању шрапнела и експло-
зији граната јасно се види да Турци уна-
крсном ватром засипају редове 18. пука 
и да је потребна свежа снага да му по-
могне. Још раније је 1. батаљон 7. пука са 
три чете упућен на Путин Рид, а са јед-
ном на Пркин Рид. Са остала три бата-
љона наш пук се од подне налази иза Ву-
јовског Камена…

У ноћи између 22. и 23. октобра, због 
необавештености да су 5. и 6. турски 
корпуси са Овчег Поља стигли на Пчињу 
у Штабу Коњичке и Дунавске дивизије 1. 
позива формирана су два погрешна и су-
протна гледишта шта се може десити 
сутрашњег дана. Те две заблуде биле су 
узрок погрешног наступа у почетку Ку-
мановске битке. Погрешни извештај из 
Штаба Коњичке дивизије да се разбијене 
турске трупе са положаја Страцина по-
влаче ка Куманову био је примљен без 
резерве као тачан.

ПОВЛАЧЕЊЕ ДРУГОГ 
БАТАЉОНА

Командант Дунавске дивизије 1. пози-
ва, дознао је да је у Куманово стигло 
тринаест батаљона турске војске, а није 
сазнао да је турска војска стигла на Пчи-
њу.

Тако су наша два команданта имала 
два погрешна схватања да опасност до-
лази од Страцина или од Куманова, а не 
са Овчег Поља, што је још више отежало 
ситуацију наше Прве армије.

Када су Турци око 7.30 часова прешли 
у офанзиву у нејасној ситуацији изнена-
дили су Србе.

Нетачно обавештени да су у долини 
Пчиње примећени делови турске војске 
коју је левокрилна Друга српска армија 
потукла код Страцина, па се сада њихо-
ва комора повлачи, предузели су непро-
мишљени корак заробљавања те коморе. 
Наиме, командант 18. пука због магле ни-
је могао да утврди чије су то трупе у по-
крету, па кад му стиже један четник са 
Сртевице са извештајем да су то Турци 
са Страцина, одлучи се да око 8 сати на-
реди команднату 2. батаљона мајору Во-
јиславу Велимировићу да се са својим 
батаљоном упути на југ и зароби комо-
ру.

Причају да је мајор покушао да реа-
гује тврдећи да је јутрос својим очима 
видео како с оне стране Пчиње неприја-
тељске трупе наступају, али због магле 

ни он није био сигуран да ли је то заиста 
повлачење коморе о којој су известили и 
четници, па му остаде да се повинује за-
повести.

Око 8.30 сати послат је 3. коњички пук 
са мајором Петром Саватићем од Прки-
ног Рида у правцу југа; он није могао 
стићи даље од Ћућинске Махале, јер је 
водио борбу пешке и вратио се око 10.30 
са извештајем да је наишао на јаког не-
пријатеља.

Око 9 сати упућен је и 2. коњички пук 
са мајором Чолак Антићем поред Срте-
вице ка Голубици, али се већ око 10 сати 
вратио и известио да су тамо јаке непри-
јатељске снаге.

Најгоре је прошао 2. батаљон 18. пука, 
који се спустио у правцу претходнице 17. 
низамске дивизије. После изненадног су-
дара био је присиљен да одступи у виси-
ни засеока Владинци. Ту га је напало ле-
во крило 13. низамске дивизије и потпуно 
разбило. У борби је погинуо храбри ко-
мандант мајор Војислав Велимировић. 
Батаљон је затим запао у јаку унакрсну 
ватру турских батерија са Голубице и 
Зебрњака, па се у паници повлачио пре-
ма Пркином Риду.

ЈУНАЦИ, СТИЖЕ ПОМОЋ!
Тим речима грмео је мајор Милан Ма-

ринковић, соколећи своје војнике који су 
били под снажним ударом Низама, и по-

моћ је – стигла. „Војници не познају у 
мени команданта свог да би ме послу-
шали и извршили наређење. Гомила, чијег 
команданта нема, почела је да губи гла-
ву и да се не враћа не положај. Сада ме-
ђу њих непосредно стиже мој батаљон и 
добијам силу да се изврши оно што на-
ређујем. Издвојим се на коњу изван го-
миле, дигнем обе руке увис и машући 
њима дајем знак моме батаљону да се 
развије у борбени поредак.

Мој батаљон брзо и у реду извршава 
наређење. Великим завођењем левог 
крила и покретом унапред одступајући 
делови 18. пука, мој батаљон и ја с њима 
излазимо на положај”, наводи мајор Ни-
колајевић.

„Тек кад сам изашао на положај, уви-
дех зашто су делови 18. пука напустили 
положај и своје официре. Уска коса, чија 
је површина била од самог камена, има-
ла је само мало испупченог стења на 
предњој ивици иза којих су пешаци мо-
гли да се заклоне и да дејствују. Није би-
ло земље да се ископа и наспе грудо-
бран. Турци су према овоме делу упра-
вили свој главни напад и артиљеријском 

ватром приморали пешаке 18. пука да 
напусте положај. Овакви положаји вео-
ма су погодни за дејство артиљерије, а 
срећа је наша што делове 18. пука није 
захватила већа паника.

Овде сам први пут видео и осетио ка-
кво велико морално дејство имају грана-
те које ударају у стење и распрскавају 
се, а било је и таквих које су се одбијале 
о стење и са

још већим убрзањем разорно делова-
ле. Осим овакве артиљеријске ватре на 
војнике, деморалишући утичу и погину-
ли војници који се ту и тамо виде по по-
ложају, са дугим млазевима крви поред 
њих. На положају који је покривен зе-
мљом, овај се призор не може видети јер 
крв из ране цури и земља одмах упија.

На удаљености 700-800 метара од по-
ложаја види се голим оком стрељачки 
строј турске пешадије која дејствује, 
али нам не наноси готово никакве губит-
ке.

Наша артиљерија одступила је без 
стварне потребе јер није претила опа-
сност да је турска пешадија зароби.

Чете мог батаљона са деловима 18. 
пука по изласку на положај брзо се сре-
ђују, деле се на водове, одређују старе-
шине и циљеве гађања. На удаљености 
од три хиљаде метара од положаја до-
гледом се види како са отворене равни-
це дејствује турска батерија, али по 
правцу долазеће гранате и шрапнели ле-

те далеко иза заклона. Мислим на то шта 
ми предстоји.

Прилази ми ордонанс из штаба бата-
љона и рапортира ми да је командант 
пука потпуковник Глишић са Трећим и 
Четвртим батаљоном прошао иза нас 
према крајњем левом крилу, где је био 
комитски одред. Под дејством турске 
артиљерије и на њега груписане ватре, 
као и под притиском пешадијског напа-
да, он је напустио свој положај и лево 
крило је остало потпуно огољено и без 
икаквих трупа. Командант мог пука хи-
тао је да са преостала два батаљона по-
прави ово лоше стање. У дубини борбе-
ног поретка турске пешадије види се по-
степено кретање полудесно ради обу-
хватања нашег левог крила.

Ово наступање Турака било је ван до-
машаја наше пешадијске ватре са поло-
жаја, и како није било артиљерије да га 
омете, обухватање је вршено доста брзо. 
Тек сада увидех да сам погрешио што 
сам цео свој батаљон употребио за вра-
ћање делова 18. пука на положај, јер сам 
то могао постићи са две чете, а да са две 
остале одем на крајње, лево, крило.



КРЕЋЕ СЕДМИ ПУК
У одсуству команданта Дунавске ди-

визије Првог позива, на положају левог 
крила одигравали су се важни догађаји, 
јер су Турци тамо управили главни на-
пад. Стога је он команданту мога пука 
издао наређење да с остатком пука по-
хита на Сртевицу. Имао сам да се одлу-
чим за једну од две могућности: да по-
вучем две чете са положаја и да са њима 
одем за својим командантом пука или 
да са целим батаљоном останем на по-
ложају, а да о турском кретању и обу-
хватању левог крила одем што хитније 
до њега и да га обавестим.

Када је командант 18. пешадијског 
пука, најзад, известио команданта диви-
зије да су му Други и Четврти батаљон 
потпуно разбијени и да са Трећим бата-
љоном, ако му се не пошаљу појачања, 
неће моћи да одржи положај на Прки-
ном риду, овај је тек тада схватио 
озбиљност ситуације. Похитао је да спа-
сава своје лево крило и састао се са пот-
пуковником Туцаковићем који га је оба-
вестио о дотле учињеном у његовом од-
суству.

Сада је пуковник Божанић био на ви-
сини свога задатка. Издао је наређења о 
померању трупа из резерве здесног на 
лево крило, чиме се изазва судбоносни 
преокрет у веома слабој ситуацији на 
његовом левом крилу: команданту 7. пе-
шадијског пука да са преостала два пу-
ка похита на Сртевицу, чији је тактички 

значај сада увидео; командан-
ту 8. пешадијског пука, чија се 
два батаљона још увек налаза-
ху иза 9. пука, да своје трупе 
пребаци улево, на место где је 
дотле био 7. пук. Када виде да 7. 
пук избија на Сртевицу, одјаха 
опет на своје десно крило да 
види како се сналази 9. пук у 
борби која се водила између 
три и пет сати.

Дефиловање 7. пука вели-
чанствено је изгледало и дало 
велику моралну снагу посуста-
лим војницима Трећег батаљо-
на 18. пука.”

Одговарајући на критике да 
се 18. пешадијски пук тога дана 
није јуначки понео, Бранислав 
Пантић каже:

„Да, то је тако на први по-
глед природно рећи! Али то мо-
же само онај који у том момен-
ту није био на лицу места, и ко-
ји није видео и осетио онај ура-
ган од ватре и људи, онај који 
не може замислити шта то зна-
чи, када два батаљона лете на 

две Кара-Саидове дивизије, и који неће 
да ову појаву протумачи као и сваку 
другу елементарну несрећу, поплаву, по-
жар и слично, у којој се ситуацији лако 
губи глава и када је тешко, готово немо-
гуће расуђивати, и када се сви поступци 
саображавају моментално најјачем ути-
ску код човека, а то је инстинкт самоо-

држања. А та два наша батаљона нала-
зила су се у таквом техничком стању.”

„Шта је друго и значио овај налет, не-
го бацање 2000 војника у поплаву од 
турских колона и у паклени хаос од пе-
шадијске и артиљеријске ватре, који није 
ништа мање опаснији од ма какве друге 
изненадне елементарне непогоде!..

Али, одједном, као да из земље ничу, 
почели су се појављивати еволуциони 
пореци на превоју између кота 361 и 362. 
Ти су се пореци кретали трчећим кора-
ком ка нама и одједном проломило је 
ваздух оно наше карактеристично и 
отегнуто: Ура…а…а! Ура…а…а!

Овај моменат тешко је описати, али 
утисак од њега остао ми је у памети 
свеж, као да је то јуче било! У том тре-
нутку ови пореци већ су били ушли у на-
ше растрешене и растурене гомиле.

Поново се чуо снажни и високи глас 
мајора Милетића:

– Напред, војници, цела нам дивизија 
иде у помоћ!

Пред фронтом Првог батаљона 18. и 
Првог батаљона 7. пешадијског пука, на 
Вујовском камену и Путином риду, где се 
налазаху измешани једна чета Првог ба-
таљона 7. пука, Други батаљон 7. пука и 
Трећи батаљон 18. пука, и на ћувику код 
гробља, где се ојачани, сада са два митра-

љеза, још увек уређиваху заостали дело-
ви Другог и Четвртог батаљона 18. пука, 
такође, није било никаквих промена.

На десном крилу, код 9. пешадијског 
пука највећа борба водила се између три 
и пет сати, када су делови Битољске ре-
дифске дивизије заустављени на 600-800 
метара од наших стрељачких стројева.

Око четири сата после подне турски 7. 
корпус, по налогу Зеки-паше пошао је 
према Табановцима на фронт Моравске 
дивизије Првог позива, која дотле није 
била ангажована.

Командант Првог пешадијског пука 
сматрао је да не треба прећи у контра-
напад, који је отворено тражио његов ко-
мандант Другог батаљона Милан Марин-
ковић. НЈему никако није ишло у главу за-
што његова дивизија мирује док Дунав-
ска води огорчене борбе, говорећи:

– Сада само и ми треба да стојимо у 
месту, па ће нам лепо бити!

Његово енергично држање придоби-
ло је и команданта пука и команданте 
батаљона, те је тако пет батаљона извр-
шило напад на турске снаге. Овим је ис-
пуњен први дан битке на западном кри-
лу Прве армије, што је Србе доста ко-
штало. Храбри мајор Маринковић је по-
гинуо, али су Турци морали да се повуку 
јужно од села Коњаре. 
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