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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Г

ПОЛИТИКА

оста из Будимпеште је, у име
домаћина, на почетку гостовања 26. новембра поздравио
мр Жарко Пауновић, управник-менаџер Факултета политичких наука, на
чију иницијативу је предавање и
реализовано. Готово двочасовно излагање на тему положаја, институционалног развоја, културног наслеђа
и историјских прилика, али и садашњег тренутка српске заједнице на
тлу Мађарске, Љубомир Алексов
базирао је на свом вишегодишњем

Љубомир Алексов

Гостовање Љубомира Алексова на Београдском универзитету

О институцијама, култури, језику
и идентитету
У Београду је о политичком положају и институционалном организовању Срба у
Мађарској говорио Љубомир Алексов, представник у Мађарском парламенту.
Ово садржајно и прилично посећено предавање, под називом „Језик - култура идентитет“, одржано је на Факултету политичких наука
искуству председника Самоуправе Срба у Мађарској (2007–2014), садашњем
парламентаром искуству,
као и учешћу у раду Конференције Срба у региону, која је у сталном заседању.
Предавач је на самом
почетку подсетио да су
Срби живели на простору
данашње Мађарске још
од XII века, а да су масовније миграције уследиле
након пада Смедерева
1459. године. Истакао је да
је посебно Велика сеоба
Срба учинила српско становништво великом мањином у ондашњој Угарској.
- Када је реч о савременом тренутку, српску националну заједницу представља Самоуправа Срба
у Мађарској (ССМ), која је
почела са радом 1995. године, са седиштем у Будимпешти. На последње

изборе 2014. године српска заједница
изашла је са заједничком листом пет
организација, које су након избора
формирале 46 локалних народносних самоуправа - предочио је Алексов и истакао да је законодавац искључио из употребе израз ,,мањине“
и определио се за појам „народности”, којих укупно има тринаест.
Гост је даље појаснио да је функција Самоуправе Срба у Мађарској
заступање Срба код мађарске Владе,
да је Канцеларија ССМ-а издавач
Српских недељних новина и да у
оквиру кровне организације постоји
више институција, за посебне друштвене сфере: културу, образовање,
науку, позоришни живот.
- Поред осталих институција, ту је
свакако наша школа СОШИГ „Никола Тесла“, Српска школа у Ловри, која
је прославила 260 година постојања,
Српска православна епархија будимска, Српско позориште, као и Музеј
у Сентандреји, Српски институт, Културни и документациони центар,
Педагошки центар, „Српске недељне
новине” и друге организације. Ту су
и бројна фолклорна друштва, а све

ове институције посвећене су очувању српске традиције и културних
споменика у Мађарској, као и организовању догађаја у сарадњи са институцијама Републике Србије - рекао је Алексов и додао:
- Важно је напоменути да постоје
четири основне школе у којима се
настава одвија на српском језику,
као и десетак школа које у свом програму имају српски језик као изборни предмет.
На крају свог излагања Алексов је
подсетио да је Влада Мађарске од
2014. потврдила право припадницима свих националних заједница да
гласају за своје представнике у парламенту. Неопходно је само да се
они јавно декларишу као припадници одређене националне групације
и тако остваре своја гласачка права.
Присутни слушаоци су након излагања имали прилику да Љубомиру
Алексову поставе питања, која су се
углавном односила на везе и односе
српске заједнице у Мађарској са матицом, као са и осталим представницима српске заједнице у региону.
Добрила Боројевић

Подухват сународника у Српском Ковину

Рестауриран црквени барјак из XVII века
Манастир у Српском Ковину, један од најстаријих српских храмова у Мађарској,
саграђен у XV веку, недавно је добио своју обновљену литију, коју је потом
освештао епископ будимски Лукијан

Ј

едан од најстаријих српских православних храмова у Мађарској, саграђен у XV веку, недавно је
добио на дар обновљену
литију, коју је освештао епископ будимски Лукијан. Чланови Самоуправе Срба у
Српском Ковину, са председницом Катом Вег, одлучили
су да дарују своју светињу,
видевши у каквом је стању
црквени барјак из XVII века.
Треба рећи да су пре ове
своје одлуке разматрали и
могућност обнове полијелеја, но, касније је превагнуло
опредељење да се уради
рестаурација литије. Наиме,
како нас је информисала
госпођа Ката Вег, они су сазнали да се у парохијском
дому налазе три црквена
барјака: два велика и један
мали. Потражили су о. Андреја, игумана манастира и
након краћег разматрања
избор је пао на литију, дугач-

ку 222 центиметара и широку 135 центиметара.
Црквени барјак је због своје величине и трошности захтевао озбиљне
припреме што се тиче транспорта, а
наравно и сама рестаурација додељена је провереном стручњаку. Радови на обнови литије извршени су у
Будимпешти и трајали су годину дана.
Након што је урађена рестаурација
црквеног барјака, чланови Ковинске
српске самоуправе наручили су сандук с циљем да се на њему полегне
литија.
Самоуправа Срба у Српском Ковину је из свог буџета за поменути дар

издвојила близу 2.5 милиона форинти.
Литија са сандуком тренутно се налази у задњем делу цркве, но, према
плановима, уколико се реализује пројекат изградње музеја, онда би се они
касније изложили у некадашњем
парохијском дому, где је планирано
отварање црквено-уметничке збирке.
Госпођа Ката Вег, председница Самоуправе Срба у Српском Ковину је
истакла своје задовољство што је
литија обновљена, изложена и освећена. Уједно, изразила је наду да ће
кад-тад доћи и до обнове преостала
два црквена барјака, но, свакако, ти
радови су незамисливи без донатора,
приложника, људи добре воље.
Ковинска Српска самоуправа је
дала да се обнови и гробље, што је
подразумевало чишћење, сечу и искорењивање жбуња и дрвећа. Наравно, и поменути радови коштали су
доста, а финансирало их је бирано
тело Срба у Српском Ковину.
Предраг Мандић

ИСПРАВКА
У прошлом броју Српских недељних новина, омашком сарадника штампарије „Алфа прес”, која је настала по завршеном уређењу актуелног броја
новина, дошло је до нехотичне замене садржаја 10. стране нашег листа. Том
приликом је без знања уредништва, изостао планирани текст о акцији рестаурације литије у Српском Ковину, који објављујемо у овом броју. Уједно
преносимо извињење због ове грешке, које је штампарија упутила свим
нашим читаоцима, редакцији и уредништву листа.
СНН
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Комеморативна свечаност у Десци

М

еђу жртвама Првог светског
рата је, да подсетимо, било и
преко милион становника Србије, што је чинило готово трећину
њеног укупног становништва или чак
око 60% мушке популације. Српских
жртава било је и изван матице, као
на пример у Мађарској, односно Десци. О именима српских жртава и дан
данас сведочи споменик у центру
села: њихова имена уклесана су, заједно са осталим жртвама.

СЕЋАЊЕ

Успомене на претке и страдања
у Првом светском рату

Поводом 100. годишњице од завршетка Великог рата, у Десци је уприличена
свечаност у организацији сеоске и српске самоуправе, на којој су се мештани
подсетили жртава поднетих у ратном вихору

Д. Влада Момиров, Ш. Влада Момиров, Чедомир Недељков, Алекса Новков,
Тоша Новков, Петар Новков, Живко Новков, Мита
Радин, Сава Радојчин, Светозар Радованов, Елек Рајић, Габор Рус, Милутин
Рус, Шандор Рус, Тоша Рус,
Љубомир Штеванов, Ника
Штеванов, Петар Штеванов,
Ђуро Штеванов, Тима Тодоров, Шандор Топовица, Душан Туцаков, Миливој Туцаков, Андрија Вујић и
Вита Вукосављев.
Присећање на њих отпочело је звуцима српских
родољубивих мелодија из
доба Великог рата, у интерпретацији Тамбурашког
оркестра „Банат“. Потом је
уследио помен који је служио протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански, док је молитвене
речи у знак сећања на погинуле мађарске жртве изОтац Светомир Миличић и Милош Путник
говорио Роберт Нађ, месни
римокатолички жупник.
На спомен-обележју се могу проПред тридесетак заинтересованих,
читати следећа имена: Љубомир Ада- говорио је Ладислав Кираљ, начелник
мов, Милош Адамов, Светозар Ада- Деске који је, подсетивши на бесмимов, Вујица Адамов, Цветко Белајски, сленост крвавог рата, истакао и хеИван Брцан, Макса Брцан, Милош ројство дешчанских бораца. Он је
Брцан, Милутин Брцан, Никола Брцан, нагласио да су и они жртве људског
Орестије Брцан, Шандор Брцан, Стева безумља и уједно се упитао да ли су
Брцан, Добра Чеврго, Зоран Чеврго, они заиста ишли у бој за своју домоМладен Ђорђев, Љубомир Ђуришин, вину; да ли им је отаџбина била у
Обрад Ђуришин, Милош Ђуричин, мислима када су крварили из сто
Душан Момиров, Милош Момиров, рана, или пак породица, вољена особа, дете, деца, најмилији?
Чувену песму Милутина
Бојића под насловом „Плава гробница“ казивао је
Бранимир Ђорђев, члан
Српског позоришта у Мађарској, а потом су се поново огласили чланови
Тамбурашког оркестра
„Банат“ и солисткиња
Естер Фрањо Вујчин.
Присутнима се затим
обратио Борислав Рус,
председник Српске самоуправе у Будимпешти, пореклом из Деске и потомак
појединих учесника Великог рата:
„На данашњи дан диљем Европе, а и ван ње,
обележава се значајан јубилеј у историји човечанства: 100 година од краја
Великог рата или како га
још називају, Првог светског рата. Шта представља
нама, који сада стојимо
пред спомеником жртава
како Срба тако и Мађара
из Првог светског рата,
овде, у Десци, у мом род-

ном месту? То је мементо туге, стра- који су положили представници лодања, сећања, памћења“, рекао је Рус.
Он се потом осврнуо на
историјска догађања, везана
за избијање Великог рата,
атентат у Сарајеву, полемисања око стварног разлога и
узрока почетка ратних вихора 1914. године. Из историјског прегледа није изостала
ни Србија, да би потом истакао следеће:
„И дешчански споменик
сведочи да су Срби из Деске,
као грађани Монархије, морали бити мобилисани у војску Аустро-Угарске Монархије. Живот ствара апсурд у
ком се две нације два народа
сукобљавају у интересу великих сила и да буду принуђени да Србин ратује против
Србина, а Мађар против Мађара, зависно од тога у коју
војску је мобилисан. Четири
ратне године немилосрдно
су узимале своје жртве, како
међу Србима тако исто и
међу Мађарима. На дешчан- Бранимир Ђорђев
ском спомен обележју жртава Првог светског рата налазимо калне Самоуправе села, Самоуправе
претежно српска имена, што доказу- Срба у Десци, Културног удружења
је да је у Десци у овом периоду било „Банат“ и месне Основне школе
више Срба. Из писама ратних боји- „Иштван Золтанфи.“
шта дешчанских војника стижу вести
Наставак је следио у Културном,
о бесмисленом убијању, уништавању образовном и духовном центру „Свечовека. И наши Дешчани мобилисани ти Сава“, где је емитован филм о босу и стизали су на разне фронтове.“ равку на Крфу и у Солуну из 2013.
Подсетивши где све су доспели у године, који је организовала Српска
заробљеништво Дешчани, говорник самоуправа у Будимпешти.
се присетио и свог деде, односно, њеП. М.
гове браће који су причали о
својим успоменама. Према
његовим речима, посебно интересантан период за Дешчане био је долазак савезничке
војске Антанте и подсетио да
су на Аранђеловдан, 21. новембра 1919, дешчански Срби
са великим одушевљењем
свечано дочекали улазак српске војске у село. Српско становништво Деске је одушевљено примило српску војску
у нади да ће ово подручје
припадати Краљевини Србији, на чему су и сами инсистирали код краља. Међутим,
тријанонске границе изазвале
су велико разочарење Срба
овога краја, да би у крајњем
огорчењу масовно оптирали
у Краљевину Србију. Оптацијом се изменила национална
структура Деске. Село је 1910.
бројало близу 3000 становника, од којих 1926 Срба, док је
1931. у Десци остала свега 331
српска душа.
Помен је окончан полагањем венаца код споменика, Борислав Рус
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СУСРЕТИ

роману Ненада Гугла говорили
су Сања Томић, уредник издавачке куће „Чвор“, Хаџи Душан
Милошевић, уредник издања и сам
аутор. Део радње романа одвија се у
Будимпешти, па се стога на корицама
књиге налази Мост слободе, са којег
један од јунака покушава да се убије.
Можда је баш управо зато овде била

Промоција романа Ненада Гугла

„Умро сам у петак” или како се вратити Богу?
Представљање књиге Ненада Гугла одржано је у свечаној сали Текелијанума, у
присуству епископа будимског Лукијана, свештенства, професора и ученика
Српске гимназије у Будимпешти и осталих поштовалаца књиге и лепе речи

Аутор књиге (у средини), у друштву епископа будимског Лукијана и осталих
гостију промоције

његова прва промоција ван матице.
Главни јунак романа, Наум Петровић, Београђанин, професор математике, научник који верује да је на

прагу великог открића, супруг и отац
двоје деце. У њему су се стално борили стваралачко и рушитељско, душевно и ђаволско. Због преваге ђавол-

Недеља мађарске културе у Србији

Вече посвећено Евгену Думчи
у Крагујевцу
Манифестација која је одржана у галерији
крагујевачке Народне библиотеке „Вук Караџић”,
у организацији Одељења за културу Амбасаде
Мађарске „Collegium Hungaricum“, била је
посвећена животу и раду Евгенија Думче, првог
градоначелника Сентандреје

У

оквиру „Недеља мађарске културе у Србији 2018-2019“, по концепцији Мађарског културног
центра, представљају се и народности које живе у Мађарској и њихове
културе. Жеља организатора је да се
ови програми прикажу у унутрашњости Србије, па је ове године избор пао

на Крагујевац, који је заинтересован
за сарадњу са Мађарском у разним
областима.
Скуп је најпре поздравила Зорица
Рафајловић, аташе у Одељењу за културу Амбасаде Мађарске „Collegium
Hungaricum“, која је и организовала
ово гостовање. Од понуђених програ-

Чланови Српског позоришта у Мађарској

ског, он је неостварен родитељ, супруг, човек, неостварен професор,
неостварен научник. Роман говори о
прекретном тренутку у животу човека, када је схватио да живи „само
танки и дрхтави, болесни и нечујни
одјек онога што је требало да живим.“
Радња романа се дешава у кратком временском периоду, од открића
тумора на мозгу, до смрти која је убрзо уследила. Пред саму смрт главни
јунак добија писмо из манастира
Грабовац у Мађарској, од монаха Павла, у којем на његову болест гледа
као на дар и могућност да се покаје,
да од својих најближих затражи
опроштај и да се приближи Богу.
Наум умире измирен са собом, породицом и Богом, давши на крају хришћански смисао свом животу. Све је
у расту душе, у њеном расту је смисао живота сваког човека.
Уредник издања, Хаџи Душан Милошевић говорио је о књизи која је
пронашла излаз из лавиринта у ком

се изгубио савремени човек: „Ова
књига додирује најнежније струне
наше душе. Она је житије савременог
човека, сусрет са вечношћу, овде у
времену или када душа напусти наше
тело.“
Сања Томић, уредник издавачке
куће „Чвор“, са великим задовољством је истакла да је „Ово прва књига издавача и прва књига аутора. Реч
је о роману који се бави егзистенцијалним питањима, о смислу постојања и живота. Гугл се у свом роману
првенцу бави тешким питањем, како
вратити првобитни, обожени лик у
себи, како се вратити Богу."
Задужбина Саве Текелије и отац
Зоран Остојић, парох будимпештански, били су организатори промоције
књиге. Ненад Гугл, средњошколски
професор српског језика и књижевности, рођен је у Минхену, док је
гимназију завршио у Чачку. Ради у
Трећој београдској гимназији у Београду.
Славица Зељковић

ма, одабрана је „roll
up“ изложба о првом градоначелнику Сентандреје, Евгенију Думчи, који
је као српски политичар и добротвор
био на челу овог
мултиетничког града. Изложба се састојала од једанаест паноа и била је
допуњена излагањем Пере Ластића,
директора Српског
института у Будим- Пера Ластић
пешти и професора у Српској школи „Никола Тесла” из Мађарске. Програм је у целини
Текст на плакатима говорио је о по- имао научни и литерарно-музички
реклу Евгенија Думче и његовог име- карактер. „Публика је била задовољна, историји његове цинцарске поро- на, мислим да смо на достојан начин
дице, његовим родитељима који су се представили Србе у Мађарској, не
посрбили и живели у Сентандреји.
само њихову прошлост и значај за
Други део изложбе говорио је о општу српску културу и историју,
самом граду, Србима у Сентандреји него смо савременим и квалитетним
у време Евгена Думче, његовој улози извођењем у најбољем светлу предградоначелника и српском јавном ставили и савремену српску заједниживоту у Угарској. Текстови су допу- цу у Мађарској“, изјавио је Пера Лањени одговарајућим репродукција- стић.
ма старих књига, предмета, докумеК. П.
ната и фотографија.
После излагања
уследио је програм
Српског позоришта
у Мађарској под
насловом „Сентандреја, Будимпешта,
Срби“. Милан Рус,
Мирко Милошевић
и Бранимир Ђорђев извели су колаж из ранијих
представа, за које
је текст написао
Петар Милошевић, Гостовање Пере Ластића и чланова СПМ-а организовала
српски књижевник је Зорица Рафајловић
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Нови садржаји прекограничног програма

И

деју Културно-уметичком
друштву „Банат“ у Десци,
предвођеним председником Кристифором Брцаном, познатим кореографом и врсним познаваоцем српског фолклора, дао је
Роланд Брезовски, председник
Уметничког удружења талената „Талентум“, партнерске организације
Дешчана, која организација је рани-

је већ остварила сличан фолклорни
пројекат. У реализацији прекограничног пројекта „Кореографија 24
сата“ – приликом којег је нагласак
био да народна игра непрекидно
доминира цео дан, Дешчанима, као
главним организаторима у сусрет
су изашла два фолклорна ансамбла:
„Абрашевић“ из Краљева и „Вук
Стефановић Караџић“ из Бачке Тополе.
Сва три друштва су се 2. новембра, у вечерњим сатима, појавила у
Културном, образовном и духовном
центру „Свети Сава“, где је уприличен жреб, помоћу којег је одређено
коју област кореографи треба да
обраде. Сем тога, задатак је био да
се од чланова ансамбала начине
три мешовите групе, са којима ће
три одабрана кореографа увежбати
народне игре у дужини од шест минута.
Током жреба одлучено је да
„Игре из Шумадије“ са играчима
увежба Драгица Радовић, кореограф, иначе, теренски истраживач
из Врбаса; за увежбавање „Игара из
Лесковца“ требала је да се побрине
Наташа Арсенијевић, кореографкиња из Краљева, док је игром случаја, задатак да сачини кореографију
„Игре из Баната“ добио Перица
Дунаи, асистент КУД-а „Банат“, уједно, уметнички руководилац подмлатка дешчанског ансамбла.

ТРАДИЦИЈА

„Кореографија 24 сата” као део ЕУ пројекта
Први пут у свом историјату, дугом 24 године, „Банатски сабор“ у Десци
је проширен новим садржајем. У склопу ове традиционалне културне
манифестације, приказан је део прекограничног ИПА програма,
под називоом „Кореографија 24 сата“

Кореографи су добили сва потребна помоћна градива, штавише,
уз себе су имали и корепетиторе са
нотама, који су обезбедили музичку пратњу приликом увежбавања
кореографије. То су били Вељко
Миљковић, хармоникаш из Краљева, те Стојан Брцан и Тамаш Вари,
хармоникаши КУД-а „Банат“ из Деске.
У сваком случају, рад је отпочео
већ током вечери у петак, наиме,
кореографи су почели да осмишљавају елементе кореографије, а
дуго није пао сан на очи Перици
Дунаију, који нам је признао: „Дуго
нисам успео да заспим, у глави су
ми се ковитлале разне мисли на
који начин да склопим кореографију. Наиме, добио сам задатак који се
сматра не баш просечним, него изазовним. Тако сам одлучио да у кореографију уврстим шест корака,
игара – да сам био комотнији, могао сам само четири да убацим, но,
ја сам био става да на бину поставим једну садржајну, богату кореографију.“
Сутрадан су фолклораши три ансамбла, помешани по групама,
предвођени жребом одабраним
кореографима цео дан радили. Група, одговорна за увежбавање „Игара из Лесковца“, налазила се у Културном, образовним и духовном
центру „Свети Сава“, док су прео-

ПРИЛИКА ЗА УСАВРШАВАЊЕ КОРЕОГРАФА
Гордана Милисавић, чланица дешчанског „Баната“, овом приликом није
радила под стручним руководством свог оца Кристифора Брцана, него под
надзором Драгице Радовић: „Пошто сам и раније играла Игре из Шумадије,
кораци ми нису били непознати. Наравно, било је и таквих корака који су
били нови, али ипак, стил ми је представљао новину. Кореографкиња је била
строга, али доследна, свакога је питала за мишљење и на крају смо заједно
саставили кореографију. Добро је било да смо били помешани и на тај
начин учили игре, а сем тога, и атмосфера је била сасвим другачија. Стварно је супер било и надам се да ће бити наставка, јер овакве прилике представљају могућност усавршавања наших кореографа у Мађарској, који пуно
тога могу да науче од својих колега из Србије.“

стале две секције своју делатност
испољавале у Сеоском дому.
Драгица Радовић, кореограф задужена за увежбавање „Игара из
Шумадије“ рекла нам је: „С обзиром
да сам имала играче, којима нису
стране ове игре, имала сам можда
лак задатак и видели сте и сами да
смо кореографију склопили пре
истека времена. У кореографију сам
уградила шест игара... Али, оно што
је веома добро да су играчи показали вољу за радом, дружили се. И
мени лично, било је драго што сам
позвана од организатора, што сам
имала прилику да радим са играчима – срце ми је било пуно! Ово је
нешто што је предивно и искрено
се надам да ће Дешчани наставити
са оваквим манифестацијама.“
Задовољна је била и Наташа Арсенијевић, одговорна за постављање „лесковачке кореографије“. Публика је 3. новембра на самом почетку „Банатског сабора“ заиста
имала шта да види. Уживала је у
кореографијама којима је музичку

пратњу обезбедио проширени Оркестар „Банат“ из Деске.
На крају реализације пројекта
„Кореографија 24 сата“, кореографима се пригодним поклонима захвалио Кристифор Брцан, председник „Баната“, који је изразио своју
захвалност свима који су учествовали у остваривању и реализацији
још једне прекограничне фолклорне иницијативе.
Поменуту фолклорну иницијативу пропратила је и познати стручњак српског фолклора и кореограф
Слободанка Рац из Бачке Тополе,
која нам је рекла: „Пројекат је успешан и морам признати да смо са
Кристифорем Брцаном разговарали да догодине Уметничко удружење талената „Талентум” има једну
српску игру уз мађарску област, а
Деска да има мађарску и све то
ради развоја опште културе. Мислим да је и публика била одушевљена да смо Банатски сабор отпочели игром и песмом.“
П. М.
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КУЛТУРА

Светислав Недучић, преводилац

Књижевна промоција у Апатфалви

Д

уховита, сатирична серија
писама о Србији, у чијем средишту се
налази
измишљени
странац, који по доласку у земљу почиње да
пише писма својима,
негде у иностранству,
доживела је мађарско
издање, тачније, превод
на мађарски језик. За
превод се још пре две
године побринуо Светислав Недучић, пензионер, који живи у Макоу и у свом слободном времену бави се
превођењем са српског
на мађарски језик. Он
је већ раније превео
сатиричне приче познатог сатиричара и
афористичара Александра Чотрића од којег је заправо и добио
Љубеновићево издање,
награђено међународним признањем „Алеко“, односно, наградом
„Радоје Домановић“.
Светислав Недучић
је „Писма из Србије“ као што смо већ то поменули – превео пре
две године, а превод је

„Писма из Србије”
и на мађарском језику
Једна од најчитанијих сатиричних књига у Србији,
аутора Бојана Љубеновића, уредника хумористичке
рубрике у „Вечерњим новостима“, преведена је на
мађарски језик и представљена у поморишком
насељу Апатфалва, надомак Сегедина
објављен у издању Издавачке куће
„Апостроф“ из Будимпеште. Због
материјалних потешкоћа, међутим,
ни поменута установа није могла
одмах да реализује штампање мађарског превода, али помоћу Светислава Недучића, који је пронашао додатне спонзоре, издавачки
подухват је остварен.
Каква је Србија, српски народ
уопште? Шта карактерише народе
и народности, који живе у овој земљи? На ова и још многа друга
питања, занимљивости публика је
могла да добије одговор 16. новембра у Сеоској кући у Апатфалви
где је уприличена промоција „Писама из Србије“, тачније мађарског
превода који носи наслов „Levelek
Szerbiából”.
На свечаној промоцији Свети-

слав Недучић је говорио о књизи,
представио њеног аутора и истакао бројне карактеристике не само
издања, него и српског народа.
Наравно, добар део промовисања
обухватио је поруку „Писама из
Србије“ које издање је доживело и
допуњено издање у издању београдске „Лагуне“, а у последње
време наставља свој европски живот, будући да је оно представљено
и у бројним европским метрополама...
Што се пак тиче Светислава Недучића, он је већ урадио преводе
појединих радова Бранислава Нушића, Радоја Домановића и Драгутина Минића Карла. Преводи са
српског на мађарски језик, тренутно, чекају на издаваче.
П. М.

Мађарско-српско књижевно вече

Представљене изабране песме Еве Петреци
У Жупанијској библиотеци „Бела Хамваш“ у Сентандреји, одржана
је промоција збирке песама Еве Петреци, под насловом „Метафора“,
на мађарском и српском језику. Она је објављена у спомен
на песникињине драге пријатеље српске националности

Д

обитница високог књижевног
признања „Атила Јожеф“ и носилац бројних литерарних одликовања, Ева Петреци, до сада је објавила 16 збирки песама, 4 књиге из
области прозе, 2 дечје књиге, 14 томова књижевних превода и 12 научних
књига.
Позната књижевница, родом из
Печуја, током вечери је изразила своје велико задовољство што јој је збирка изашла на мађарском и српском
језику. Она је објављена у спомен на
драге пријатеље српске националности, сем тога, и мајка песникиње гајила је веома блиске контакте са Србима, попут чика Милоша и тета Нерке,
који су за време највећег сиромаштва
крајем педесетих и почетком шездесетих година прошлог века често
пута пружили помоћ у виду разних
пошиљки.
Такође, у лепом сећању остала јој
је извесна тетка Зорка са Катедре за
српскохрватски језик при Високој
наставничкој школи у Печују која је
имала предивни сиви костим, но, пошто јој након извесног времена више
није био добар, њега је прекројавањем наследила управо Ева Петреци.
Све су то били својеврсни прозаични споменици у које се уградио и
доживљај након читања „Романа о
Лондону“, аутора Милоша Црњан-

ског. Прича о тегобном животу емиграната у туђини оставила је посебан
утисак на књижевницу, која је потом
почела да трага за оригиналним енглеским преводом романа. Наиме,
Црњански је, како нам рече песникиња, и то написао, а пошто се Ева Петреци бавила, а и дан данас се бави
изучавањем англосаксонске и мађарске пуританске књижевности, наравно да ју је занимала судбина превода.
Сем тога, незаобилазне су биле и
„Сеобе“, а посебну мотивацију дала
је једна икона на којој је био осликан
Исус Христ. Нажалост, како нас је информисала Ева Петреци, она је након
смрти њене мајке нестала, али јој је
остала у посебном памћењу из детињства.
И онда, уследио је додир са Сентандрејом где је песникиња након
што је упознала своју љубав, супруга,
у јуну 1977. године провела незаборавне дане... Младалачке, љубавне,
неизбрисиве. Наравно, и Сентандреја
се нашла у књизи под насловом „Метафора“.
Током промоције, којој је присуствовао и Петар Крунић, потпредседник Самоуправе Срба у Мађарској,
књижевница је надахнуто говорила
о својим песмама, како су оне настале и каква инспирација ју је водила.
Све песме Еве Петреци превео је

Илеш Фехер, а оно
што је посебно занимљиво, они се ни данас не познају. На
стражњем омоту
књижевница пише:
„Илеш Фехер заслужује посебну пажњу,
љубав и захвалност
јер, иако се још увек
не познајемо, постао
је зналац и веран тумач мојих стихова.
Сматрам да из те
виртуалне удаљености читаоцима ових
превода ништа неће
недостајати. Јер су
блиски чак и мени,
која уствари не зна,
већ само осећа нијансе српског језика!“
Српску читалачку
јавност неће равнодушном оставити ни
предњи омот издања, на којем се налази илустрација светогеоргијевске српске православне цркве у Будимпешти,
рад др Ђерђа ЛиповЕва Петреци
ског.

Промоцију „Метафоре“, најновијих изабраних песама Еве Петреци,
извођење српских песама из Калаза
и Помаза, али и других, увеличала је
Каталин Сворак, познати интерпретатор мађарских народних песама,
добитница Кошутове и Листове награде.
П. М.
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Будимпешта, 6. децембар 2018.

Манастирска слава у Грабовцу

С

вети Дионисије Аеропагит, ученик апостола Павла, у своме
делу „О небеској јерархији“ о
Архангелу Михаилу пише „да је он
био тај који је многе анђеле спасао
од отпадништва и протерао Луцифера, који је пре побуне био највећи
међу анђелима. Луцифера је гордост
навела на побуну, а отпавши од Бога
са собом је повео многе анђеле од
којих су настали демони „духови злобе у поднебесју“. Архангел Михаило,
дакле, бескомпромисно стоји за Божију истину, због чега се сматра заштитником православне вере и борцем против јереси.“
Свети Архангел Михаило је присутан не само у хришћанству, већ и у
свим религијама. И управо Он, вођа
небеских војски, који представља небеску силу и заштиту на земљи, јесте
заштитник древног средишта и стецишта Срба у Мађарској – манастира
Грабовца.
Многи су на сам дан црквеног пра-

ДУХОВНОСТ

Нова рукоположења поводом Аранђеловдана
У манастиру Грабовац је 21. новембра свечано обележен дан заштитника
светиње, Св. архангела Михаила, и прослављена манастирска слава. Том
приликом је монах овог манастира, јерођакон Митрофан, рукоположен у чин
јеромонаха, a у чин ђакона ипођакон Стефан Милисавић из Помаза
зника, који је у црквеном календару
уписан црвеним словом и увек се
обележава 21. новембра по новом
календару, дошли у светињу како би
прославили Аранђеловдан, манастирску славу. У односу на прошлу
годину, завидан број српских православних верника се окупио у манастирској цркви где је уз саслужење
свештенства свету архијерејску литургију служио епископ будимски
Лукијан.
Славску аранђеловданску литургију обележила су и два посебна све-

Храмовна слава у Чипу

Прослава на 250. годишњицу
српског храма

С

вету литургију, која је одржана на сам дан празника
Светог краља Стефана Дечанског, 24. новембра ове године,
служили су протојереј о. Зоран
Остојић, архијерејски намесник и
парох будимпештански, затим протојереј Павле Каплан, парох батски
и протојереј Радован Савић, парох
ловрански и администратор чипски.
Током Свете литургије појао је
Саво Галцан, као и присутни верници.
Свечану славску беседу одржао је о.
Остојић, говорећи о житију светитеља и његовом значају за српски народ и цркву. Такође је подсетио присутне да се ове године обележава
250. годишњица светог храма, а затим
их благословио, честитајући им патрона храма и овај веома важан јубилеј. Нажалост, ове године због лоших временских услова није могао

да буде обављен опход са литијом
око храма.
Вечерње богослужење, са почетком у 15 часова, уз присуство већег
броја верника, служио је о. Радован
Савић, а за певницом је појао Саво
Галцан. За време вечерњег Богослужења, обављено је и освећење славског кољива и колача.
Овогодишњи славски кум био је
Стеван Гајарски са својом породицом,
а кумства за следећу годину прихватио се Живко Драгојловић. Верницима се обратио отац Савић, који се
захвалио кумовима, пожелевши да се
и следеће године окупе сви заједно,
како би достојанствено прославили
храмовну славу.
Након вечерњег Богослужења, овогодишњи кумови су у парохијском
дому припремили пригодно послужење за све присутне.
Деспот Савић

чана догађаја: најпре је јерођакона о.
Митрофана, монаха манастира Грабовца у чин јеромонаха рукоположио преосвећени владика Лукијан.
„За мене је ово узвишени дан и
свестан сам да као јеромонах од сада
имам већу обавезу и дужност. Даће
Бог да добро служим нашем народу
у Мађарској, уопште нашем народу
српском и свим људима“, рекао је након свечаног црквеног обреда јеромонах Митрофан.
Уследио је још један свечани моменат: преосвећени владика Лукијан
је у чин ђакона рукоположио ипођакона Стефана Милисавића из Помаза.
„Хвала Богу што је овај дан изабран за овај велики тренутак у мом
животу. За мене је ово велико достојанство и велики чин што ме је преосвећени владика Лукијан увео у свештенички клир. Ја сам овде одрастао
и знам да су сви људи са којима живим, жељно ишчекивали данашњи
тренутак да постанем то што јесам.
Баш зато, волео бих и желим да докле год будем имао снаге, будем ту
уз овај народ“, рекао је поводом рукоположења за ђакона Стефан Милисавић.
У наставку храмовне славе епископ будимски Лукијан је одржао
свечану славску проповед, приликом
које је говорио о небоземној радости
свете литургије, важности поста, анђелској хијерархији, улози анђела и
архангела.

Ни овогодишња манастирска слава у древној светињи у Грабовцу
није прошла без свечаног чина резања славског колача и благосиљања кољива: кумовала је породица
јереја Милана Ерића, пароха печујског. Тим поводом о. Милан је са
својом фамилијом цркви даривао
кивот у којем ће бити положене мошти Свете Варваре, а икону светитељке приложио је јеромонах Митрофан. Како кивот, тако и икону
осветио је преосвећени владика
Лукијан, а јереј Милан Ерић, парох
печујски нам је открио: „Благословом Божјим, зажелео сам да се направи достојан кивот тим моштима
пошто, како су монаси донели те
мошти са Свете Земље у једном малом ковчежићу, тако стоји и дан данас. И хвала Богу урадили смо тај
нови кивот. Урадио га је господин
Драган Шапоња из Колута у Србији,
који нам је направио и нове стасидије у печујској цркви“.
На крају литургије, епископ Лукијан се захвалио свештеницима братских епархија - Темишварске, Сремске и Пакрачко-славонске, на саслужењу на манастирској слави, монахињама манастира Петковица из
Србије, предвођеним игуманијом
Антонином, које су својим појањем
увеличале аранђеловданску манастирску славу. Прослава је потом
настављена пригодним послужењем.
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ

Ђ

орђа Маринковића, творца
незваничне химне васкрсле
српске војске на Крфу, сетили
су се, приликом обележавања века
од потписивања примирја у Великом
рату, само рођаци и ученици на свечаности у Основној школи у његовом
родном Корбову. По њему се у општини Кладово не зове ниједна улица, трг
или школа, иако су песму „Тамо далеко” као омиљену код српских војника навели сви ратни дописници. О
њој су сведочили и савезнички меди-

Како је настала песма „Тамо далеко”

Аутор незваничне српске химне пао у заборав
„Тaмo далеко, далеко крај Дунава, тамо је село моје, тамо је љубав моја”,
певушио је сетно ратник и музичар Ђорђе Маринковић из кладовског
Корбова, опорављајући се 1916. на Крфу. Стихови једноставне војничке
тужбалице, који су извирали као сузе из његове душе, били су одраз мисли
сваког од мученика који су кроз снег и лед Проклетија и преко сињег
мора стигли до острва где „цвета лимун жут”
ЗАБОРАВЉЕН И У РОДНОМ КРАЈУ
У најблиставијој фази каријере, Ђорђе Маринковић је постао европски
синоним за музицирање на цитри. Он је одсвирао чувену мелодију у филму
„Трећи човек”. Био је познат и као гитариста, свирао је укупно седам инструмената. У Паризу је од 1920. публиковао мноштво популарних композиција,
од којих је један број створен на основу његових импресија из родног
краја и изгнанства на Крфу. Данас је Маринковић готово заборављен у
родном крају, док је на десетине интернет-сајтова преплављено понудама
продаје његових издања, од Француске, преко Шпаније, до Немачке, Велике
Британије и Јапана.

Ђорђе Маринковић

цински тимови, који су 1916. на Крфу
покушавали да опораве живе костуре, како су описивали изглед српских
војника без земље.
Упркос доброј нези, они су венули
и умирали од изгнаничке резигнације и туге, све док се „Тамо далеко”
није проширила кроз војничке шаторе. Шапутали су је болесници у постељама, певушили реконвалесценти
на морској обали, орила се из маршевских колона са вежбалишта, на
којима је васкрсавала српска војска.
Маринковићеву песму о подунавском Корбову проширивали су ратници Шумадинци, Колубарци, Дринци, Ужичани, Тимочани и сви остали
додајући строфе о свом завичају.
„Тамо далеко” је постала прави атлас
српске туге, а ниједан марш с громким трубама и пулсирајућим добошима није узбуђивао духове као ова

елегија, која се завршавала стихом
немирења са судбином: „Без отаџбине, на Крфу живех ја, али сам клицао
увек, живела Србија!”
Српска песма „Тамо далеко” је постала хит, који су од 1917. певали сви
савезнички војници на солунском
фронту на својим језицима.
- Стела Франклин, аустралијска
књижевница, ступила је 1917. у Болницу жена Шкотске на Солунском
фронту и пишући роман о страдањима српских ратника, она примећује
шта Срби певају - „Тамо далеко, песму
о селу, девојци, о земљи”. Сви остали
учесници Солунског фронта прихватају ову песму као своју; Енглези су је
називали Far way over there, Французи
Au loin, au loin sur Corfu, Чеси и Словаци Tam v dali... О њеном култном значају за српски народ говори и то што
је Никола Тесла на вечни починак по

СРПСКА ПЕСМА НА УЛИЦАМА СОЛУНА

У дневнику Добривоја Гичина, који је 28. јула 1916. са својим Првим пешадијским пуком кренуо с Крфа назад на бојиште, пише:
- Цокуле српских војника су грмеле улицама Солуна у такту марша војне
музике, док су им Солуњани и савезнички саборци клицали и засипали их
цвећем. У тај мах одјекну булеваром снажно: „Тамо далеко, далеко од мора”.
Ми уздрхтасмо. Сецнусмо се. Диже нам се коса на глави, а ноге нам саме
падаху. Нема умора! Хеј ви, непријатељи наши! Видите ли нас? Ви сте уверавали цео свет да „српска војска више не постоји”, а ево нас васкрслих.
Бојте се и не чекајте наше бајонете. „Тамо је кућа моја, тамо је Србија”, јече
тонови као да се претачу из наших душа. О, знамо ми ту песму! Створена је
она на Крфу у раним јутрима кад гледасмо врхове оних планина иза којих
је наша земља, саткана од бола и чежњи на маслиновим брдима Ипсоса и
Говина, постала је химна наша, химна изгнаника - записао је Гичин.

својој жељи испраћен овом песмом
- набраја Ранко Јаковљевић, сарадник
Историјског архива у Неготину.
Захваљујући његовом упорном истраживању спасен је од заборава у
Србији аутор песме „Тамо далеко”
Ђорђе Маринковић, ратник и уметник.
Иако је одавно покојни, овај професор музике, композитор и мултиинструменталиста, у свету није заборављен. Нарочито у Француској, где је
живео и стварао после Великог рата,
под именом Жорж Маринкович.
Тужбалица војника мале Србије у
Великом рату остала је дуго популарна у Европи захваљујући управо маестру Жоржу Маринковичу, коме су
1922. у Паризу призната ауторска права на песму „Тамо далеко” за све земље света. Каталог Француске националне библиотеке у Паризу у штурој
биографији казује:
„Аутор је интерпретатор и композитор, инструменталиста и професор
цитре, српског порекла, у Француској
од 1920. године, држављанство Француске, рођен 18.., умро 1977. године”.
После Другог светског рата у Србији је сећање на аутора песме „Тамо
далеко” готово избрисано. Песма је
анатемисана као „националистичка”,
па Хор Радио Београда тек 1966. снима једну верзију химне Солунаца, али
без имена аутора. Уследила је молба

из Париза исписана ћирилицом, дрхтавом руком.
- Захваљујем певачком хору из дубине душе што је снимио моју песму
„Тамо далеко”... Песму сам написао на
Крфу 1916. године после нашег повлачења преко албанских планина. Зато
вас лепо молим да увек напишете
моје име и презиме на програму после сваког извођења на радију... - написао је Маринковић.
Као одговор, у штампи су се појавила писма наводних наследника
другог кандидата за аутора, који су
признали Маринковићу да је написао
музику, али не и текст. Стари маестро
је игнорисао овакве провокације. У
време кад је оспоравање свега што је
српско било корисно за каријеру, нашли су се и партијски музиколози,
који су „утврдили” да је „Тамо далеко”
у ствари руска романса, коју је Маринковић плагирао. Покренута је права хајка да би се дискредитовали и
аутор песме и стари српски ратници.
Жарко Петровић, популарни српски композитор, сведочи да су 1970.
биле непожељне његове интерпретације „солунских песама”, у време заоштравања Титове политике према
„српским националистима”. Ниједна
српска грамофонска кућа није хтела
да објави песме „Тамо далеко”, „Марш
на Дрину” или „Креће се лађа француска”. 
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Будимпешта, 6. децембар 2018.

Предавање Габора Херемпелија и Радмиле Мијатовић у Ловри

Пчела – најдивније чудо природе
У оквиру пројекта Државне коморе, у Српској основној школи у Ловри деца су
имала прилику да присуствују предавању о пчелама и меду. Ову, изузетно
занимљиву тему, деци је приближио Габор Херемпели, који се са супругом
Радмилом Мијатовић успешно бави пчеларством

П

редавање је почело разговором о томе шта деца знају о
пчелама. Прва асоцијација
била је Пчелица Маја из истоименог
цртаног филма, из којег су могли много тога поучног да дознају о овим
вредним и корисним инсектима. После тога су сви заједно погледали
документарни филм о пчелињем
друштву. Све је то био одличан увод
за занимљиво предавање.
Господин Херемпели и његова супруга су деци показали основне реквизите пчеларске опреме: кошнице,
заштитно одело пчелара, димилицу,
као и производе: саће, нектар, полен,
а на поклон су им донели и теглице
меда. Деца су могла све да додирну,
помиришу, пробају и питају о свему.
Научили су да је мед једно од најдивнијих чуда природе, које одушевљава
својим својствима, али и начином на
који се добија захваљујући вредним
медоносним биљкама и пчелама.
Деца су сазнала да су пчеле препаметна бића, иако имају мозак малецки као сусамово зрно. Оне знају
да разликују, осећају, препознају, памте, рачунају; знају шта је симетрично,

а шта асиметрично, најсавршенији су
градитељи, договарају се помоћу плеса и сл. Деца су научила нове појмове
попут: плес пчела, матица, кошница,
нектар, полен, восак... Научила су вр-

сте меда: ливадски, багремов, липов,
сунцокретов, шумски, планински, боров, мед од детелине, кудеље и још
многе друге врсте. Сазнали су да у
Ловри има највише меда од репице.

Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (34)

Бродом до Јужног кинеског мора
и обала Сингапура

ЕДУКАЦИЈА
Запамтили су и то да та мала бића
имају савршену оријентацију у времену и простору, те да разликују
више од 130 мириса. Мед је намирница која се не квари и која нема рок
трајања. Он је најкориснија храна
која постоји, садржи све потребне
витамине и минерале, као и друге
састојке важне за наш организам.
Препоручује се и одраслима и деци,
и то дрвеном или порцеланском кашичицом. Ако су прехлађени, ако их
боли грло, ако осећају слабост, ту је
чудесна намирница која помаже. Све
врсте меда су одличне и као лек, и
као храна.
Деца су се распитивала и о разлици између оса и пчела, о томе како
живе пчеле, какве су њихове породице у којима свако зна свој задатак?
Очигледно да је тема била врло интересантна, јер су деца спонтано питала. На предавању су дознали да
њихови предавачи, мештани, своје
пчеле држе у кошницама, у шуми крај
Дунава.
Већ сутрадан, мали забавиштанци
су цртали пчеле; настајали су маштовити цртежи о доживљају предавања,
о ономе шта их је највише дотакло.
А, малишани из школе су наставили
да причају са учитељицама о пчелама и меду. Државна комора је свакој
школи поклонила једну количину
меда паковану у малим, практичним
врећицама. На радионици, са децом
и предавачем дружиле су се учитељице и васпитачице: Софија Иванов,
Милица Алексов и Милева Алексов.
С. З.

ФЕЉТОН

супруге, лејди Евелин, у беспрекорном белом оделу, уз благи поглед,
веома је уљудно ћаскао са српским
официрима. Послужење је било богато и разноврсно. Укусни сендвичи,
егзотично воће, виски разблажен соНа броду завладаше спокој и тишина. Ваздух је био здрав, мек и топао. Војници дом, расхлађени шампањац и чај
увелико су допринели угодном расу просто осећали како им се враћа живот у уморно, измождено и промрзло
сположењу. Захваљујући таленту и
вештини поручника Саве Дамњанотело. Слана морска вода враћала их је у живот.
вића језичке препреке су убрзо отатни бродови ускоро запловише су били уверени да ће већина тих окруженој плантажама мускатног клоњене. (...)
мирним водама Јужног кине- Срба засигурно изгинути на Солун- орашчића и лепо уређеним травњаДрагомир Дујмов
ског мора. Добровољци су ужи- ском фронту. Па чему, онда, све то, цима. Беше то
вали у топлом сунчаном дану. Нико питали су се у себи мрки Британци, раскошна зграда
више није боловао од морске боле- не проналазећи ваљани одговор.
подигнута у тисти. Излежавали су се на дугачкој
Тај невиђени инат и та необјашњи- пично колонипалуби и непомично, попут гуштера, ва одлучност ни најнадменијег Енгле- јалном стилу.
упијали енергију спасоносне звезде. за нису остављали равнодушним. Велики
бели
Официри их нису ометали у томе.
Весели српски добровољци су у њима прозори беху заБритански морнари су увежбано изазвали осећај солидарности и при- сењени прозрачобављали своје уобичајене послове знања. Искусни, тврди и упорни енгле- ним жалузинаи нису се непотребно мешали у ства- ски морнари посматрали су их као ма. Захваљујући
ри добровољаца. Они су одлично неко ново, невиђено чудо.
њима простране
знали за причу о српским борцима
На броду завлада спокој и тишина. одаје су имале
који су већ неколико година учесни- Ваздух је био здрав, мек и топао. Вој- сталну свежину
ци бескрајног путешествија. О њима ници су просто осећали како им се и увек исту темсу кружиле гласине да су дуге године враћа живот у уморно, измождено и пературу, а троппровели по рововима, а потом у ру- промрзло тело. Слана морска вода, ска влага и вреском сужањству, да би на крају, уче- којом су се поштено исполевали, вра- лина ни кад су
ствовали и у крвавим биткама по ћала их је у живот. Лаке крстарице су биле
највеће
пољанама Добруџе. Чули су и за њи- пловиле брзином од 23 чвора, па су нису сметале.
хово легендарно путовање преко се, тако, за шест дана укотвиле у луци
Лице гуверледених пространстава руског Сиби- града Сингапура.
нера Јанга крара. Енглези су их сматрали фанатиСер Артур Хендерсон Јанг, британ- сили су густи
цима и чудацима који су поред свих ски гувернер Сингапура представни- морж бркови
тих мука и тегоба још увек били ке српских добровољаца примио је у који су му падаспремни да пропутују пола света својој раскошној белој палати Истана, ли и преко усана.
како би се искрцали у Грчкој. Енглези која се налазила на брду Софија, У друштву своје Српски добровољци путују ратним бродом

Р
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С

обзиром да је циљ овог пројекта афирмисање језичке културе
и ћирилице, као матичног писма српског народа, организовано је
једно веома занимљиво такмичење.
Ученици ове школе такмичили су се
у вештини лепог писања изабраног
текста ћириличним писмом. Аутори,

Акција унапређења вештине писања

Такмичење у лепом писању ћирилице

Поред изложбе „Ја српски пишем, читам, мислим“, која је недавно одржана у
свечаној сали Текелијанума, у оквиру истог пројекта одржана је и радионица са
ђацима Гимназије „Никола Тесла“ у Будимпешти
организатори и
ру ководиоци
ове радионице,
сараднице пројекта, биле су:
Невенка Петровић, професор
разредне наставе из ОШ „Мирослав Антић“ из
Панчева, и Кристина
Бекић,
професор српског језика и
књижевности из
Гимназије „Никола Тесла“ у
Будимпешти. У

квалификацијама за финално такмичење учествовали су ученици петог,
шестог, седмог, осмог и деветог разреда. Преписивали су текст по избору, а у други, финални круг пласирало
се 15 такмичара.
Након овог дела такмичења, комисија у саставу: Драгомир Дујмов, Јулијана Мијатовић и Милош Ристић је
изабрала најуспелије радове, који ће
бити истакнути на паноима и веб-страници школе, као и на посебној
Фејсбук старници.
Срна Азировић из 9.ц разреда је
освојила прво место, Ана Марчетић
из 9.ц разреда друго, а Марта Радовановић из 5. разреда треће место. Министарство културе је за све финали-

сте обезбедило мајице са натписом
„Негујмо српски језик“, а за прва три
такмичара обезбеђене су по две књиге. Награде су уручене у новој школској библиотеци, у присуству директора Српске школе, Јованке Ластић.
Кристина Бекић, шеф српског актива у Гимназији, истиче да је за децу
у дијаспори од посебног значаја да
негују писање ћирилице. Они, наиме,
врло често само у нашој установи
долазе у контакт са ћириличним писмом. Уколико се у настави занемари
вежбање и усавршавање ћириличног
рукописа код деце, нестаје део традиције, културне баштине и идентитета српског народа.
С. З.

Излет ученика 10. разреда у Јегру

У граду Михаила и Јована Витковића
Осим што су посетили српску цркву, парохијско здање и спомен-собу браће
Витковић, ђаци су обишли и јегарску тврђаву, познату по победи коју је
извојевала мала чета мађарских бранилаца од Турака

З

ахваљујући залагању и труду
Ксеније Сушић Марков, председнице Српске самоуправе у
Зуглоу, која је уједно и заменик директора Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке
„Никола Тесла” у Будимпешти, ученици
10.ц разреда на челу са својим разредним старешином Драгомиром Дујмовом, професором српског језика и
књижевност посетили су Јегру.
Чета мала, али одабрана кренула је
тачно у 7.30 да би после замало два сата
вожње стигла у овај веома занимљив
град којег је највише прославио популарни мађарски књижевник Геза Гардоњи са својим романом „Јегарске
звезде”.
Прва дестинација наших гимназијалаца била је српска православна црква
посвећена Преносу моштија Светог
оца Николаја чији се празник слави 22.

маја. Храм је великих димензија, а грађен је у цопф стилу о трошку српских,
цинцарских и грчких трговаца у периоду између 1785. и 1799. године. Цркву
краси велелепни иконостас који је
осликао бечки сликар Антон Кухелмајстер. Дуборез иконостаса и осталог
дела древног дела унутрашњости храма хвали таленат српског дуборесца
Николе Јанковића из Сремске Каменице.
Кустос Магда Паточкаи је у свом
говору истакла да се у цркви служи
годишње једном и то на дан храмовне
славе или уочи ње. Данас у Јегри нема
Срба. Последњи јегарски Србин је преминуо пре 37 година и од тада у овом
лепом барокном граду не живи ни једна српска душа.
Спуштајући се са брда, где се налази
наш храм, који је видљив из свих углова града Егера, ђаци су посетили и

негдашњи српски парохијски дом у
којем је рођен српско-мађарски песник Михаило Витковић и његов брат
Јован Витковић, парох будимске српске
цркве, тог украса старог Табана. Овде
се налази спомен-соба Витковићевих,
коју је приредио врсни познавалац
српске књижевности и културе у Мађарској, сада већ покојни Стојан Д.
Вујичић.
После посете нашој цркви и парохијском здању, ђаци су обишли тврђаву
која је позната по победи коју је извојевала мала чета мађарских бранилаца
против Турака године 1552. године. По
најновијим истраживањима испод бедема јегарске тврђаве налазило се око
40.000 Турака предвођених Кара Ахмедпашом, Мехмедпашом Соколовићем и будимским пашом Хадим Алијом. Број бранитеља на челу са легендарним Иштваном Добоем био је не-

што више од две хиљаде. Ученицима
се поред лепо и експонатима богато
опремљеног музеја највише допао паноптикум где су приказане воштане
фигуре главних јунака Гардоњијевог
романа. Наши ученици су били одушевљени панорамом која се простире са
високих зидина јегарске тврђаве. Занимљиво је да се у овом граду налази
један од три очувана минарета у Мађарској који је подигнут за време
османлијске владавине негде између
1596. и 1664. године, и са којег од 2013.
турски мујезин учи езан, то јест позива
на молитву малобројне муслимане.
После обилног ручка гимназијалци
су се упознали са барокним центром
ове лепе вароши на обалама потока
Егер. Пролазећи узаним улицама у сокаку Светог Јована наишли смо на раскошну кућу негдашњег српско-цинцарског трговца Томе Бароа, грађену
1776. године.
После ужитка у лепотама града Јегре, наши ђаци су задовољни кренули
у Будимпешту. У име 10.ц разреда професорици Ксенији Сушић Марков се
на овом лепом, поучном и корисном
једнодневном излету захвалио Огњен
Малушић.
Д. Д.
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Будимпешта, 6. децембар 2018.
Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ДЕЦЕМБАР 2018.
08. 12.
09. 12.
15. 12.
16. 12.
18. 12.
19. 12
23. 12.
30. 12.

Вечерње
Св. Литургија
Вечерње
Св. Литургија
Вечерње
Св. Литургија
Св. Литургија
Св. Литургија

- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

БАЛКАН ФЕСТ У ПЕЧУЈУ
У организацији Зорана Трубића, организатора бројних
концерата, а под покровитељством др Петера Хопала,
посланика Мађарског парламента и др Жолта Паве,
градоначелника града Печуја, у печујском
„Expo Center”-у (Међери улица 72)
21. децембра 2018. године одржаће се „Балкан фест“
Улаз је од 18.00 часова!
Наступају:
Неда Украден и Мирослав Илић

ДАН НАРОДНОСТИ У СЕГЕДИНУ
16. децембра 2018. од 15.00 ч.
У оквиру програма наступају представници
појединих народности:
КУД „Балкан“, КУД „Банат“, КУД „Елефтерија“
Извођачи народних песама: Геза Фабри, Хелена Зоди,
хор „Тхеисблуме”, хор „Вишивански” и група „Жин Жин“

Српска самоуправа VIII кварта Будимпеште, у
Јожефварошу, срдачно вас позива на

ПРОСЛАВУ СВЕТОГ НИКОЛЕ
И ДЕЧЈУ РАДИОНИЦУ
9. децембра 2018. у 16.00 ч.
Пре прославе, у 15.00 часова, биће одржана
јавна седница Српске самоуправе

Током балске забаве, биће обезбеђени медитерански
гастрономски специјалитети

ЈОВАН ДУЧИЋ

ДАН СЕОБЕ - НА ЛАЂИ „GYŐR”

Епархија будимска

- позоришна представа -

12. децембра 2018. од 19.00 ч.

У суботу, 8. децембра 2018. од 16.00 ч.

Адаптација и режија:
Марко Мисирача
Улоге тумаче:
Јован Дучић : Небојша Кундачина
Млади Јован: Милан Зарић
Дама (више ликова): Маја Колунџија Зорое
Продуцент:
Владимир Кордановић

На лађи наступају оркестар „Село“
и играчи КУД-а „Табан“!

Цена улазнице: 1500 фт
За ђаке је улаз слободан!

Програм у Сентандреји: разгледање
новорестаурираног иконостаса Преображенске цркве;
полагање венаца код родне куће и споменика Јакова
Игњатовића; посета Музеју Епархије будимске

Обавезна резервација улазница, на телефон:
+36 30 989 47 83

Приредбу су материјално помогли:
Министарство за људске ресурсе
и Српска смоуправа XIV кварта

У недељу 9. децембра 2018. године Митрополит
црногорско-приморски г. Амфилохије, Митрополит
Клужа г. Андреј (Румунска православна Црква) и Епископ
будимски г. Лукијан, служиће Свету архијерејску
Литургију у храму Светог Георгија у Будимпешти, са
почетком у 10.00 часова.

КЊИЖЕВНО-ПУБЛИЦИСТИЧКО
ВЕЧЕ МОМЧИЛА КРАЈИШНИКА

Гостовање је реализовано уз подршку Министарства
спољних послова Босне и Херцеговине - ДКП
Мађарска, Српског позоришта у Мађарској и
Задужбине Саве Текелије

Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са
Српским културним клубом у Будимпешти Српском
самоуправом у Сентандреји и Српским институтом

Српска православна Епархија будимска и ЦО Будимпешта
имају част да вас позову на предавање Његовог
Високопреосвештенства Митрополита црногорскоприморског г. Амфилохија на тему: „Божићни пост, у
сусрет Божићу”'.

„ПОСЛЕДЊА ПЕСМА”

Лађа ће бродити Дунавом од Будимпеште до
Сентандреје и назад. Полазак из Будимпеште са
пристаништа, код Vigadóа (код „Жуте куће“) на
пештанској страни. Повратак на исти док.
Време: 9. децембар 2018. (недеља). Полазак у 12.30 сати.
Долазак у Сентандреју око 15.00. Полазак из
Сентандреје око 17.00. Повратак у Будимпешту oко 19.00.

Приступ бесплатан!

У суботу, 8. децембра 2018. године од 18.00 ч.

Адреса: Petőfi – Telepi Művelődési Ház
(Szeged, Szántó Kovács János u. 28)

Адреса:
Будимпешта
Vajdahunyad utca 1.

Детаљније информације:
Зоран Трубић +36 20 941 4017, Имре Далма: +36 30 683 9713

ПРЕДАВАЊЕ МИТРОПОЛИТА
АМФИЛОХИЈА
У ТЕКЕЛИЈАНУМУ

После програма следи игранка од 17.30 ч.
За добро расположење побринуће се оркестри:
Банат, Борош Квартет и Сарантис Мантзоуракис

Након наступа певача, следи бал до зоре уз
Оркестар „Juice team“

Улазнице се могу купити у Печују:
PartyZoo (Ференцешек улица),
Књижара „Líra-Móra” у Робној кући „Árkád”,
Онлајн: Tixa.hu
пре почетка концерта куповина је могућа и на лицу места.

ИНФО СЕРВИС

Момчило Крајишник ће читаоцима у Будимпешти
представити књигу „Како се рађала Република Српска"
и друга своја издања
Адреса:
Свечанa салa Текелијанума
Budapest, V. Veres Pálné u. 17.

Адреса:
Свечанa салa Текелијанума
Budapest, V. Veres Pálné u. 17.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ” И
ЊИХОВИХ СИНОВА
20. децембра 2018. у 19:00 ч.
Адреса: Papp László Sportaréna
(Budapest, XIV Stefánia út 2..)

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев  Главни и одговорни уредник:
др Драган Јаковљевић  На захтев издавача листа, уредништво не лекторише текстове појединих аутора из Мађарске, што значи да одговорност за стил, језик и објављене чињенице
преузима аутор.  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49,
1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@gmail.com  Web:
www.snnovine.com  Графички прелом листа: Карољ Сабо  За штампарију Alfa Press Design Kft: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у
електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су
2013. године награђене угледним друштвеним признањем – ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФОЛКЛОР

присуству бројних гледалаца,
међу којима су били и руководиоци и представници српских
институција и културних удружења у
Мађарској, програм је отворен кореографијом „Помашки сватовац“, Љубомира Милета Вујичина из Врбаса, у
којој су фолклораши „Опанака” кроз
игру приказали богате сватовске обичаје Срба из Помаза. Ова кореографија је постављена 2000. године. Премијерно је изведена у Паризу, на Европској смотри српског фолклора и у

финалном пласману је заузела друго
место. Много пута је са великим успехом извођена на сценама у Мађарској
и Србији.
Ова кореографија резултат је једногодишњег сакупљачког и истраживачког рада и обухвата обичаје: просидба младе, опраштање од родитеља
и другарица, убрађивање младе, одлазак сватова до цркве, улога кума, буклијаша и чауша, умивање на бунару.
Прескакање преко дрвеног корита у
које се убацују дарови симбол је довођења младе у кућу ђувегије. Кроз
игру је приказано и свадбено весеље
и игра са јастуком „Скочи коло“, која
се играла док се млада пресвлачила.
Кореографија, са прикладним сватовцима, обичајним песмама, проткана
традиционалним обичајима и играчким мотивима, настала је на основу
сакупљене грађе Тихомира Вујичића,
односно локалних сакупљачких радова према казивању овдашњих становника.
На основу оригиналних фотографија, костиме је сашила Жужана Ваш
Керменди. Игру „Помашки сватовац“
је пратио оркестар „Вујичић“ (у непотпуном саставу), као и цео концерт,
заједно са окестром „Зора“, којим руководи Крунослав Кића Агатић. Оркестар „Зора“ је својим музичким блоком, изванредним музицирањем и
извођењем кола, освојио публику и

КУД „Опанке” прославио рођендан

Три и по деценије постојања
и успешног рада
Пред препуним гледалиштем Дома културе „Јожеф Атила“, КУД „Опанке” из
Помаза, под вођством Анице Шошић Крунић, приредио је самостални концерт
поводом 35 година постојања ансамбла. Дечја, омладинска и група одраслих
чланова, приказале су игре из Србије, као и народне обичаје Срба из Мађарске

добио буран аплауз. Најмлађи састав
и омладинци су приказали „Шопске
игре“, „Игре из Мачве и Гњилана“, кореографије Љубомира Вујичина, а
такође и „Игре из Црне Траве“, кореографа Драгана Радовића.
Аница Шошић Крунић, уметнички
руководилац КУД-а „Опанке“, представила се као кореограф „Играма из
Лесковца“. Најстарији фолклораши
одвели су гледаоце у Лесковац, Грделичку клисуру и Владичин Хан, а приказали су и сплет игара из околине
Београда.
Преко тридесет играча, домаћини
и гости из других удружења, одушевили су публику игром „Ибарски Колашин“, Љубомира Вујчина. По идеји
Наталије Крунић, ова кореографија
постављена је у традиционалном Фолклорном кампу у Батањи, који посећују чланови многих српских фолклорних друштава из Мађарске. У кореографији „Ибарски Колашин“, поред
Помазлија, играју чланови културно-уметничких друштава - „Табан“ из
Будимпеште, „Весели Сантовчани“ из
Сантова и „Банат“ из Деске.
Гледаоцима се у самосталном извођењу представио и оркестар „Мидрос“, и то мелодијама грчих народних песама и игара. Оркестар је основан 2001. године, а предводи га Габор
Шмук. Још један гост био је „Млади
оркестар” из Мохача са блоком шо-

СРПСКЕ

качких мелодија. Оркестром руководи Габор Бес. Основан је 2013. године
и током пет година постојања остварио је велики број гостовања у земљи
и иностранству.
Пред крај концерта приказана је
пројекција која је шаренилом фотографија говорила о детаљима из живота и рада удружења „Опанке”. Женски хор друштва одушевио је публику
извођењем песама из Македоније и са
Косова. Највећи аплауз је добила песма „Еј, драги, драги, божурове сади“,
коју је извела гошћа Вероника Варга,
басисткиња из оркестра „Бабра“.
За сам крај овог разноврсног програма остављено је премијерно извођење кореографије „Прођох село, а у
селу дрнде бело”, Љубомира Вујичина,
у којој учествују сви играчи друштва,
њих тидесет петоро.
После концерта, током нашег разговора са Аницом Шошић Крунић,
било је уочљиво њено узбуђење и задовољство:
„Прошло је и било је лепо. Програм
смо припремали годину дана. Посао
је био велики, а нажалост, наш кореограф и велики пријатељ Љубомир
Вујичин, који годинама ради са нама,
није могао увек да буде овде. Много
ми значи што је моја ћерка Данијела

НЕДЕ ЉНЕ

сада већ дорасла да ми помогне и да
полако преузима моје место. Није
било лако спремити се за овај концерт
уз редовне наступе које смо имали
током године. Сада можемо мало да
се опустимо, мада већ имамо много
позива за наступе. Ту су Мохач и Буше,
имамо позив за Нови Сад, Бугарску и
Грчку. Гостовања су важна, она су велика мотивација друштву. Поред рада,
важно је дружење и путовање. Ми смо
као једна велика породица, овде заједно играју маме и ћерке, маме и
синови, браћа и сестре, парови. Заједно пробамо, наступамо, у друштву се
рађају љубави и склапају бракови. То
је један посебан, много леп живот“,
изјавила је Аница Шошић Крунић.
После концерта гости су били позвани на пријем, а заслужено славље
и игранка настављени су до касних
сати. Играчи, са својом предводницом,
заслужили су многобројне честитке,
које су уследиле.
Одржавање концерта финансијски
је помогло Министарство за људске
ресурсе - ЕМЕТ, као и следеће српске
самоуправе: XIII кварт, Кебања, Помаз,
Калаз, Будаерш, Будавар, Ујпешт, Белварош-Липотварош, Терезварош, Јожефварош и Обуда-Бекашмеђер.

НОВИНЕ

К. П.

Будимпешта, 6. децембар 2018.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Поводом 100 година од присаједињења Војводине Србији (2)

„Застава” ширила слободарске идеје и из Текелијанума

К

ако је шездесетих година деветнаестог века провејавало питање
уједињења Срба и Хрвата, Светозар Милетић је сматрао да околности не
иду у прилог тој идеји. За њега је најважније било политичко јединство Срба

Лист „Застава”, покренут у пештанском Текелијануму 1866. године, где је изашло првих
педесет бројева под руководством Светозара Милетића, највише пажње посвећивао
је Србима у Монархији, али не само њима. Био је то општесрпски, па и јужнословенски лист
који се читао „као политичко јеванђеље”. „Застава” је бранила интересе целокупног Српства.
ДУЖНОСТИ СРПСКИХ ПОСЛАНИКА
Милетић је почетком 1875. дефинисао најважније политичке дужности посланика Српске народне слободоумне странке на Угарском сабору: захтевати ревизију Закона о народностима из 1868, уважавање постојећег закона о народностима у судовима, остварење закона о народностима у средњим школама, захтевати
издавање закона на немађарским језицима и истицати жалбе становника бивше
Крајине. Сматрао је и да треба тражити полагање рачуна о мешању власти у избор српског митрополита - патријарха, критиковати рад мађарског министарства
просвете и министарства унутрашњих послова, побијати разложност одобравања трошкова за мађарску академију, мађарско позориште и оперу.
ционалностима који је Србима начелно
признао право на „народну аутономију
за црквене, фондовске и школске ствари”.

„да наш народ буде политички један”.
Био је, истовремено, одлучан противник
идеје о јединству Јужних Словена у
оквиру Хабзбуршке монархије, сматрајући то обманом. Одбацио ју је децембра 1870. када ју је изнела хрватска Народна странка на Љубљанском конгресу.

Уверен у јединство
Јужних Словена
Милетић је био уверен да би јединство Јужних Словена у оквиру Монархије било од користи само Аустрији. Као
доследан борац за српске националне
интересе и заступник либералних погледа, Милетић је у то време написао и ово:
„Наш народ није позван да ову Монархију обара, јер за то нам недостаје снаге,
за то се већи кобац изискује, али ми као
народ не можемо ни да на својим раменима Монархију одржавамо, да се за њу
одушевљавамо и жртве принашамо, које
народи радо подносе за државу која им
је мати, а не маћија.”
Било је то „таласање у чаши воде, јер у
стратегији и тактици обе стране залагале
су се за циљеве и средства која у датим
историјским околностима нису доносила резултате, нити су их могле донети”

(Чедомир и Јелена Попов „Аутономија
Војводине - српско питање”).
Либерали су, тако, до 1867. били на
страни Мађара у њиховој борби против Беча, а потом су постали противници и Беча и хегемонистичке и национално искључиве Пеште. Насупрот њима, конзервативци су до Нагодбе (1867)
нагињали српском споразуму са бечким двором, а касније са мађарском
владом и парламентом. То „се постепено претварало из тактичке сарадње у
стратешко потчињавање” (Андрија Раденић, „Срби у Хабзбуршкој монархији
1868–1878”).
Историјски исход показао је да је то
био погрешан избор. Највећу невољу
по српску страну у Монархији донеће
1872. година када ће таквом, погрешном избору, почети да се приклања и
десно крило Либералне странке - нотабилитети. Наиме, тзв. нотабилитетска
политика, нарочито у другој половини
XIX века, заузимала је значајно место у
животу Срба у Угарској и Хрватској и
проузроковала велике потресе у српском грађанском друштву.
Неколико деценија пре тога, како би
умирила отпор политички непризнатих
народа у својој половини царевине, мађарска власт је 1868. усвојила Закон о на-

СТРАНКА ОСЛАБЉЕНА НЕСУГЛАСИЦАМА
На изборима за Угарски сабор, између 1875. и 1878. године, околности нису
ишле у прилог јединој српској странци. Изабрана су само два посланика. Милетић је изгубио у свом Башаидском срезу, али му је Лаза Костић препустио своје
место у Тителу, а у Панчеву је поново победио Михаило Полит Десанчић. Прваци Српске народне слободоумне странке су се уочи избора за Сабор разилазили
по питању - да ли попуштањем покушати умањити притисак угарских власти или,
пак, заузети чврсто опредељење у духу првог Бечкеречког програма, усвојеног
1869. године. Странку су ове несугласице слабиле, а допринеле су и колебању бирача.

Нагодба Пеште и Беча
угрозила Србе
Нагодбом и поделом власти у монархији између Беча и
Пеште били су угрожени интереси Словена у Угарској. Дуалистичка владавина
највише је угрожавала националне интересе Срба, Румуна,
Словака и Русина.
Како би умирила
отпор политички непризнатих народа у
својој половини царевине, мађарска држава, која је нагодбом
изборила атрибуте
државности и стекла
услове за бржи економски развој, усвојила је 1868. године
Закон о народностима који је Србима, начелно, признао право
на „народну аутономију за црквене, фондовске и школске
ствари”.
Тим законом, Српској православној цркви, чинило се, најзад
је признат национални карактер, чему су
Срби одувек тежили.
Срби су овом, новом
врстом делимичне

аутономије, стекли право да самостално
управљају својом црквом и школама, али
уз државни надзор.
Закон се односио и на употребу језика и предвиђао је да сваки становник
Угарске има право да се државним органима у Пешти обрати писмом на матерњем језику. Заузврат, угарска влада и све

Споменик Светозару Милетићу у Новом Саду

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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њене институције одговарале су грађанину на мађарском, али упоредо и на језику на којем је написан допис.
Међутим, нагодбом ојачана мађарска
држава, показало се убрзо, била је настављач ставова Лајоша Кошута из револуционарне 1848. године. Један од најистакнутијих вођа четрдесетосмашке револуције, подсетимо, заступао је чврст став
да на мађарској државној територији по-

избор језика у српским вероисповедним
школама.
Истоветан механизам односио се и на
ограничену аутономију црквено-школског карактера, додељену Србима, коју је
кочила одредба „да се она имала остваривати уз државни надзор”.
Такав надзор имао је дугорочне последице, јер од средине седамдесетих
година XIX века, потпуно је онемогућа-

СПОРЕЊА СА ХРВАТИМА ОКО СРЕМА

Већ самим залагањем за политичко и територијално јединство Срба у оквиру
Угарске, Светозар Милетић је изазвао незадовољство Хрвата, јер би по његовој
замисли та територијална јединица обухватала и цео Срем. Тим поводом, политички лидер Срба је написао: „Срем је чисто српска земља, Срем је колевка деспотовине српске, Срем је душа наше Војводовине.” Пошто су и Хрвати имали
претензије на Срем, споразум о евентуалном уједињењу Срба и Хрвата, који је
повремено отваран у том периоду, био је далеко од реалности.

Патријаршија у Сремским Карловцима 1890. године
стоји само један народ и то мађарски политички народ, а да све остале народности, без обзира на њихову етничку припадност, чине део јединственог мађарског народа.
Циљ тако засноване политике била је
асимилација припадника мањина којих
је тада у Угарској било 52 одсто, што значи да су Мађари у својој држави били у
мањини (42 одсто). Тако неповољну националну слику, мађарски политичари
настојали су да промене разним мерама.
Једна од таквих мера био је Закон о
народностима. Доносиоци су настојали
да га прикажу као доказ националне толеранције и демократичности, упркос
чињеници да је већ у преамбули било
наглашено да се НЕ признаје ниједна
друга, већ само мађарска нација.

Срби критикују Закон о
народностима
На заседању Угарског сабора, Закон о
народностима напали су првенствено
Срби и Румуни. Српски посланик Светозар Милетић рекао је да то није закон,
већ „сатира на равноправност народности". Не хајући за противљење српских и
румунских посланика, закон је изгласан,
а представници Срба и Румуна напустили су заседање.
Мада је усвојеним законом декларативно призната потпуна грађанска равноправност свим житељима Угарске, без
обзира на националну припадност, готово свака одредба имала је „другу страну
медаље” То се односило и на употребу
српског језика за који је закон предвиђао ситне уступке, као што је слободан

вао законодавни рад српских народно-црквених сабора на уређивању верских,
просветних и материјалних прилика у
Карловачкој митрополији.
Такође, према представницима српске цркве у њеном врху, мађарска држава је нескривено фаворизовала најконзервативније и најпокорније представнике и онемогућавала рад народно-црквених сабора и редовне изборе патријарха.
Попут Срба, ни представници других
народности нису били задовољни законским решењем, те су повели оштру борбу против њега. Представници народности, међу којима су били и Срби, тражили су да им буде признато национално-политичко биће.
У борби против неповољног закона,
највише се истицао српски посланик
Светозар Милетић. Виспрен, речит и непоколебљив, вешто је разобличавао мађарску политику према мањинама, доказујући да је циљ донетог закона да се
Мађари умноже и тако увећају своју снагу.
Милетић је у критици тог закона нагласио да се питање народности у Угарској не може сматрати решеним све док
не буду задовољени интереси, не само
Срба, него и осталих националности.
Био је то, заправо, његов одговор на
поступак неких мађарских политичара
који су уочи доношења спорног закона
понудили Србима посебне услове за решење њиховог националног статуса.
Схватајући да тим понудама Мађари желе да разбију јединствен опозициони став Срба и Румуна о Закону о
народностима, Милетић их је одбацио.
Осим што није желео да изневери политичко партнерство са Румунима,

знао је да би понуде дате Србима трајале кратко. (Василије Ђ. Крестић, „Срби у
Угарској”).

Отворена врата за сарадњу
с властима
Упркос жестокој критици Закона о народностима, Милетић ни тада није одустајао од своје „туцинданске идеје” о могућем помирењу и сарадњи са Мађарима. Образлагао је тај став речима да је
Аустрија за 180 година оставила неиспуњених 50 обећања датих Србима, те ако
се покушај помирења са Мађарима изјалови, свеједно се не треба враћати на
стари бечки пут, него према времену и
прилици - прокрчивати нове путеве.
Ни творци фамозног закона нису се
колебали. Штавише, закључили су да је
превише толерантан и нису поштовали
његове одредбе о употреби језика, а грађани - припадници мањина нису узимани у државну службу. Отишло се и корак
даље - 1879. године изгласан је закон по
којем је у основним школама постало
обавезно учење мађарског језика.
Остало је забележено да су учитељи
добијали отказ уколико после четворогодишње наставе њихови ђаци нису умели течно и правилно да говоре и пишу
мађарски. Учитељи и наставници морали

УЈЕДИЊЕЊЕ СРПСКОГ НАРОДА КАО ЦИЉ

Срби у Монархији, предвођени Светозаром Милетићем, дефинисали су
„Источно питање” још у Бечкеречком програму, уз нагласак да ће у интересу
ослобођења и самосталности хришћанских народа, а посебно ради уједињења
српског народа, бити против политике мешања у рату за ослобођење од Османлија. Са тако дефинисаним источним питањем, Срби у Угарској су дочекали прве
пуцње устaника у Xерцеговини 1875. године. Милетићева „Застава” суздржано је
пропратила прве вести о устанку у околини Невесиња. Али, како је устанак узимао маха, „Застава” и други српски листови у Хабзбуршкој монархији су све гласније позивали на рат. Гласније и од београдске штампе..
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су да полажу испите на мађарском. На
основу закона донетог 1883. године, пак,
ђаци који су похађали средње школе били су преоптерећени часовима мађарског језика, те је њихово стручно образовање остајало непотпуно.
Аутономија за Србе у Хабзбуршком
царству била је интерес над интересима.
Борећи се дуго и истрајно за своја верска и културна, али и политичка и територијална права, Срби су у аутономији
видели једину сигурну гаранцију националног опстанка до неког повољног историјског тренутка свесрпског ослобођења
и уједињења.
Пошто је Угарски сабор 1868. године,
упркос противљењу посланика из српских и румунских редова, изгласао Закон
о народностима с циљем да се убрза
асимилација мањинског становништва,
Светозар Милетић се посветио главном
делу свог политичког рада - да све Србе
уједини у политичку странку ради одбране националних интереса и организованог дочека избора за Угарски сабор,
заказаног за март 1869. године.

Пред новим изборима
У најутицајнијем српском листу „Застава”, Милетић је 31. децембра 1868. објавио текст под називом „Пред новим изборима” у којем је изнео идеју да се на
једном састанку у Великом Бечкереку
одржи конференција пред коју би био
изнет програм за наставак вођења народне политике, а у наставку тог скупа,
исти тај програм требало би да буде прихваћен као програм странке.
Потом, почетком јануара наредне године, Милетић је у „Застави” објавио
Основе програма за Српску либерално-опозициону странку. Овај текст био је
темељ тзв. Бечкеречког програма. У Новом Саду је 8. јануара 1869. оформљен
Привремени српско-народни слободоумни одбор који је 24. јануара одобрио
Милетићеве „Основе” на припремном
састанку страначких првака у Новом Саду. Одбор је упутио и проглас за сазивање конференције у Великом Бечкереку,
28. јануара.
Занимљиво је да се скуп није могао
одржати у Новом Саду, где су мађарске
власти завеле принудну управу, пошто је
Милетић по други пут 1867. године био
изабран за градоначелника Српске Атине. Популарност и омиљеност у народу,

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
ВЛАСТ ФОРСИРА „ПОЛИТИЧКУ НАЦИЈУ”

Последице Закона о народностима који је Србима, начелно, тобож признао
право на народну аутономију за црквене, фондовске и школске ствари, дугорочно је трпела Карловачка митрополија. Проблеми у тој области намножили су се,
првенствено у економској основи српске аутономије. Митрополија је почетком
XX века имала велики и вредан посед који је био трн у оку мађарским властима:
800 српских цркава, 28 манастира, 720 свештеника, 660 црквених општина, 350
основних народно-вероисповедних школа, две гимназије, три учитељске и више
девојачке школе и једна богословија. Мађарска власт чинила је све да саплете
Митрополију у раду, нарочито уз помоћ Апоњијевог закона (1907) који је све народне школе потчинио државној контроли и обавезао их на школовање и васпитавање ђака у духу припадности „мађарској политичкој нацији”.

наиме, довеле су га у два наврата на положај градоначелника Новог Сада (18611862. и 1867–1868) са којег су га оба пута
рушиле царске власти - први пут аустријска, а угарска у другом наврату.
Одлучено је, дакле, да се конференција српских народних првака одржи у Великом Бечкереку 28. јануара 1869. године.
Тога дана, око три стотине српских политичара из разних делова Угарске окупило се у великобечкеречком магистрату.
Скуп је отворио повереник странке у настајању (Српске народне слободоумне
странке) за Банат, Ђорђе Димитријевић, а
главни говорник је био Милетић.
Он је говорио о три пресудна фактора
од којих зависи развој српске идеје - властитој снази и свести Срба, савезништву
са народима исте судбине у Угарској и о
европском контексту у којем се све то
дешава. Милетићев текст објављен у „Застави”, једногласно је усвојен као програм Српскe народнe слободоумнe
странкe.

Четири области деловања
Бечкеречки програм садржао је четири велике целине које су опредељивале
наступ посланика Српске народне сло-

ло Полит Десанчић, Александар Сандић,
Јован Хаџић, Миша Димитријевић, Лаза
Костић, Ника Максимовић и двојица
браће Ђуре Јакшића, Макса и Јоца.
Окупљена око Бечкеречког програма,
српска либерална елита успела је да за
своју странку придобије широке слојеве
интелигенције: трговаца, сељаштва и занатлија, те је по тако широкој социјалној
лепези следбеника више наликовала на
народни покрет, него на политичку партију. Неспорно је, међутим, да је Бечкеречки програм поставио темељ прве модерно организоване странке у српском
народу - Српске народне слободоумне
странке.
Пошто је представник Румуна присуствовао конференцији у Бечкереку, десетак дана доцније приређена је Темишварска конференција Румуна на којој
је у неколико наврата говорио и Милетић. На том скупу основана је румунска
Народна странка. Оба сабора, и српски и
румунски, наишли су на веома оштру
осуду штампе у Угарској, а мађарска
власт је тим поводом појачала мере надзора над националним покретима Срба
и Румуна.
Милетић и његови следбеници пак
морали су да се суоче и са сународницима који нису подржавали Бечкеречки
програм, као ни новоосновану Српску
народну слободоумну странку. На чело
противничке српске опције стао је Ђорђе Стратимировић (Нови Сад, 1822 - Беч,
бодоумне странке у Угарском сабору. Пр- 1908), командант војске Српске Војводова се односила на сарадњу са другим, не- вине и предводник блиставих српских
мађарским народима у Угарској, друга победа извојеваних 1848. године против
на политику странке, а трећа је заговара- Мађара.
ла подршку Троједној Краљевини ХрватСтратимировић покреће
ској, Славонији и Далмацији за њену др„Србски народ”
жавноправну самосталност и територијалну целовитост.
Схватајући значај штампе, СтратимиПодршка се односила и на Румуне и
њихову аутономију у Ердељу, као и на са- ровић је у договору са патријархом Самосталност и равноправност Словака. муилом Маширевићем, а веровало се и
Дата је подршка и мађарској антидуали- уз финансијску помоћ мађарске владе
стичкој опозицији која је водила борбу Ђуле Андрашија, 13. октобра 1869. покрепротив владајуће странке Ференца Деа- нуо лист „Србски народ”. Уочи покретања листа, покушао је да испослује помоћ
ка.
Четврта целина Бечкеречког програ- и од српске владе, полазећи од претпома односила се на идеје и циљеве на ставке да и властима у Београду одговаспољнополитичком плану. На скупу су,
наиме, оспорени ваљаност Нагодбе Аустрије и Угарске из 1867. године и дуалистички систем, који је у монархији заведен тим актом, а довео је у још незавиднији положај Србе и остале мањине у
Угарској.
После изгласавања Бечкеречког програма, на конференцији је изабран Средишњи одбор странке који је требало да
изради детаљан страначки програм. У
одбор су изабрани: Светозар Милетић,
Јован Суботић, Стеван Павловић, Михаи-

ра борба против Милетића и његовог политичког узлета. Испоставило се да су га
српски намесници Јован Ристић и Миливоје Петровић Блазнавац доживљавали
као човека жељног авантура и нису му
предвиђали успех у свету штампе.
За уредника листа Стратимировић је
поставио др Јована Грујића Јоту кога су
„милетићевци” сматрали аустријским, а
потом и слугом мађарске власти.
Много година касније у Бечу, у својим
мемоарима „Успомене” (које је 2013. године приредио др Жарко Димић), Стратимировић се осврнуо на тај догађај:
„После Сабора (у Бечкереку) помоћу
патријарха Самуила покренуо сам лист
'Србски народ' за одбрану српског конзервативног становишта чију је редакцију вршио др Јован Грујић. Он је без мог
знања, користећи се мојим одсуством из
Новог Сада, ступио у контакт са угарском владом и дао је листу правац који
није био мој. Ја сам се онда од тога листа
сасвим оделио.”
Убрзо по оснивању, Српска народна
слободоумна странка учествовала је на
изборима за Угарски сабор 1869. године.
Границе изборних округа биле су тако
искројене и национално заокружене да
су предност давале Мађарима. Мада је
странка Светозара Милетића тесно сарађивала са румунским либералима,
успела је да освоји само два посланичка
места.
У башаидском изборном срезу за посланика је изабран Милетић, а у Сомбору мандат је добио Атанасије Коњовић. У
време тих избора, у Новом Саду је на
снази била ванредна комесарска управа,
а после њеног укидања, наредне године
(1870), на изборима је победио још један
либерал и Милетићев следбеник Стеван
Павловић.
Осим тројице српских посланика, у
Угарски сабор ушло је још неколико Срба са мађарских изборних листа. Међу
њима и Петар Чарнојевић упамћен у
време револуционарне 1848. године као
комесар мађарске владе са задатком да
оружаном силом угуши српску буну која
је букнула после одбијања мађарског лидера Лајоша Кошута да Србима призна

ОКУПИО НАЈУМНИЈЕ СУНАРОДНИКЕ

За своје политичке идеје Милетић је успео да придобије бројне најпознатије
људе свога времена. Њега су следили и сарађивали у његовом листу: Јован Јовановић Змај, Лаза Костић, Михаило Полит-Десанчић, Гига Гершић, Илија Огњановић, Миша Димитријевић, Светозар Марковић, Васа Пелагић, Јован Суботић, Ника Максимовић, Антоније Хаџић и многи други. Између српских либерала, окупљених око Милетића и конзервативаца, биле су честе новинске полемике и обрачуни у које је уношено много појединачних и групних интереса, личне нетрпељивости и непринципијелне аргументације.

Стара зграда магистрата у Великом Бечкереку
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основна национална права. О Чарнојевићу је у то време српска штампа писала
да он „ни срцем ни умом није Србин”
Уз Чарнојевића у пардањском срезу
посланик је постао Александар Николић,
а у Великом Бечкереку Ђорђе Стратимировић, командант српских бораца у жестоким биткама против Мађара 1848. године. Стратимировић је на изборима
учествовао као независни кандидат. За
њега су гласали српски конзервативци и
црквени кругови, а подржала га је и владајућа странка Ференца Деака.

„Танак” изборни резултат

Михаило Полит Десанчић
Прилично танак изборни резултат кандидата Српске народне слободоумне
странке последица је крајње неповољних изборних правила. Право учешћа на
изборима имали су само имућни и школовани грађани, што се односило на свега 10 процената становништва. Жене нису имале право да гласају, па ни да буду
биране, а банатска војна граница и Шајкашки батаљон који су обухватали највећи број Срба, на тим изборима нису имали право гласа.
Баш као што је и обећао башаидским
бирачима, Милетић је у Угарском сабору,
у периоду од 1869. до 1872. био најборбенији и „верно и савесно, без обзира на
своју корист и без страха од какве напасти” бранио је интересе житеља Башаида и комплетног српског народа.
Милетић је био веома упоран у иступањима против великомађарских закона, али није се притом борио само за
српске, већ и интересе осталих угрожених мањина у Аустрији и Угарској - Хрвата, Пољака, Чеха...
Уз упечатљиву парламентарну активност, често је у Бачкој и Банату приређивао масовне зборове, а народ га је срдачно и узбуђено дочекивао уз пуцњаву
прангија, серенаде и банкете. Постао је
народни трибун коме је веровала широка маса српског народа у Угарској.
Његова изразита политичка упорност
и нарастајућа слава донели су му проблеме. Прву прилику за обрачун са Ми-

летићем и његовим следбеницима, мађарска влада искористила је после убиства кнеза Михаила Обреновића на Кошутњаку 29. маја 1868. године.
Пошто су Милетић и његови либерали
из Угарске били оштри критичари политике кнеза Михаила, мађарска власт искористила је прилику да их осумњичи за
убиство. Ухапшени су и окривљени за
убиство политички емигранти Владимир
Јовановић и Љубен Каравелов, који су у
то време пребивали у Новом Саду. Милетић, актуелни новосадски градоначелник, суспендован је, а градом је од тада
управљао комесар.

Лаза Костић
Заједнички напор Пеште и намесничке владе у Београду да докажу кривицу
тројице осумњичених за убиство српског
кнеза неславно се завршио - морали су
да их сву тројицу ослободе кривице и пусте из затвора.

приврженост Милетићу, српски народ је
испољио 4. октобра 1870. године када је народни трибун паробродом кренуо у Вац
на издржавање казне: масе Новосађана су
га испратиле, а док је пловио Дунавом, на
успутним пристаништима, народ га је одушевљено поздрављао и храбрио.
Из затвора у Вацу, Милетић је наставио
да руководи својом странком и усмерава
активности двојице српских посланика у
Угарском сабору. У то време политички затвореници имали су могућност да управљају својим политичким партијама и да
уређују своје новине. И иза решетака био
је потпуно посвећен тим циљевима уз
„спољну” подршку Стевана Павловића и
Нике Максимовића.
Избори за Угарски, Хрватски и Српски
народно-црквени сабор 1872. показали су
да народном трибуну тамновање није нанело политичку штету. Штавише, Милетић
и његови либерали постигли су веома добре резултате. Кандидати српске странке
победили су у четири изборна округа и
добили тројицу представника.
У Башаиду је то био Милетић, у Бечкереку Александар Сандић, а у Тителу Лаза
Костић.
Две године касније (1874) њима се придружио и Михаило Полит Десанчић, политичар, новинар и књижевник који је изана Рауха, осудио на годину дана затво- бран у панчевачком округу. Уређивао је
ра. Био је дужан и да надокнади судске либералски „Браник”, био је посланик у
трошкове, али и да сам себе издржава хрватском и угарском парламенту, и у
Црквено-школском сабору у Сремским
на робији!
Негодовање због пресуде и још већу Карловцима. (...) 

У вацком затвору
због чланка
Нова прилика мађарској власти за
обрачун са вођом Српске народне слободоумне странке пружила се 1869. године када је Милетић у листу „Застава”
објавио текст под насловом „Ћирилица
у загребачком политичком хербергу”. У
том тексту жестоко је напао хрватског
мађаронски опредељеног бана Левина
Рауха због наредбе да се у Срему укине ћирилично писмо.
Рауха и његове следбенике Милетић
је оштро критиковао оптуживши их да
су се са торбицама на леђима окупили
са разних страна белог света „па жаре
и пале по Хрватској као Турци по Босни”. Назвао их је битангама, а Хрватски сабор „политичким хербергом”, односно свратиштем најнижег ранга.
Пре него што је због тих речи против
Милетића био покренут судски процес,
он је лишен посланичког имунитета и
затим осуђен на годину дана затвора и
500 форинти новчане глобе. Потом га је
државни тужилац због побуне, извргавања руглу Хрватског сабора и увреде ба-

ТУРКОФИЛСКА ПОЛИТИКА БЕЧА

Учесници Бечкеречког скупа имали су на уму да Аустрија тежи да прошири
своје границе на Балкану заузимањем Босне и Херцеговине. Зато су у програму
нагласили да ће Српска народна слободоумна странка у свакој прилици бити
против аустроугарских освајачких планова на Истоку, а посебно у БиХ. У интересу ослобођења и самосталности хришћанских народа, „а нарочито ради уједињења српског народа” осудили су и такозвану туркофилску политику.

4

ГЕРМАН АНЂЕЛИЋ ПО ВОЉИ МАЂАРА

Угарска влада непрестано је имала на уму значај Српске православне цркве у
свести српског народа, те је настојала да утиче на избор црквених великодостојника. На сабору 1872. године у Сремским Карловцима, комесар Антон Молинари
имао је задатaк да „наговори” сабораше да за новог патријарха изаберу Германа
Анђелића. Како његово „лобирање” није уродило плодом, комесар је распустио
сабор, а мађарска влада је разрешила дужности дотадашњег администратора
патријаршије владику Арсенија Стојковића, замерајући му превелику приврженост Милетићевој странци. На његово место дошао је пакрачки владика Никанор Грујић. У Нови Сад мађарска власт је послала комесара Ладислава Мајтењија са задатком да ради на разбијању Народне странке и да Анђелићу припреми
место патријарха. Српска странка је одолела и тим притисцима, а Мајтењи је
1873. кришом морао да напусти Нови Сад.

Милица и Јаша Томић

ВАНРЕДНИ САБОР ДОНОСИ ПРОМЕНЕ

На наредном сабору СПЦ-a, одржаном од 29. јуна до 11. јула 1874. године, за митрополита-патријарха изабран је Прокопије Ивачковић, митрополит Румунске
православне цркве. Потом су се саборски посланици посветили питањима унутрашње црквене управе. Конзервативци су сматрали да епископе и митрополита-патријарха треба да бира Синод, као и да уређује црквене општине и друга
црквено-народна добра. Чланови Милетићеве Српске народне слободоумне
странке бранили су став да је СПЦ саборна црква и да се утицај народа подразумева. Усвојене су, међутим, измене које је предлагала мађарска влада и ново
устројство Сабора потврђено је 1875. године.

Будимпешта, 6. децембар 2018.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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САВРЕМЕНА СРПСКА
КЊИЖЕВНОСТ
ЗЕКАН ЗЕКО

Раденко Бјелановић
КУД КО ИДЕ
Ајде море
докле како
којим друмом
ма није то
теке тако
и без неке
да се види
куд ко иде.
*
ЧОКСЕИР
Шта је ново
усред куће
и пред кућом
чоксеира
нека нека
шта ми велиш
зло ти у дом
сву ноћ дугу
неки фијук
у сан ми је
ударио
и није то
што ти мислиш.

Виђи коња
зеленога
зекан зеко
наочит је
стеља нова
самар стари
у џакове
нешто има
а попрузи
пртењаци.
*
КУЋУ ВАЉА
Колко му је
не будали
је л` пожежен
а кад прије
подрепница
а ђе му је
опопружен
ваљда није
има л` баге
у ногама
кућу ваља
садљив није.

сама себи, кад бих га имала.
Порази се лакше подносе ћутке.
*
ХРАПАВИ МЕНТАЛИТЕТ
Људождерски менталитет.
Шири се.
Зараза.
Добријан, једнако мамут:
болесна деца времена двојна душа дволичњака;
храпава ми мисао.
Утеха, усне памте.
Песнику не могу ставити брњицу.
Водим се
и ћутим замах светлости.
*
НЕДОКАЗАНА ЗАШТИТА
Просипа се сируп сунца.
Звезде се комешају
као тачкице украсне хартије,
као да се јури хоризонт
који се наслућује,
а никад не досеже.
Божански суд покренут
невидљивим нитима.
Волео си ме,
кад ја, нисам била ја.
Бацам поглед на
недоказану заштиту Богородице
и неплаћене рачуне.

од Стројимира и Гојника
наше постање
у златовез сећања похрањује.
*
КНЕГИЊА МИЛИЦА ХРЕБЕЉА
НОВИЋ
(1335–1405)
Бедем сам живи
што велмоштво збира
у трену најтежем
српског постања.
Лазар ми аманет остави
од расула да браним
ко зеницу ока свога
српску државу и српски род,
*
ВИЛХЕМИНА МИНА КАРАЏИЋ
ВУКОМАНОВИЋ
(1828–1894)
Бојим време и слутње,
бојом трешања зрелих
у јутру уморне Европе,
и скривам
у шкрињи
сећања као кап
воде Ивановог извора.
Нек сам звезда и звездица,
нек певам дању и ноћу
желећи само једно
да сам књига
која одолева вековима.

*
НАТАМНИЦИ
Озго, озго
Вучић Бара
преко Пруде
фала Богу
натамника
не дају ми
ока склопит
дерм-дермана
свијета ми
полуђећу.
*
ШЕФИТАРИ
Вала нешто
да ти кажем
теби само
и никоме
ово нема
на свијету
да се сву ноћ
шефитари
и без неке
бити неће.

Владанка Цветковић
ЋУТАЊЕ
Хладноћа стиже као метеор.
Термометри
гледају у сопствени пупак.
Оловно небо гризе за уши.
Војска зимских капута.
Ставих мараму - да заштитим идеје.
Гледам твој одлазак.
Потез који нестаје
на платну времена.
На лицу - осмех од иња.
Снови, које не одсањах,
покушавају прокрчити пут
кроз пукотине свести.
погледах се у огледалу.
Сломила бих срце

Марко Станојевић
Мирјана Марковић

ЧЕЖЊА СМРТИ

ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА
(1236–1314)

Биће у опни меланхолије
завејано хладним сузама
греје самоћа ткањем тишине
која сакупља у себе
студен моје сржи;

Тегобно време у долину уливам
и све моје слутње и надања,
вапим за јутром што
мирисом јоргована опија.
Свако слово што
у књигохранилиштима

Несносну дрхтавицу сопства
узима мисао ослобођена
из кавеза страха.
Тамница зида ћелије

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије
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СНН
постаје слика
„настајања и нестајања”
смрзнути призор патње
што топи сунце хтења
слободе за суштином;
да упије убоде овог расцепа
као вода метак, јер бол је:
Вечита чежња смрти за животом
у пољу зрења јаства
*
ПРЕОБРАЖЕЊЕ КРИВИЦЕ
Реч сазрела у молекулу туге
тумара по окривљеној свести,
Далеко сам толико
да могу осетити како
крв мења Властитост:
Више не тече
Згрушава се у ћутњи
и вапи ко последњи издах
у самртничкој постељи
Апсурд је замрзнути живот:
позив смрти на патњу
никада се нисмо родили
ми само у помрчини
жудимо за светлошћу
и качимо звезде на смркнутост
Следимо мисао
ко тестаментни аманет:
Бол је ход до Љубави
Бол је потпуно присуство
Бића на путу до Бога
Спознај запис растрзаног
нерва:
Јаство: плод је преображене кривице
*
ЕПИЛОГ
Немам ти шта рећи
о божанству:
После ове речи
се не говори
после ове речи
и ћутња бива вишак.
Ако тражиш самоћу
нађи је тамо где
страх тугује,
гладује за помрчином
где је исписана лирика
светлостости:
Ја нисам постојање
постојати може само
нешто што се завршава,
нешто попут
кише што престаје
у гутљају сунца
Ја: Ја сам свемоћ љубави
и ја опстајем
ко мирис цвета
што тражи свој
ваздух
Покоравам мучилиште
тананим тоновима
лековитих речи:
Живот: Жив је
иако је свест мрестилште
смрти

Славица Пејовић

Драгана Меселџија

Љиљана Црнић

ПРАХОМ ЗАЧЕТА

ЗА ТЕБЕ ЉУБАВИ МОЈА

БЕЗ НАСЛОВА

Та што никуд неће
Звезданом јату би
У скуте
Грумен да је
Прахом зачет
Вилинским
И сну почетак
Kраја
Kад ту је
Бајка
Месецу казана
Да зна Сунце
Kад окрене се
Мрезом опсена
На путу не залута
А прах је
Само
Расут
Прах озвездан... својима...

За тебе љубави моја
коју те добих,
без вике и боја
као драгоцени дар
спуштену на олтар
мојих сања,
надања,
смелих очекивања...
За тебе љубави моја
савршеног кроја
и покрета,
као са другог света,
чупа се срце из груди
кад виде и не виде људи
само ми добро буди.
За тебе љубави моја,
што као јаблан пушташ
да птице гнезда
на твојим гранама свију,
остани усправан,
и бдиј и даље над нама
док јаки ветрови дувају
кидају гране и бију.

Свита на окупу.
Нуле, љубавници, даме офарбаног
морала,
писци, пролазници...
Kао што знате, сви
чекају својих пет минута.
Њихова жеља за остављањем
вјечног трага
на планети је огромна.
Убјеђени у оно:
Ја - моћан. Ја - поштован.
Ја-одлучан.
Јааааа - велик - фокусиран - главни,
понављају међ' собом
смијући се једни другима иза леђа.
А да разговарају о етици
била би тишина.
Чак и о тајнама када зборе,
знали би да се оне не откривају
тек тако.
А први ред у који су се угурали
лако је промијенити.

*
МОЈЕ ТАЈНЕ
Остају
Иза
Врата
Закључане
Понекад
Осветли их
Траг месеца
Залуталог
А оне
Лептири
Руже
Бисери
Полете
Опију
Бљеште
Очи оросе
Душу такну
Па опет
Тамо...у бисаге
Да скрите
Јаве се
Kао сенка
Сенки
ПА у пролазу
Опомену
Уснулу те
Буде
За дан варљиви?
*
ДАНИ ГОДИНА ОВИХ
Први обасјан
Сунцем
Јесени касне
Ини
Са ружом
И без ње
Ниска шкољки
Бисере
Што крију
И залог
Наде
Да трају
Нанизани
Лепи...Kидани...
Бојени...
До одбеглог.
Са бисерима
Отетим
Па овом
Јесењем
Сунчаном
За узлет
Ил одсјаје
Свитању
Дарованих...

*
МАЈЧИН ПРАГ
... Закорачих свечано,
на мајчин праг,
једини драг.
Гледа ме нестварну
ко привиђење.
Тако и дотаче.
И ко да се спотаче
уздах у грудима.
Загрли ме и стеже
од зебње неке,
тешке,
далеке.
Док стоји понизно,
Њен поглед ме заболи
и душу ми оголи.
Осетих се туђом и далеком,
и уплаших се те даљине.
Неспретно затеже
стару кецељу,
а ја се постидех
своје свилене хаљине...
*
БАШТА АНЂЕЛА
Старице моја...
Ти која си скидала звезде за мене,
и чувала их на длановима уморним,
видљиве само мени,
а скривене од очију туђих.
Руке ти се уморне
позлатиле,
док бивствујеш у даљинама
незнаним смртнима.
Сенко моја нечујна...
Твоја душа стражи и сада,
над мојим сновима и хтењима.
Неуморно, упорно, без предаха...
Још поглед твој осећам
на рамену.
Испраћа ме и дочекује,
а као бич опомиње
брига твоја.
Опија мирис...
То ти душа процвала
најлепшим цватом,
у башти анђела...

*
ПРАВИЛА
Не таласај
кроз учмалост и чамотињу
туђе жабокречине!
Не буди реметилачки фактор!
Уклопи се!
Не дижи муљ!
Лагано се увуци у огромну бару,
пуну крокодила.
Могуће те прихвате, истрпе,
пусте да дишеш.
Велим, можда,
ако набациш боје камелеона
поквареније од њихових.
*
ДВОРЈАНИМА БЕЗ СТИДА
Пустош дотукла ум.
Долутала ниоткуд.
Пред свједоцима
кичицом размазује боју
учмалости
фарбајући остатке
изгубљеног достојанства
пролазних дворјана
поцрњелог образа.

Дениса Kондић
ГЛАД
Ја сам жена концентроване љубави,
Не покушавај ми разблажити чула
Ја не идем кроз живот
као сенка глува
Пуна сам ароматичног биља.
Не прихватам разводњена осећања
Моје оштроумље није за
медиокритета превласт
Не прихватам илузије
У мени ври успавана страс.
Не желим савити своју хипотенузу
Да би стала у твоје катете,
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Душа се моја мора пружити
И голим прстима свет осетити.
Унутрашњост твоја
не може ме обујмити
Путовати морам без твоје дозволе.
Изгубио си ме, јер си заборавио која
је улога твоја
И да ти душу нахранити може
глад моја.
*
ОДМОТАВАЊЕ
Умотај ме у своје мисли
Да нађем делић који ми недостаје
Врата гроба су давно затворена
Жива сам.
Не чекај ме више у мени
Одавно сам отишла
Избрисала путоказе, одрасла,
А ти си остао тако мали.
Понела сам своје срце
Kао меру пуну, набијену,
А ти кад шкртариш, остани ту где си
Са мном расти нећеш.
Одмотала сам завоје.
Балсамовање душе
Остави за друге,
Ја не верујем у мртве.
Заокружила сам крај на почетку
Попустила стисак
Избрисала своје име на твојој
спомен-плочи
Жива сам.

ветар у њивама.
Свака влат и свака влас.
Само је моја жеља
мирисала на Вас.
*
ДРАГИ МОЈ ГОСПОДИНЕ
знате ли како се кује
срећа жене?
Знате?!
Добродошли на бал!
Ако и умете,
држите међу длановима
Свети грал.
Сабити море у кап...
У литицу ушити слап...
Прах подићи у стену...
Умети усрећити жену
нема цену.
*
ДРАГИ МОЈ ГОСПОДИНЕ
од ћутања више волим реч,
осим ако не ћутим са Вама.
Али то важи кад заједно дишемо,
не и кад сам сама.
Љубав са Вама је дубоки вир.
Ви сте ми слабост и најлуђи хир,
кад немиром купујем сопствени
мир.
Само будите ту.
У збиљи и сваком сну.

*
НЕ ДАМ СЕБЕ

*
ДРАГИ МОЈ ГОСПОДИНЕ

Не дам себе ван себе.
Отмицу спречавам.
На згаришту прошлости
сакупљам пепео,
мешам га са сузама
и правим цеђ да сперем сву бол
и избелим простор за нови почетак.

тако вам Бога,
не мешајте бабе и жабе.
Тешко се зброје.
Овако ствари стоје...

Од пређе сам јаке саткана.
Поникла на тлу
балканских прадедова.
Мојим жилама струје сеобе
и они што никада за милост не моле.
У мени се буди свест успавана.
Ниси сама, ниси сама!
Снагу црпим у вама замишљеним дијалозима,
сневаним и збиљским призорима,
у свету предака,
склоњеном од заборава,
јер ваша су сећања у мојој крви
записана.

Kрушке и грожђе,
ваздух пред кишу,
кнедле са шљивама,

*
НЕВЕСЕЛА ПЕСМА

Можда су то нежности
на које нисам навикао,
благи додир твоје руке
по мојим образима
и поглед који ме
разуме?

Гробље Лешће у Београду.
Са висине поглед сеже далеко,
на све стране.
Северно, преко Дунава,
шири се равница: зелена,
осунчана и осенчена
игром варљивог времена.
Јужно се Шумадија таласа
а све надвисује Авала, са торњем
који стрши у небо
попут путоказа.
Живописан поглед имају
становници овог мртвог града.
Лепа им је црква
и уређени перивоји.
Уредни су и чисти споменици.
Наводи ово место на размишљање
о животу, па и о смрти,
док пратимо погребну поворку,
згурени, смркнути.
Опомиње у гробној тишини:
шуштање лишћа,
куцкање длета о камен
и тутањ земље што на сандук пада.
Причају оном ко зна да слуша
чему треба
човек да се нада.

Уместо тога
сам слушао, а ти
ниси говорила ништа...

Можда помисао да ће
када се пробудим
твоје место бити празно?
Или се бојим љубави која прашта
све грубости и боли
које сам ти нанео?
Можда се плашим
само новог дана
у којем ћу те изгубити...

Бранислав Црнић
РАСТАНАK

Зоран Меселџија

Нисам те ништа питао,
ћутим, јер слутим да је
због мене.

данас је све
мирисало
на јесен.

Тешко је рећи
чега се бојим...

Нисам разумео
ту озбиљност
у погледу.

Докази истине су тежи лаж је често оно
због чега се у грех бежи.

Почео сам од скора
да виђам сету
у твојим очима.

ДРАГИ МОЈ ГОСПОДИНЕ

*
ЧЕГА СЕ БОЈИМ?

у полутами кафане,
у диму цигарета...
Нисмо више млади
па све то помало смета.
Тамбураши су осетили лак плен
и гађали право у душу
песмама одавде и оданде
(а некад су све биле наше).
Певали смо, плакали
и брзо празнили чаше.
Благо онима без носталгија,
што су своји на своме
и живе једноставно.
За њих си срећа и весеље,
а за нас...
Еј, кафано!

Лаж је, дакако, грех.
Али грех није увек лаж.

СЛУТИМ

Јелена М. Ћирић

сам чекао,
да се вратиш.
Бојим се да се не изгуби
онај девојчурак у твојим очима
у које сам се одавно загледао.

Уместо речи,
само сам те помиловао
по коси.
Почео сам да пратим
твоја лутања погледом,
дуга и далека...
Нисам могао
да те тражим, сама си
одлазила да луташ.
Уместо тога

Ти и ја се опет растајемо.
Свако за свој пут
чека аутобус
на супротној страни улице.
Изгледам ли и ја
тако изгубљено,
са те твоје аутобуске станице?
Много смо се пута растајали,
одлазили дуго и далеко
па заболи и сад
док те гледам саму.
Kао да си преко реке,
а не с друге стране
једне обичне
београдске раскрснице.
Не помаже ни сазнање
да идемо тек накратко:
ти до града, ја до Раковице.
*
ЕЈ, KАФАНО
Вече је било врло емотивно.
Ми оданде а сада овде;
они одавде а сада тамо
(а све је то некад било једно).
Младости и лепших дана
у кафани се присећамо.
Сенке прошлости су свуда:
на нашим лицима,

Давид Кецман Дако
НЕМИ СВЕДОК
/Докле год се изнова будим/
Трен у коме се изнова укаже све, и то
не као нешто чега се само сећам, већ
као оно стварносно, што се управо сада збива, а чему знам и почетак и крај.
Све као на филму о властитом животу
чију ни једну битнију секвенцу, уинат
чежњи, нисам успео да заборавим, а
поново га гледам са готово истоветним узбуђењем као и први пут.
Све што се главном "јунаку" у том
филму збило и што ће се тек догодити,
и даље је само моје. Пртљаг скривен
вијугама. Наизглед само невидан.
Очуван сећањем, забран је пред неминовним навиљцима таме. Пред оним
што се именује пролазношћу. У њему
(или: пред њима) разазнајем поуздани
знак једнакости између себе (гледано
споља) Бившег и себе (докле год се изнова будим) увек Садашњег.
Усуђујем се, коначно, да напишем и
мисао којом је, уствари, и требало да
започнем исписивање ових редова: У
мноштву сведока мог живота, ја сам
онај коме највише ваља веровати.
Пред собом непрестано Садашњим,
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СНН

ипак, видим и чујем оног Некадашњег,
а измрвљеног/исцеђеног, можда и
ослобођеног од свега што је трајањем
иструлило, разнело се и расточило.
Тај Бивши је неко кога сам увек остављао по страни, а увек сигуран да ми,
док ме има, никад не може далеко измаћи. На кога се, и кад ме сви моји суиграчи, сви сабеседници напусте, кад
сви у време догађања моје велике невоље непречац занеме, увек ослањам,
на кога увек могу да рачунам.
Треном овим у коме се све од оног Бишвег овом Садашњем изнова указује,
бивају/чине Једно. Самопосматрач коме се испод затворених капака врте
сличице са филмске траке. И који пише. Ред по ред. Страницу по страницу.
Белином хартије делићи пртљага чији
садржај и тежину ни сам довољно не
познаје(м) све док их на брисан простор ветрометини не изложи(м). И као
да писањем спаја(м) комадић по комадић невидљиве пређе затурене на дну
старог ормана, творећи клупко од нити којима ваља изнова исплести, а потом и обући џемпер, осећати се у њему
као под властитом кожом, без несносног свраба, без убоја и без голим тако
видљивих ожиљака.

Драган Јаковљевић
МУЗИЧКА КУТИЈА
Не знам колико је сати било када си
заспала. Знам само да је било јутро и
да сам те ноћи немирно спавао. Мислим да сам бунцао, док сам покушавао да у сну изговорим речи којима
бих нас одбранио.
Сан је био ружан, као и онај глас,
који ми је говорио да се више нећеш
пробудити и својим хладним дахом
учинио да све моје мисли остану утамничене у његовој леденој одаји. Чинило ми се да ћу га надјачати и надговорити; убедити га да је све било велика
грешка, али је свака моја реч, као слеђени мач, остајала да лебди у том
хладном и мемљивом ваздуху.
Када сам се пробудио, осетио сам
твоју хладну руку у мојој. Видео сам
како се један брод, натоварен нашим
годинама, одваја од обале и полако
испловљава ка пучини. На њему си
била сама, погледа упртог у даљину.
Соба је почела да се руши нада
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мном, али нисам осећао њену тежину,
док сам у магновењу понављао како
морам за тим бродом. Устао сам и кренуо некуд, решен да зауставим лађу
или да се попнем на њену палубу. Не
знам колико је дуго трајала моја борба, али је била дуга и снажна колико и
мој бол.
Спуштало се вече када сам у твојим
тамним очима, које су већ гаснуле у
даљини, изненада угледао нешто нестварно, што ме је заувек променило.
Једна искра се тада родила у њима, узлетела пут неба и запарала га, исписујући поруке које су откривале сву чистоту твоје душе. Те речи још никоме
нисам поновио.
Говорили су, понекад, да си само
пас, али им никада нисам поверовао.
Била си неко, различит. У својој малој
музичкој кутији и сада чувам црни,
коврџави увојак, који сам ти украо на
растанку. Године су прошле, а кутијицу још нисам отвoрио. Бојим се оне наше музике. Стрепим од себе, самог у
њој.
*
ПУТ ЗАБОРАВА
Моја прва будимпештанска јесен
била је слична овој. Лепа, заводљива и
спокојна. И сада, када прошетам оним
истим будимским улицама и кришом
завирим у знана дворишта, осетим тај
дах, који увек изнова мами и заводи.
Овај град, оивичен китњастим торњевима, уткао је те јесени у мој живот,
златовезом својих мостова, зрелих кестенова и жутих трамваја, само њему
знани белег и њиме ме заувек везао за
своје обале.
Не сећам се тренутка када се то догодило. Белег никада нисам видео, али
знам да је ту. Осећам га свих ових година. Настанио се и путује, увек између срца и разума.
Тешке кише, магле и хладноће стигле су касније. Зиме су умеле да буду
дуге и сурове. Охрабрене људским ћудима, понекад би, без предаха, у мом
срцу трајале годинама.
Не сећам се више оних најтежих.
Или не желим. Знам само да их је тај
белег, под мојом кожом, једну по једну,
дуго и стрпљиво топио незгаслом искром своје благости и на неком од мостова просуо пут заборава.
Јесен је поново лепа, искричава и
топла, а белег и даље путује истом путањом. Вазда ближи срцу него разуму,
ако опет зазими.

Добрила Боројевић

клонили се публици, фотографисали
се са свима, и учинили ме срећном.
РОТКВЕ И МЕД
Вишедеценијско пријатељство и припадност нашој играчкој породици саЧинило се да је све у најбољем реду мо су ојачале роткве и мед.
и да ме само неколико дана дели до
промоције „Моје Пеште” у Београду,
којој сам се радовала. Све је ишло својим током, чак су и моји пријатељи,
играчи, са којима делим деценије пријатељтсва и жар фолклорне игре, имали на репертоару мађарске игре, које
као да су спремне чекале да ја напишем књигу.
И док сам једне вечери, поново обележавала пасусе које ћу читати, почеСлавица Зељковић
ле су да пристижу забрињавајуће поруке мојих саиграча о томе како их
РАЊЕНА КУЋА
муче симптоми грипа, као почињу да
Куће у којима се не живи брзо пропадакашљу, како се надају да ће до сутра
бити добро, попити чај и аспирин и ју као да их непозната и неизлечива болест
све ће бити као руком однето. Помало изнутра разједа. Зуб времена чини своје,
су ме узнемириле те вести, а сутра ују- чак и ако су грађене од најљућег камена,
тру било је сасвим јасно да се ништа урушавају се и осипају.
Из прагова и зидова ниче дрвенаста,
од синоћних очекивања није догодижилава трава која нигде друго не расте нело.
А онда је на вибер пристигла дуга го у мраку њихових пукотина. Обавије их
порука моје другарице Тање, којој ни- бршљан који својим пипцима црпи поје било тешко да испише подужи при- следње капи живота, шири се и прекрива
родни рецепт за оздрављење свих бо- прозоре чија се светлост гаси попут свелесника које су мучили бронхитис, бо- тлости ока. Од мрака и тишине, постају
хладне и застрашујуће.
лови у грлу и пад имунитета.
Временом се кров обрушава заједно са
– Потребно је добро опрану повећу
репу лепо издубити, па налити медом, дрвеном грађом и црепом. Постепено блеставити у теглу и оставити у фрижи- де сећања на некадашњи живот у њима и
дер да одстоји. Кашичицу меда, нато- бивше станаре.
У Црној Гори, у Буљарицама, на узвипљеног соком од репе, потребно је узимати свакога јутра – опомињала нас шењу изнад магистралног пута, уздижу се
је другарица. Убрзо потом почеле су остаци једне такве, давно, напуштене куда пристижу фотографије купљених ће. Гледа на море, Ђурђево брдо, Лучице и
на пут према Петровцу. У прошлости је
роткви на пијаци и тегли с медом.
Смејала сам се великим ротквама и била утврђење, кула стражара са које су
малим теглама, жару мојих пријатеља њени укућани чекали, као озебли сунца,
с којим су прионули на припрему, сли- бродове и своје морнаре да се врате са дакама које сам добијала, али се и бри- леких путовања. Са велике камене терасе,
нула за ток оправка док се дан промо- поглед досеже до хоризонта, до далеке пуције неумитно ближио. Неки. веома чине, и стапа се у плаветнилу неба. У двоопрезни, користили су мање роткве- ришту и башти столују древне маслине у
-ротквице, они храбрији куповали су чијим крошњама трепери нежно лишће и
веома велике. Све је било бескрајно чудесно лековити плодови. Давно је ишчесмешно, али је тензија расла и моја зао слатки мирис руштула који је дочекистрепња око могућег наступа играча вао госте и чинио празнике топлим и свекоји би нас лепо увели у мађарску ат- тлим. Једино жубор воде, на чијем је извомосферу на почетку моје промоције, ру саграђена кућа, живо говори о давно
прошлом времену.
није јењавала.
Понекада ми ова кућа дође у сан. СаЗа праву играчку пробу нико није
има снаге, техничком сво звали пробу њам је живу, баш онакву какву ју је описао
када играчи једноставно прошетају Стјепан Митров Љубиша у приповетци
или „маркирају” своја места. До тог „Крв“. Или је видим у тренутку земљотремомента нико није знао ко је од играча са оног кобног јутра 1979. када се побуниспоспобан да наступи, и како ћемо ла утроба земље. У једном даху је узела
склопити тачку. Момци су јављали да данак у људским животима, уздрмала звосу се придигли, девојке су још увек би- нике и кућна огњишта. Опомена на неизвесност и крхкост живота.
ле слабе.
Будим се под утиском сна који се преА онда се десило чудо! Сви су почели да пристижу у салу. Били су спрем- плиће са јавом. Плаши ме рањена кућа, па
ни да наступе и тиме увеличају моје ипак, као дете, несвесно је тражим још у
вече. Гледала сам их са неверицом, из- првој јутарњој измаглици. И видим да још
лазили су на паркет, имали су осмехе увек стоји тамо као метафора за мој страх
од пролазности, за нешто што бих да забона лицу и нису сумњали у себе.
Обукли су сашивене костиме, назу- равим и да се препустим лакоћи живљења.
ли позајмљене чизме, заденули нове За тренутак склопим очи и нестајем у петрачице за шешире, заиграли на звуке сми зрикаваца који опијени сунцем славе
музике као прави професионалци, по- живот.

