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СТРАНА

Др Петар Милошевић (1953-2021)



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

П етар Милошевић је рођен 3. 
марта 1952. године у Калазу, не-
далеко од Будимпеште. Отац 

Миленко је био уважени професор и 
дугогодишњи заменик директора 
Српскохрватске основне школе и 
гимназије у Будимпешти. Мајка Див-
на Рафајловић је била родом из Ме-
дине, маленог места недалеко од срп-
ског манастира Грабовца у жупанији 
Толна. 

Петар Милошевић је похађао Срп-
скохрватску гимназију, где је после 
студија, 1976. и 1977. године, радио као 
професор српске књижевности и је-
зика. Између 1977. и 1979. био је сти-
пендиста током научног усавршава-
ња, а у периоду од 1980-1984. радио је 

као асистент на Славистичкој кате-
дри Филолошког факултета будимпе-
штанског Универзитета Етвеш Ло-
ранд. 

Од 1984. до 1995. је адјункт, а 1995. 
стиче титулу универзитетског доцен-
та, а 2011. звање универзитетског про-
фесора. Када је реч о његовом науч-
ном образовању, године 1979. одбра-
нио је докторат у Будимпешти, а 1994. 
стекао звање „кандидат књижевних 
наука”, да би 2000. године одбранио 
рад за доктора наука књижевности.

Милошевић је написао бројне сту-
дије, анализе из области српске, хр-
ватске и мађарске историје књижев-
ности. Аутор је многобројних приказа 
о делима и стваралаштву књижевни-

ка наведених националних литерату-
ра.

Седамдесетих и осамдесетих го-
дина 20. века уређивао је рубрику 
„Култура” у „Народним новинама”, 
бившем недељнику Срба, Хрвата и 
Словенаца у Мађарској. Помно је 
пратио и писао критичке чланке о ра-
ду и делатности наших књижевника 
на овим просторима.

Милошевић је био члан уредни-
штва „Невена”, прилога „Народних 
новина” за књижевност, уметност и 
културу. Осамдесетих година 20. века 
био је један од покретача књижевног 
часописа „Глас” који је излазио у Бу-
димпешти. Један је од оснивача Заду-
жбине Јакова Игњатовића, основане 
1988. године у Будимпешти.

Од маја 1991. године, па све до 
априла 1999. био је први главни уред-
ник „Српских народних новина”, не-
дељног листа Срба у 
Мађарској. Захваљују-
ћи његовом ангажова-
њу, једно време је изла-
зио и „Алманах” овог 
листа.

Од маја 2003. био је 
главни уредник поново 
покренутог „Невена”, 
прилога „Српских на-
родних новина”, који да-
нас излази као годишњи 
додатак „Српских не-
дељних новина”. 

У свежем сећању 
многих од нас, још увек 
је учешће Петра Мило-
шевића на мајском све-
чаном обележавању 
30-годишњице излаже-
ња српског недељника 
у Мађарској, одржаном 
у Културном и медиј-
ском центру „Српски ве-
нац”. Тада је, у улози по-
часног госта, изнео сво-
ја занимљива искуства, 
стечена током рада у 
некадашњим „Српским 
народним новинама”.  
Тада се, у разговору са 
осталим учесницима 

овог програма, присетио времена ка-
да су новине рађене без дигиталних 
информационих система, када се те-
же долазило до информација, а тек-
стови из рукописа прекуцавани су на 
писаћим машинама. Захтеван нови-
нарски занат се, како је говорио, „пе-
као” успут. 

Поред свих својих активности Пе-
тар Милошевић је био један од нај-
плоднијих и најпознатијих српских 
књижевника у Мађарској. У сарадњи 
са Српским позориштем у Мађарској 
остварио је неколико музичко-сцен-
ских дела.

Добитник је следећих награда: По-
веља Задужбине Јакова Игњатовића, 
Златна значка КПЗ Србије, Рачанска 
повеља, Награда „Борисав Станко-
вић” (за роман Тиња Калаз), Награда 
„Бранко Радичевић” (за укупан књи-
жевни опус). 

Преминуо др Петар Милошевић

Остали смо без значајног  
интелектуалца и уметника

У Сентандреји је 19. новембра у 70. години живота изне-
нада преминуо др Петар Милошевић, професор универ-
зитета у пензији и истакнути српски књижевник. Његовим 
одласком, српска заједница у Мађарској изгубила је јед-
ног од својих водећих интелектуалаца и уметника. 

ОБЈАВЉЕНА КЊИЖЕВНА ДЕЛА: 
Сентандрејски типик (Нови Сад, 1990); Наћи ћу другог (Будимпешта, 1994) 

- приповетке; Лондон, Помаз (Нови Сад-Будимпешта, 1994) - роман; Ми же 
Сентандрејци (Нови Сад-Будимпешта, 1997) - роман; Битка за Сулејмановац 
(Нови Сад-Будимпешта, 2001) - роман; Вебсајт-стори (Београд-Будимпешта, 
2001) - роман

Тиња Калаз (Нови Сад-Будимпешта, 2013) – роман.
*

СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА: Огледи и критике (Будимпешта, 1991) - о савре-
меној књижевности Срба и Хрвата у Мађарској; A szerb irodalom története 
(Будимпешта, 1998) - историја српске књижевности; Поезија апсурда (Београд, 
2005, 2008) - студија о поезији Васка Попе; Од десетерца до хипертекста (Бу-
димпешта, 2007) - књижевне студије; Данас, јуче, прекјуче (Будимпешта, 2008) 
- скице и есеји наше књижевности у Мађарској; Сторија српске књижевно-
сти (Београд, 2010) – монографија.

*
СЦЕНСКА ДЕЛА (у сарадњи са Српским позориштем у Мађарској): Ава-

ла експрес (1996) - препеви стихова Тамаша Чеха и песме Петра Милоше-
вића; Матурски састанак (1997) - песме Петра Милошевића; Чудо у Текели-
јануму (2005) - музичко сценско дело; Едит Пјаф (2007) - музичко сценско 
дело.

*
АНТОЛОГИЈЕ КОЈЕ ЈЕ ПРИРЕДИО: Где нестаје глас? (Будимпешта, 1984); 

На другој обали (Ваљево-Београд, 1984); Песма будилника (Будимпешта, 2007).
*

ХРЕСТОМАТИЈА: Сеоба Срба (Будимпешта, 1990)

СЕЋАЊЕ НА ПРИЈАТЕЉСКЕ РАЗГОВОРЕ 
Перу Милошевића упознала сам тачно пре 20 година и некако се баш 

поклопило да датум на дну странице СНН-а показује управо ове новембар-
ске дане, када су тужне вести стигле и до Београда. Тада је, пре две деце-
није, у просторијама у Улици Нађмезе отваран клуб „Плажа", а ко би боље 
загрејао атмосферу него популарни Пера, са својим сасвим посебним сми-
слом за хумор и књигама које је публика волела.

Написала сам тада „Писмо једне купачице", као свој утисак са те сасвим 
посебне вечери, које је СНН објавио. Онда ме је једног поподнева изнена-
дио позив на телефон мог малог стана у Улици Пожоњи (тада је то још 
увек био велики црни телефон на мом столу) и глас писца са недавне про-
моције.

- Па, он заиста чита моје текстове! - помислих тада. 
А читао је готово увек и не тако ретко говорио ми своје сугестије, или бар 

давао до знања да прати. Обично смо таква запажања размењивали у кафеу 
„Ангелика“ на Боћањијевом тргу, до којег је он долазио „хевом”, а ја пешице, 
поред Дунава. Тада ми је рекао да треба да сакупим своје текстове и обја-
вим их као књигу „Моја Пешта“, чији је уредник и рецезент касније био.

Kада сам у неверици пре неколико дана примила нестварно истиниту 
вест, помислила сам да то Пера пише неки нови „Трик роман“ и поиграва 
се са нама, да види шта ће записати у своју бележницу. Kада, међутим, није 
било другачијег гласа, знала сам да је отишао да пише неке своје нове књи-
ге у његовој небеској Сентандреји. 

Добрила Боројевић
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К аталог изложбе о табанској 
цркви штампан је почетком 
2019. године, а цела изложба 

је реализована у сарадњи три музеј-
ске установе:  Историјског музеја гра-
да Будимпеште, Галерије Матице срп-
ске и Музеја Епархије будимске. У 
пројекту су учествовали историчари 
уметности,  историчари и археолози, 
који су својим стручним  радовима 
обогатили  илустровани зборник, 
штампан поводом одржавања значај-
не поставке, која је носила наслов  
„Српска саборна црква у Табану -  
трагом нестале српске вароши у Бу-
диму.“

Одбор за историју уметности Ма-
ђарске академије наука није остао 
равнодушан према луксузно опре-
мљеном каталогу чије штампање је 
финансирала Влада Војводине. На 
свом недавно одржаном заседању, 
чланови тог Одбора донели су одлуку 
о додели признања „Opus Mirabile”  за 
2019. и 2020. годину. 

Каталог представљала наставак 
рада на очувању и презентацији срп-
ског културног наслеђа у Мађарској. 

Након конзервације, стручне обраде 
и представљања икона Арсенијa Те-
одоровића рађених за иконостас Са-
борног храма у Будиму на изложби 
„Арсеније Теодоровић и српска цр-
ква у Будиму” у Галерији Матице 
српске 2017. године, Историјски музеј 
у Будимпешти је изложбом „Српска 
Саборна црква у Табану - трагом не-
стале српске вароши у Будиму” по-
ставио ово уметничко остварење у 
шири оквир историјских и друштве-
них прилика. 

На овај начин, иконостас је пред-
стављен као материјални траг не са-
мо уметничких домета српске кул-
туре, већ и сведочанство духовног 
живота и стремљења српског народа 
у Угарској. Иконе Арсенија Теодоро-
вића су централни експонат на изло-
жби око ког су сабрани бројни други 
предмети – урбанистички планови, 
фотографије, уметничка дела, књиге 
и друго – који пред очима посматра-
ча буде нестали живот Срба у Буди-

му, у некадашњој Српској Вароши 
Табану и Саборном храму кога више 
нема. 

Изложба „Срп-
ска Саборна црква 
у Табану -  Трагом 
нестале Српске ва-
роши у Будиму” 
представљаla je до-
бар пример сарад-
ње  музеја и више 
научних и држав-
них установа, као 
и доказ важности 
и успешности ме-
ђународних проје-
ката чији је циљ 
како боље позна-
вање културних 
прилика у истори-
ји оба народа, тако 
и наше међусобно 
упознавање и по-
везивање у сада-
шњости.

„Мислим да је у 
одлуци Одбора 

превагнуло да су објављене основне 
студије, односно, да су обелодањени 
многи нови истраживачки резултати, 
подаци.  Такви пројекти подразуме-
вају тимски рад, подразумевају уче-
шће више аутора, професионалаца 
– историчара, историчара уметности, 
кустоса итд. – и то су  заиста ком-
плексни пројекти. Наравно, постоје 
протоколи, али добро би било када 
бисмо сличан пројекат покренули и 
у контексту Српског Ковина!“, изја-
вио је за наш лист Коста Вуковић, 
кустос Музеја Епархије будимске, 
поводом доделе признања „Opus 
Mirabile.”  

П. М.  

ДРУШТВО

Награђен каталог изложбе о 
табанској српској цркви

Музеју Епархије будимске у Сентандреји је за каталог 
изложбе о табанској цркви, чији је изложбени материјал пу-
блици био доступан од краја 2018. до почетка 2019. године 
у Историјском музеју у Будимпешти, додељена награда 
„Opus Mirabile”, Одбора за историју уметности Мађарске 
академије наука. 

Признање Музеју Епархије будимске

ОСОБЕНО МЕСТО МЕЂУ МУЗЕЈИМА
По слојевитости садржаја и богатству фондова, Српска православна цр-

квеноуметничка збирка у Сентандреји заузима особено место међу музе-
јима и уметничким збиркама Мађарске. Основана је 1964. године као му-
зејска установа Српске православне епархије будимске, чију основу је чи-
нила владичанска ризница у Сентандреји. Проширујући ту основу, она се 
развијала сакупљањем значајног уметничког блага које се стварало веко-
вима и налазило у храмовима Епархије. Сабирањем, пре свега, икона и раз-
них богослужбених предмета, Збирка у Сентандреји је постепено израсла 
у цењену, а по разноврсности и броју предмета и највећу ризницу право-
славних црквеноуметничких старина у Мађарској. Основни фонд Збирке, 
који претежно обухвата уметничка остварења из XVIII века, пружа шири 
увид у сложене токове преображаја и процвата српске уметности у овом 
за Будимску епархију најзначајнијем раздобљу. Упознавање тог периода у 
Сентандреји поспешују и незаобилазни фондови Библиотеке и Архива 
Епархије, који чине целину са Црквеноуметничком збирком и проширују 
наша сазнања о присуству српске уметности и културе на просторима Угар-
ске током неколико векова. (Извор: интернет страница Епархије будимске)

ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ
Српска црквеноуметничка збирка у Сентандреји обухвата и приказује 

само један део уметничког блага Епархије, док се преостале старине чува-
ју у четрдесетак српских цркава које и данас постоје широм Мађарске. 
Основни фонд збирке даје свеобухватни преглед развоја уметности у Епар-
хији, а истовремено приказује и основна обележја православне црквене 
уметности у ширем Подунављу, пре свега у XVIII веку, када су се на овим 
просторима одвијали сложени процеси обнове и поновног укључивања 
српске културе у основне европске токове. Српска уметност је у том пери-
оду под утицајем савремених уметничких струјања у Европи напустила 
средњовековно-позновизантијска обележја. Сачувајући у тим процесима 
сопствени духовни и ликовни идентитет, она је изнедрила и црквеноумет-
ничка остварења нарочитих вредности. (Извор: интернет страница Епархи-
је будимске)
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О рбан је у интервјуу Радио 
Кошуту рекао да једино вак-
цина осигурава заштиту од 

последица вируса корона. Они који 
нису вакцинисани су, како је рекао, у 
смртној опасности. Уједно је указао 
на то да невакцинисани представља-
ју опасност не само за себе, већ и за 
све друге.

Мађарски премијер је упозорио да 
рестриктивне мере не могу да обез-

беде заштиту од вируса, већ само да 
успоре његово ширење међу станов-
ништвом.

„Четири до шест месеци након дру-
ге вакцине имунизација ће се смањи-
ти и тада је оправдано узети бустер 
дозу”, изјавио је Орбан, напомињући 
да, „ако би сви били вакцинисани, не 
би било четвртог таласа или би то био 
само талас у мањем обиму”.

Такозвани антиваксери могу бити 

сигурни да немају разлога да не ве-
рују вакцинама против корона виру-
са, више него што је то био случај са 
онима које су примили у детињству, 
против болести као што су заушке 
или богиње, рекао је премијер.

Орбан је рекао да се очекује да 
здравствени стручњаци утврде у де-
цембру да ли се деца између 5 и 12 
година могу вакцинисати и да ће у 
случају позитивног одговора родите-
љи имати прилику да вакцинишу сво-
ју децу. Мађарска тренутно има 10 
милиона доза вакцине, што је довољ-
но да се обезбеди не само трећа, већ 
и евентуална четврта вакцинација за 
целокупно становништво, рекао је 
Орбан.

Осврћући се на другу актуелну те-
му, он је рекао да „нико није задово-
љан недавном забраном уведеном у 
полицију и здравству, која спречава 
особље да напусти посао”, али је на-
вео да „сада имамо ситуацију у којој 
се одређене позиције не смеју напу-
штати”. Како је истакао, Болница за 
инфективне болести у Кишкунхала-
шу тренутно неће бити поново отво-
рена, осим ако се „не догоди неки 
већи проблем” или ако друге болнице 
не постану претрпане.

Орбан је рекао да је више од 80 
одсто Мађара поздравило недавно 
уведену горњу границу цена горива, 
односно њихово замрзавање. „Бори-
мо се са левицом око смањења кому-
налне таксе, која је недавно проши-
рена на цене горива. Промена цена 
бензина је до сада била препуштена 
тржишту и најбоље је када влада не 
треба да се меша у ту област, али по-
стоје одређене ситуације када је не-
опходно учешће владе”, рекао је.

„Не сме се седети скрштених руку 
када цене дођу до неба и када сви 
стручњаци предвиђају да ће оне 
остати високе у дужем периоду. Тада 
је потребна реакција владе. Високе 
цене горива не утичу само на цену 
транспорта, већ се налазе и у другим 
ценама. Направљене су калкулације 

о томе шта тржиште може да толери-
ше и резултат је био 480 форинти по 
литру, па смо се тамо зауставили. Ле-
вица се увек залагала за тржишне це-
не, али ми кажемо да треба да посто-
је фиксне, а не тржишне цене у обла-
стима које имају утицаја домаћинства. 
Када тржиште не може да реши про-
блеме, морамо да се мешамо, имају-
ћи на уму да то може бити само при-
времена мера”, рекао је Орбан.

Влада би следеће недеље могла да 
донесе одлуку о „спасавању малих 
предузећа од превеликих комунал-
них такси, како би и те фирме добиле 
ниже цене”, рекао је Орбан и додао 
да „бриселске бирократе бљују крв 
због мађарског програма смањења 
комуналних такси, јер су мултинаци-
оналне компаније те које спроводе 
диктат у Бриселу”. Додао је и да је 
„мађарска влада на страни народа, 
док је лево крило на страни мултина-
ционалних компанија”.

Коментаришући нижи раст БДП-а 
од очекиваног, он је рекао да су не-
гативна кретања у глобалној еконо-
мији, посебно поремећаји у ланцима 
снабдевања у производњи аутомоби-
ла, спречили Мађарску да оствари 
раст од 7-8 одсто, или чак 10 одсто. 
Истовремено, добар економски учи-
нак Мађарске омогућава да се на-
редне године понуди ослобађање од 
пореза на доходак лица млађих од 25 
година и исплата пуне 13. пензије, сре-
дином фебруара, додао је Орбан. 

ПОЛИТИКА Виктор Орбан о вакцинацији и економској ситуацији

Мађарска има довољно доза 
и за четврту вакцинацију

Премијер Виктор Орбан каже да је Мађарска увелико у 
четвртом таласу пандемије корона вируса, да тежи део тек 
престоји и да су у смртној опасности они који нису вакци-
нисани. Мађарска тренутно има 10 милиона доза вакцине, 
што је довољно да се обезбеди не само трећа, већ и евенту-
ална четврта вакцинација за целокупно становништво, ре-
као је Орбан.

Виктор Орбан

П редседник Србије Алексан-
дар Вучић изјавио је у раз-
говору са амбасадором Ма-

ђарске Атилом Пинтером да су „од-
носи две земље на највишем нивоу 
захваљујући међусобном разумевању 
и поверењу”, наводи се у званичном 
саопштењу.

Он је нагласио посвећеност ма-
ђарског премијера Виктора Орба-

на јачању партнерства двеју зема-
ља, саопштено је из Председни-
штва. Саговорници су посебну 
пажњу посветили предстојећем 
полагању камена темељца за део-
ницу пруге од Новог Сада до Kеле-
бије, истакавши да је овај пројекат, 
као део јединствене европске же-
лезничке мреже и Kоридора 10, од 
стратешког значаја не само за Ср-

бију и Мађарску, већ и за целу 
Европу.

Пинтер је, како се наводи у саоп-
штењу „обавестио Вучића о напретку 
у реконструкцији српских школа у 
Мађарској, за шта Влада у Будимпе-
шти издваја значајна средства, како 
би и на тај начин допринела унапре-
ђењу положаја српске мањине”.

Вучић је захвалио мађарској Вла-
ди на бризи за српску мањину и за 
активну подршку Србији у процесу 
евроинтеграција, закључује се у вести 
са састанка. 

Вучић и Пинтер о реновирању српских 
школа у Мађарској

Састанак у Председништву Србије

Једна од тема разговора председника Србије и мађар-
ског амбасадора у Београду, односила се и на инвести-
ције у школству. Пинтер је, како се наводи у саопштењу 
„обавестио Вучића о напретку у реконструкцији срп-
ских школа у Мађарској, за шта Влада у Будимпешти 
издваја значајна средства, како би и на тај начин допри-
нела унапређењу положаја српске мањине”.

Атила Пинтер и Александар Вучић
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Ч овић је на састанку са Сијар-
том у Сарајеву истакао да се 
законске измене морају у 

потпуности довршити до краја годи-
не, саопштено је из парламента БиХ, 
пише Српскаинфо. Саговорници су 
разговарали о привредној сарадњи, 
ситуацији у БиХ и односима две зе-
мље.

Човић је изразио задовољство чи-
њеницом да је Мађарска земља парт-
нер следећег Међународног сајма 
привреде Мостар, што ће додатно 
ојачати привредну сарадњу. Он је ис-
такао да снажна партнерства, попут 
овог са Мађарском, даље истичу пре-
познатљивост мостарског сајма као 
једног од највећих и најважнијих при-
вредних догађаја у БиХ и шире.

На састанку је било речи о билате-
ралним односима БиХ и Мађарске, 
које су саговорници оценили као вр-
ло добре, те су истакли потребу пла-
нираног развоја сарадње у више сег-
мената, наведено је у саопштењу.

Председавајући Већа министара 
БиХ Зоран Тегелтија такође је разго-
варао са Петером Сијартом, о јачању 
сарадње две земље и европским ин-
теграцијама БиХ, саопштено је из ње-
говог кабинета. Тегелтија је овом при-
ликом констатовао да су односи БиХ 
и Мађарске добри и да се интензиви-
рају у свим областима. Нагласио је да 
две пријатељске земље немају отво-
рених питања и изразио опредеље-
ност за даљи развој билатералних 
веза у обостраном интересу, а наро-
чито за унапређење економске са-
радње, која се може подићи на виши 
ниво интензивирањем контаката при-
вредника.

Током разговора, Тегелтија је за-
хвалио Мађарској на континуираној 
подршци и помоћи Босни и Херцего-
вини на европском путу и поздравио 
нови предлог Европске комисије за 
побољшање процеса приступања – 
Kредибилна перспектива ЕУ за За-
падни Балкан. Уједно је изразио наду 

да ће ова методологија дати нови и 
снажнији замах процесу проширења 
ЕУ.

Посебну захвалност је изразио ма-
ђарској влади на досадашњој помоћи 
у борби против вируса корона, вред-
ним донацијама заштитне опреме, 
ПЦР тестова и вакцина. На састанку 
је, у светлу одржавања регионалне 
конференције о миграцијама, разго-
варано и о овој области. Тегелтија је 
нагласио да БиХ носи превелики те-
рет кризе, да је потребна снажна по-

моћ ЕУ и међународне заједнице у 
заустављању кретања миграната пре-
ма БиХ.

Он је информисао свог саговорни-
ка и о унутрашњим односима у БиХ. 
Том приликом је истакао потребу да 
се политичка криза у БиХ решава 
унутрашњим дијалогом, без намета-
ња решења са стране, уз поштовање 
уставних надлежности свих нивоа 
власти у БиХ и Дејтонског мировног 
споразума – саопштено је из Већа ми-
нистара БиХ. 

Сијарто са Човићем и Тегелтијом о ситуацији у БиХ
САРАДЊАРазговори у Сарајеву

Председавајући Дома народа Парламентарне скупшти-
не БиХ Драган Човић и Већа министара БиХ Зоран Тегел-
тија упознали су министра спољних послова и трговине 
Мађарске Петера Сијарта о тренутним околностима у 
БиХ, стањем политичког дијалога, потреби измена Избор-
ног закона БиХ и ограничених уставних измена.

С ијарто је рекао да Мађарска 
сматра како санкције нису 
алат број један, јер све доса-

дашње које је уводила ЕУ нису пости-
гле резултате.

- Напротив, постигнути су другачији 
резултати од очекиваних. И зато ми-
слим да су консултације и дијалог мно-
го важнији и бољи начин да се упра-
вља различитим стварима - рекао је 
Сијарто

Он каже му се не свиђа правац у 
којем се развија спољна политика ЕУ, 
јер јој, по ономе што види, једини алат 
постају санкције.

- Шта год се деси било где у свету, 
одговор из Брисела су санкције, санк-
ције и санкције. Ако погледате у про-
шлост, ниједне нису допринеле пости-
зању циља који се жели остварити 
санкцијама - рекао је Сијарто.

Kоментаришући медијске извешта-
је да је Немачка на састанку политич-
ког и безбедносног комитета ЕУ затра-
жила увођење санкција против званич-

ника у Републици Српској, те да се 
Мађарска успротивила тој иницијати-
ви, Сијарто је рекао да није дошло до 
конкретног политичког предлога санк-
ција, нити је понуђен нацрт.

- Ми смо само јасно рекли да не ми-
слимо да су санкције алат број један 
у таквим ситуацијама, јер опет подсе-
ћам на досадашња искуства. Санкције 
које је наметала ЕУ нису имале ника-
кав резултат - рекао је Сијарто.

Он је навео да су до сада могуће 
санкције против српског члана Пред-
седништва БиХ Милорада Додика тек 
спомињане у неким политичким иза-
зовима.

Сијарто каже да је саветовао коле-
гама да дођу у БиХ, разговарају са зва-
ничницима у Сарајеву и Бањалуци и 
покушају да разумеју каква је ситуа-
ција и понуде помоћ и решење.

- За нас је од виталног значаја да 
БиХ буде сигурна и стабилна земља. 
Мислим да стабилност или нестабил-
ност Западног Балкана одређује и на-

шу безбедносну ситуацију - рекао је 
Сијарто.

Он је подсетио да је мађарски пре-
мијер Виктор Орбан недавно боравио 
у радној посети Бањалуци, где је раз-
говарао са српским чланом Председ-
ништва БиХ Милорадом Додиком, те 
најавио да ће наредих дана посетити 
и Сарајево.

- Премијер је био позван у Бањалуку 
и када га год неко позове он дође. Да-
нас је мене председавајући Савета ми-
нистара Зоран Тегелтија позвао и пре-
дао позив за премијера, те га позвао у 
Сарајево. Он ће доћи наредних дана 
у Сарајево и састаће се са званични-
цима - рекао је Сијарто.

Он каже да му је драго да мађарски 
званичници могу да разговарају са све 
три стране у БиХ и понуде помоћ у 
решењу неких проблема. Сијарто је 
рекао да Мађарску занима улагање у 
регион, у енергетику и остале страте-
шке ресурсе, те да се зато жели при-
ближити БиХ.

Говорећи о односу ЕУ према За-

падном Балкану, Сијарто каже да је 
неприхватљиво да неке земље у ЕУ 
заступају позиције које су против 
проширења.

- Понекад је приступ појединих 
земаља чланица ЕУ скоро па пони-
жавајући према земљама Западног 
Балкана, које заслужују поштовање, 
јер су снажне земље, са снажном 
нацијом и историјом - рекао је Си-
јарто.

Он верује да су Србија и Црна Гора 
спремне да се придруже ЕУ, да су 
преговори са Северном Македони-
јом и Албанијом већ требало да поч-
ну, те да се БиХ треба понудити мно-
го бржа интеграција. 

Мађарска против евентуалних санкција 
Републици Српској

Петер Сијарто о претњама из Брисела:

Шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто рекао је за 
БХТ1, приликом посете Сарајеву, да се санкцијама према 
Републици Српској не може постићи напредак и да је 
саветовао својим колегама у Бриселу да разговарају са 
званичницима у Сарајеву и Бањалуци, покушају да разу-
меју ситуацију и понуде помоћ и решење.

Петер Сијарто и Зоран Тегелтија
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ТРАДИЦИЈА Обновљена дешчанска манифестација

Р адује чињеница да је „Банат-
ски сабор”, захваљујући 
одлучности организатора на 

челу са Кристифором Брцаном, пред-
седником дешчанског Културно-умет-
ничког друштва „Банат”, добио свој 
наставак. Саборска прича, започета 
давне 1994. године, настављена је у 
организацији Самоуправе Срба у Де-
сци, месног  Културно-уметничког 
друштва „Банат” и  уредника српских 
радијских емисија при МТВА.

Прелиставајући странице прошло-
сти фестивалске манифестације, то-
ком протеклих 25 година било је го-
дина када се на саборској приредби 
појавило мање учесника, но, било је 
и таквих година када их је било мно-
го и програми су били предугачки. 

Ове године није претила опасност 
да ће се појавити рекордан број уче-
сника и да ће програм трајати неко-
лико сати. Пандемија и даље траје, па 
је било сасвим природно и разумљи-
во да су многи, након дужег разми-
шљања, донели одлуку да ипак оду-
стану од наступа на традиционалној 
смотри. 

Са друге стране, један део табора, 
солиста и музичара био је става да 
ипак представи своје певачке и сви-

рачке способности, и то управо на 26. 
Банатском сабору, који је поздравним 
речима отворио Кристифор Брцан, 
председник КУД-а „Банат”.

Он је наговестио да ће се догодине 
термин ове традиционалне смотре 
померити унапред. Организатори су 
одлучили да догодине фестивал за-
кажу за крај августа и то у склопу 
„Ајваријаде”, која се 2022. године пла-
нира 26. и 27. августа.

Кристифор Брцан је присутне, ко-
јих је, наравно, у односу на раније го-
дине, било у скромнијем броју, упо-
знао и са резултатима и успесима 
ученика дешчанске Српске основне 
школе, подружнице будимпештан-
ског Српског образовног центра „Ни-
кола Тесла”. Наиме, млади Дешчани 
су управо тога дана у Бекешчаби има-
ли прилику да приме посебну награ-
ду жирија, коју су освојили на Земаљ-
ском конкурсу дечје и омладинске 
народне ручне радиности, расписа-
ном од стране Удружења за народну 
уметност Жупаније Бекеш.

Наравно, успех малих Дешчана то-
плим аплаузима је награђен и од 
стране публике у Сеоском дому, где 
су након уводних поздравних речи 
председника нашег најстаријег и нај-

трофејнијег ансамбла, 26. „Банатски 
сабор” отворили чланови Оркестра 
„Банат”

Домаћи музичари овом приликом 
наступали су у проширеном саставу. 
У њиховим редовима нашли су се де-
да и унук, тачније, фрулаши Миодраг 
Ђукин и Рувен Фридман. Репертоар 
Оркестра „Банат”, састављен од ин-
струментала, познатим мелодијама 
допунила је солисткиња Естер Фрањо 
Вујчин.

Након Дешчана, следили су учени-
ци Оркестра „Хармоника”, при Му-
зичкој школи „Шандор Фриђеш” из 
Пантелије, предвођени музичким пе-
дагогом Мелиндом Јухош.

„Лале из Баната” такође се сматра-
ју сталним и незаобилазним учесни-
цима саборске манифестације, баш 
као и Божидар Путник, солиста из 
Новог Сентивана, којем је музичку 
пратњу обезбедио управо Оркестар 
„Хармоника”, предвођен хармоника-
шем Максом Русом. 

Међународни карактер фестивалу 
ове године дао је наступ музичара и 
певача из Румуније. Публици у Десци 
напре су се представили чланови 
Тамбурашког оркестра „Лале са Мо-
риша” из Чанада, на челу са неумор-
ним доајеном Томиславом Ђурићем, 
врсним тамбурашем.

Једанаесточлани Рацки мушки хор 
из Тукуље, предвођен хармоникашем 
и музичким педагогом Ладиславом 
Халасом, такође је на најлепши могу-
ћи начин дочарао лепоте народних 
песама, које црпи из богатог јужно-
словенског мелодијског извора. 

Током вечери представио се још 
један музички састав из Румуније, и 
то Тамбурашки оркестар „Златна су-
за”. У њему је засвирао и познати при-
маш из Новог Сада Зоран Бугарски 
Брица, а посебно је својим наступом 
и репертоаром одушевила солистки-
ња Јасмина Фењац, коју је пратио ор-
кестар из Дињаша.

За крај двосатне манифестације 
остaвљен је Оркестар „ViGaD”. Млади 

музичари, које предводи хармоникаш 
Винце Ередич (син Габора Ередича, 
руководиоца Оркестра Вујичић), већ 
сада се сматрају правим следбени-
цима Вујичићевих, односно „Шендер-
геа”. Циганским мелодијама из Моха-
ча и виртуозним свирањем, млади 
свирачи из Сентандреје нису остави-
ли публику равнодушном; дуго је тра-
јао аплауз којим су испраћени мла-
дићи који већ сада наговештавају да 
ће се још много чути о њима и њихо-
вој уметности!

26. Банатски сабор у Десци испу-
нио је очекивања. Упркос бројним по-
тешкоћама, које изазива пандемија, 
организатори су успели да приреде 
фестивалску манифестацију која је 
ове године окупила мање извођача, 
али је доказала да српска народна 
музика и песма имају праве следбе-
нике и неуморне активисте, који мар-
љиво негују праве музичке вредности. 
О томе сведоче и речи хармоникаша 
и музичког педагога из Тукуље, Лади-
слава Халаса:

„Драго ми је што је поново прире-
ђен Банатски сабор. Међу учесници-
ма смо открили старе, добро познате 
извођаче српске народне песме и му-
зике, а наравно, било је и нових уче-
сника. Ту конкретно мислим на сви-
раче „ViGaD”-а. Репертоар је био ша-
ролик, пре свега заснован на 
традиционалним елементима. Није 
важно ко колико виртуозно свира, 
већ је важно да се негује и чува наш 
народни мелос и песма. Музичка кул-
тура треба да опстане и живи, а у то-
ме истакнуту улогу треба да имају 
млади, који већ сада показују неи-
змерну љубав према правим вредно-
стима. И то, свакако, улива наду!” 

Овогодишњи 26. по реду Банатски 
сабор суфинансиран је из пројекта 
Дешчана који носи назив „Будућност 
из прошлости” ИПА Програма пре-
кограничне сарадње Мађарска-Ср-
бија, као и материјалном подршком 
Самоуправе Срба у Мађарској.

Предраг Мандић

„Банатски сабор” наставља 
своју културну мисију

Традиционални фестивал српске народне песме и музике, 
након једногодишње паузе изазване пандемијом, 6. новем-
бра поново је одржан у дешчанском Сеоском дому. Смотра је 
ове године протекла без презентације литургијских песама у 
српском православном храму, јер није било пријављених цр-
квених хорова и извођача духовне православне музике.
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К ултурно-уметничко друштво 
„Табан“ из Будимпеште 6. но-
вембра је, по други пут орга-

низовало „Табан бал”, своју овогоди-
шњу завршну манифестацију. После 
„Табанске вечери”, која је ове године 
одржана радног дана, није било при-
лике за прославу и дружење, тако да 
су се фолклораши овога пута окупи-

ли у Дому културе Кеси, у будимпе-
штанском X кварту, да са својим са-
дашњим и бившим члановима, као и 
пријатељима и симпатизерима, про-
славе крај календрске године. 

Госте је забављао оркестар „Покла-
де“ из Мохача, са певачицом Вивиен 
Граф. 

Традиционални табански пикник 

КУД је организовао у септембру, по-
сле наступа у Мађарбоји. Боравили 
су у Сент Миклошу, у околини Моха-
ча, код Норберта Бугарског, где су 
обишли спомен-парк рестаурираних 
млинова и воденица. Пикнику су при-
суствовали чланови извођачке и деч-
је групе, а такође су се придружили 
и старији чланови. 

„Било је веома интересантно, сви-
ма бих предложио да обиђу ово ин-
тересантно место“, рекао је за наш 
лист Душан Вуковић, уметнички ру-
ководилац КУД-а „Табан“. 

Чланови ансамбла су се до касних 
вечерњих сати забављали уз свирку 
Крунослаа Киће Агатића.

Будимпештански фолклораши се 
управо припремају за активности ко-
је их очекују наредне године:

„Предали смо максималан број 
конкурсних пријава, имамо и неке но-
ве идеје и планове да ступимо у кон-
такт са фолклорним друштвима из 
Аустрије, Швајцарске и да организу-
јемо заједничке пробе са друштвима 
из матице. Такође планирамо и нове 
кореографије. Што се турнеја тиче и 
даље је све неизвесно због пандемије 
вируса корона“, рекао нам је Вуковић 

Обе споменуте манифестације 
КУД-а „Табан” финансирала је Фон-
дација „Бетлен Габор“.

К. П.

К ореограф Драган Пантелић и 
његова екипа су већ искусне 
играче свих нараштаја, члано-

ве културно-уметничког друштва 
„Опанке“ из Помаза, четири дана по-
дучавали корацима и кореографијама 
игара са разних подручја. „Сарајевско 
поље“ (Вучја гора) је кореографија ко-
ја није много позната у Мађарској, а 
код „Влашких игара“ фолклораши су 
имали прилику да науче стилистички 
нове и доста тешке кораке.

Рад у кампу од самог почетка је био 
веома интензиван, јер се вежбало и 
пре и после подне. Паралелно са уве-

жбавањем игара, одвијала су се и дру-
га занимања под руководством хармо-
никаша Крунослава Киће Агатића. Он 
је своје богато музичко знање и иску-
ство показивао хармоникашима из 
разних крајева Мађарске. Неки од њих 
су раније већ били учесници мастер 
класа Љубише Павковића. Агатић је 
радио са више група на различитим 
нивоима и полазници су успели да на-
уче све што је планирано. Играчи и му-
зичари су заједно проводили време, 
вредно су радили и лепо се дружили. 
Круна на дружење и лепо расположе-
ње стављена је у суботу увече, на 

игранци у оквиру Српске културне ве-
чери, којој је присуствовало и много 
других гостију из Помаза и околине. 
Окупило се стотињак љубитеља срп-
ских народних песама и игра. У неде-
љу, после радног преподнева, дошло је 
време за растанак уз жеље да се на-
редне године поново сви нађу на ис-
том месту.

За госте је хотелски смештај био 
обезбеђен у дворцу Телеки-Ватаји, ко-
ји је свим учесницима кампа овезбе-
дио и храну. Средства за ову манифе-
стацију добијена су од Фондације „Бе-
тлен Габор“.

Аница Шошић Крунић, председник 
Српске самоуправе у Помазу, веома 
је задовољна успехом ове манифеста-
ције.

„Ово је први камп који смо оства-
рили. Пар година уназад смо такође 
конкурисали за ову манифестацију, 
али смо тек ове године добили сред-
ства. Ове године, 20. децембра, још је 
у плану је прослава Светог Николе, 
дочек Деда Мраза, у свечаној сали 
Музичке школе у Помазу. Ову мани-

фестацију, већ пар година уназад, за-
једно организујемо са калашком, сен-
тандрејском и Српским самоуравама 
из Чобанца и III кварта из Будимпе-
ште“, рекла је за наш лист Аница Шо-
шић Крунић. 

Помашка српска самоуправа преда-
ла је више конкурсних пријава, у нади 
да ће се наредне године обезбедити 
средства и остварити услови за одла-
зак на ходочашћа. Наредне године се 
планира и поставка бисте Николе Те-
сле, Зорана Ивановића, коју је град По-
маз добио на поклон од Удружења 
уметника „Круг“. Овај велики српски 
научник, геније из Лике, чији је ум над-
машио два века, недавно је постао по-
часни грађанин Помаза. Он је у Помаз 
долазио код свога ујака Паје Мандића, 
зета чувене и надалеко познате поро-
дице Лупа. Тесла у Помазу има спомен 
плочу, а једна улица носи његово име. 
Српска самоуправа у Помазу, заједно 
са градском самоуправом, жели да не-
гује успомену на Николу Теслу и да 
промовише његову личност и дело.

К. П.

Весела завршница рада  
у овој години

„Имамо у плану да ступимо у контакт са фолклорним 
друштвима из Аустрије и Швајцарске и да организујемо 
заједничке пробе са КУД-овима из матице. Такође, плани-
рамо и нове кореографије”, каже Душан Вуковић, руково-
дилац "Табана".

Камп народне музике  
и српско културно вече

Програми у Помазу ФОЛКЛОР

Српска самоуправа у Помазу је о 11. до 14. новембра ор-
ганизовала је манифестацију „Камп српске народне музи-
ке“, у дворцу Телеки-Ватаји, где су се осим учесника, оку-
пили и познати стручњаци из Београда, у својству гостију. 

Други „Табан бал” пештанских фолклораша
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„Време је било дивно, са мало ма-
гле која је бојила цео пејзаж руменом 
бојом”, забележила је у свом дневни-
ку Андрићева супруга Милица Бабић. 
Међутим, са одмицањем ка северу 
облаци су се згушњавали, „ветар је 
носио авион, горе доле, као брод на 
великој бури”. 

Андрић је од свих путника најбоље 
подносио турбулентни лет, али га је 

при слетању изненадио ветар, па су 
новинари у Копенхагену фотографи-
сали писца како трчи за својим ше-
широм. Еквивалентно са снажењем 
ветра од југа ка северу, јачала је и 
слављеничка атмосфера око Андри-
ћевих од Београда до Стокхолма. Иа-
ко је писац несумњиво желео да се 
она што пре стиша, како би се вратио 
свом уобичајеном дану, јер је за њега 

„радни дан највећи празник”, до-
битника знаменитог признања че-
кало је још веће свечарско распо-
ложење.

Стигавши пре осталих добит-
ника, лауреат у области књижев-
ности, доживео је највећи публи-
цитет. У просторијама Краљевске 
чекаонице стокхолмског аеро-
дрома, наизменично је, на срп-
ском, немачком и француском, 
одговарао на питања многоброј-
них новинара који су били при-
јатно затечени скрупулозним пи-
шчевим познавањем савремене 
шведске књижевности. Андрић се 
затим уписао у књигу почасних 
гостију аеродрома, потом упутио 
на свечани ручак који му је при-
редио Андер Естерлинг, секретар 
Шведске краљевске академије, и 
поподневну посету председнику 
Нобелове фондације, Арнеу Ти-
селиусу.

Током петнаестодневног бо-

равка у земљи на северу, Ан-
дрић је посетио многе уста-
нове, међу којима и Нацио-
налну и Модерну галерију и 
присуствовао великом броју 
сусрета, разговора и свечано-
сти од којих је најважнија це-
ремонија уручења награде.

Осми децембар у пишче-
вој агенди био је резервисан 
за пријем код реномираног 
шведског издавача Бонијер-
са који је Андрића увео у 
скандинавску књижевност. 
Писац хроника нашао се 
окружен представницима 
књижевне елите, сусревши се 
са шведским академиком и 
потоњим добитником меда-
ље са ликом славног прона-
лазача, Ејвином Јонсоном за 
кога је лауреат из Југославије 
изјавио да му је један од оми-
љених писаца. Гун Бергман, 
преводилац Андрићевих де-
ла на језик Ибзена и Стринд-
берга, изјавила је да би могла 
цео живот поклонити читању 
и превођењу дела Иве Ан-
дрића. Иако никада сасвим свикнут 
на комплименте, чини се као да су 
лепе речи откопчале прво дугме увек 
утегнуте круте крагне српског писца 
и изнудили један књижевни савет 
према којем писац мора бити свој у 
изразу, индивидуалан, и снажног гла-
са: „Као стара босанска пушка која 
изненада опали, погоди, убије...”

Андрићу су дипломатски резон те 
урођена и однегована одмереност, 
налагали да се благовремено обаве-
сти о детаљима протокола церемони-
је. Стога је југословенском амбасадо-
ру у Шведској упутио писмо с мол-
бом да га обавести о програму и 
церемонијалу, чији би број и обим 
требало да буду што мањи, уз опаску: 
„Смокинг имам. Фрак ћу поручити 
овде у Београду (...) Да ли је неопход-
но оно што се зове жакет или је до-
вољно имати тамно одело?”

О протоколу Андрић пита и Гун 
Бергман: „Какву хаљину или хаљине 
треба да има моја жена? Колики је 
обично тај говор који треба да ја одр-
жим? (Што краће, то боље!)” Преводи-
лац настоји да што више помогне 
„своме” аутору: 

„Тај говор је заправо предавање и 
Ви можете за тему одабарати оно 
што Вас занима. Можете говорити на 
немачком, француском, енглеском, по 
Вашој жељи. Овде се најбоље разуме 
енглески”. У вези са етикецијом, Гун 
Бергман је додала: „Свечаност уручи-
вања Нобелове награде је величан-
ствена, гала, и неопходно је да Ваша 
жена носи дугачку хаљину, веома еле-
гантну. За вечеру код краља мислим 
да треба обући другу елегантну, ду-
гачку хаљину. Њој је такође неопход-
но да има неколико вечерњих хаљина 
обичне дужине, а поред тога и хаљи-
не за пријеме итд.”

Десетог децембра лауреат из Југо-
славије, о свему добро обавештен, 
ступио је на раскошну сцену, нашав-
ши се пред седамсто званица псеудо-
барокног Концерт-хола који је већ 
био и новогодишње украшен. У том 
полубајковитом амбијенту (југосло-
венским гледаоцима цео призор је 
сасвим сигурно изгледао нестварно) 
тачно у 16.30, фанфаре су означиле 
долазак шведског суверена Густава 
Адолфа VI, краљице Луизе и чланова 
краљевске куће, који су се сместили 

Шест деценија од планетарног успеха нашег писца

Дани када је Иво Андрић ушао у књижевно сазвежђе
Петог децембра 1961. године, у Стокхолм је испраћен 

Иво Андрић, до данас једини српски добитник Нобело-
ве награде. Десетог децембра ступио је на раскошну 
сцену, нашавши се пред седамсто званица псеудобарок-
ног Концерт-хола. 

ГОДИШЊИЦА

НАЈДРАЖИ СУСРЕТ СА СТУДЕНТИМА 
Сумирајући утиске на крају своје стокхолмске стазе, Андрић  је изјавио 

да му је најдражи био сусрет са студентима и професорима Словенског 
института на једном од најстаријих европских универзитета у Упсали. Без 
рефлектора и камера, Андрић  је одржао предавање о језику и стилу, о 
тајнама заната писца, о својој књижевној инспирацији, судбини писца и 
дела. Тада је говорио и о Травничкој хроници, изворима и генези, историји 
и идеји, инспирацији и готово инжењерској техници за савладавања грађе. 
Говорник је потом одрецитовао Стриндбергову песму „Певачи”, коју је као 
младић превео са немачог на српски језик. Андрић, као доказани библио-
фил, није пропустио да види и неке од драгоцености библиотеке Каролин-
шког универзитета у шетњи кроз одаје тога књижевнога храма.
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у фотеље испред првог реда резер-
висаног за председника и чланове 
шведске владе. Одмах за краљевским 
паром и свитом, ушли су добитници 
за физику, хемију, медицину и књи-
жевност – Хофштатер, Месбауер, Кал-
вин, фон Бекеши и Андрић, које су с 
леве стране пратили шведски акаде-
мици и чланови Нобеловог комитета. 

За њима су ушли ранији добитници 
и стари доајени науке и представни-
ци књижевне елите.

Стотине блицева севало је, а салом 
су се пронеле салве аплауза. Те годи-
не председник Нобелове фондације 
није се либио да критикује свет који 
је у непрекидној трци у наоружавању, 
у којем једни живе у изобиљу док су 
други у сталном егзистенцијалном 
балансирању. Изразио је забринутост 
што се научни проналасци користе 
за конструисање оружја за масовно 
уништење и због тога што има људи 
који верују да се само силом могу 
разрешити светски сукоби.

Угледном скупу, др Естерлинг ова-
ко је представио добитника за књи-
жевност:

„Андрић носи у себи много нежно-
сти за људе, али не узмиче пред стра-
хотама, нити пред насиљем, које у 
његовим очима потврђује стварност 

зла. Он је писац који је мајстор једног 
сасвим личног, оригиналног круга мо-
тива. Он отвара једну досад непозна-
ту страницу светске хронике и обра-
ћа нам се из дубине напаћене народ-
не душе Јужних Словена”.

Андрић је потом примио повељу 
израђену за ту прилику, на којој су 
златотиском исписани подаци о лау-

реату и саставу Нобеловог комитета 
који је донео одлуку, као и сâм текст 
одлуке са образложењем, на швед-
ском језику. Диплома је сачињена од 
пергамента кашираног на дасци пре-
свученој плавом кожом и састоји се 
из два дела. Писцу је уручена и злат-
на медаља са Нобеловим ликом на 
аверсу, барељефом младића који под 
ловором записује певање муза на ре-
версу, на којем је и стих из шестог 
певања Вергилијеве Енеиде: „Како је 
слатко видети људски живот оплеме-
њен проналасцима” као и Андрићево 
име. Лауреат је добио и новчани чек 
Скандинавске банке на 250.000 швед-
ских круна (ту своту је  уступио за 
унапређење библиотекарства у БиХ).

Уследио је гламурозни банкет у 
Златној сали Градске куће, праћен и 
звуцима севдалинке из Андрићеве 
родне Босне „Кад ја пођох на Бемба-
шу”, док је хор мадригалиста Сток-

холмског универзитета на српском 
отпевао композицију Јосипа Славен-
ског „Ој, јесенске дуге ноћи”. Музи-
ком видно дирнут, нобеловцима се на 
француском језику први обратио Иво 
Андрић, започевши свој говор мета-
фором о својој домовини као „малој 
земљи међу световима”, о њеној „бур-
ној и тешкој прошлости”, њеним „ве-
ликим жртвама” и, упркос томе, на-
стојањима да на плану књижевности 
и културе надомести све оно што јој 
је историја ускратила дајући тиме 
свој прилог светској баштини.

Наоружавши се Монтескијеовим, 
Камијевим и Гетеовим мислима пре-
ма којима „писци нису добре судије 
својих дела” и да је „уметниково (...) 
да ствара, а не да говори”, Андрић је 
најпре осудио све непозване радо-
зналце и насртљиве уљезе у уметни-
кове радионице упитавши се „зар [то] 
не изгледа помало као неправда (...) 
да се од оног који је створио неко 
уметничко дело, поред тога што нам 
је дао своју креацију, дакле део себе, 
очекује да каже нешто и о себи и о 
том делу и зар није говор уметничких 
дела чистији и јаснији ако се не меша 
са живим гласом његовог ствараоца”. 
А онда је „Толстој са Балкана” прого-
ворио о ономе о чему највише зна – о 
причи и причању, и то о причању од 
древног патријархалног, па до оног 
модерних приповедача; о непресу-
шној потреби за причом коју, „у ми-
лион варијанти, причају људи људи-
ма”; о причи која треба да „продужи 
илузију живота и трајања и да помог-
не човеку да се нађе и снађе”; о при-
чању приповедача који говори у име 
свих који нису успели да причају и 
испричају своју причу, и ономе које 
приповедач „прича самом себи” да 
би одагнао страх, као и причању које 
објашњава све наше недоумице и не-
разумевања, неучињено и погрешно 
урађено; о усменим и писаним при-
чањима у којима је „садржана права 
историја човечанства; о танкој линији 
између прошлости и садашњости” и 
приповедачевој лакоћи да прелази 
векове, као и муци да спозна када је 
у којем; и коначно о томе да је најте-
же и најмукотрпније од свега „бити 
човек”.

Након свечане вечере, фанфара-
ма је означен почетак плеса – хаљи-
не су зашуштале и двораном су за-
пловили парови ношени звуцима 
валцера. Међутим, после класичних 
нота и строге етикеције под палицом 
дворског мајор домуса, као једини, 

али недвосмислен знак да је дваде-
сети век, присутни студенти заиграли 
су рокенрол, а славље се протегло до 
зоре.

Андрић је два дана касније уче-
ствовао на традиционалној свечано-
сти Дан Луција, у Градској кући у 
Стокхолму, где је крунисао најлепшу 
девојку, „краљицу светлости”, упалив-
ши свеће на круни седамнаестогоди-
шње Гун Ватстет. Тај писац сериозног 
лица, у званични говор тихо је уткао 
и савет како да се девојка ослободи 
вреле капљице воска која јој је том 
приликом пала на образ. Поновни су-
срет са Луцијом збио се 1963. у хотелу 
Бока у Херцег-Новом уз Андрићеве 
речи: „Пре две године имао сам част 
да упознам Шведску и да крунишем 
моју Луцију... Моја Луција није више 
Луција, али мени је драго што се тра-
диција наставља.”

Писац је 16. децембра, као припад-
ник велике породице добитника Но-
беловог знамења, непланирано отво-
рио изложбу посвећену великом ин-
дијском песнику, добитнику  награде 
1913. године, Рабиндранату Тагори.       

На крају стокхолмске стазе писац 
је, без уштирканог пластрона и та-
мног одела, посетио и студентски 
дом. Мада несклон давању савета 
младима, ипак је пожелео да укаже 
на оно што свет чини бољим и леп-
шим: „...будућим лекарима, инжење-
рима, авијатичарима ја бих саветовао 
да оставе мало места у својој души 
за уметност. Јер, уметност чини, како 
је рекао славни руски романсијер 
Тургењев, да лакше подносимо зло, а 
да још лепше доживимо добро. Пое-
зија, лепа слика, уметност сва – ника-
да вас неће преварити. То је мој савет, 
а ви са њим чините оно што чините 
са свим саветима.”

На крају своје стокхолмске стазе 
„мајстор приповедачке уметности”, 
носећи у своју земљу најважније од-
личје светске културе, понео је и од-
јек Естерлингове беседе којом су све-
ту представљени разлози због којих 
је награду добио. Одликован је, јер је 
као историчар и филозоф поставио 
питање о силама и снагама које обли-
кују један народ и једну нацију усред 
тешких несугласица и бесних трвења; 
јер је обухватио те разлике својом 
стеченом мирноћом; јер их је посма-
трао у светлу разумевања и хумано-
сти и јер је његовим делима свету 
пренета стоичка порука народа с 
Балкана.

Д. А.

ПРИЗНАЊЕ НА УЛИЦИ 
Иза кулиса традиционалних церемонијала и дворских церемонија, у 

смирај дугог радног стокхолмског дана, Андрић је највеће признање дожи-
вео на улицама тога града, у чијим је књижарама било истакнуто да заин-
тересовани могу да купе само по једну његову књигу. Швеђани су били 
задовољни што су најзад добили нобеловца кога могу да читају, да сретну 
у књижари и да од њега, без много буке, добију аутограм; да га окрзну по 
рамену и захвале му за Дрину; да му пошаљу писмо са алузијом на његово 
дело, као што је то учинио власник хотела где су Андрићеви одсели, изра-
жавајући наду да се добитник осећа пријатно „у његовом каравансерају”.

ДНЕВНИЧКИ ЗАПИС О ПРИЈЕМУ КОД КРАЉА
О свечаном вечерњем пријему код шведског краља, који се традицио-

нално организује 11. децембра, Андрићева супруга је у свом дневнику оста-
вила жив, детаљан и динамичан запис, направљен оком сликара: 

„Вечера у двору у 6.45 куцају на врата новинари и фотографи, желе да 
нас сниме како се облачимо за двор – Мандарин их моли да нас сачекају 
у холу – тамо су нас и снимили – а америчке добитнике су успели да сниме 
по собама. Стижемо у двор у 7.30, свечане степенице застрте кокосовим 
тепихом, црвено до првог спрата – ту су гардеробе – прва за мушкарце 
друга за даме. Одатле плави тепих до великог салона ту нас дочекују двор-
ске даме у униформама и великодостојници са ордењем и фраковима. Сви 
лакеји црно и сребро. Нобеловце су постројили до врата у дубини и обја-
снили нам ко ће с ким да уђе у галерију на вечеру. На врата до којих сто-
јимо улазе краљ и краљица, принчеви и принцезе рукују се са свима редом 
(нобеловци, министри, академици). Затим сваки по претходном списку до-
лази по своју даму, по мене стари принц краљев брат. Мандарин води прин-
цезу Дезире. На столу жардињере, свећњаци и остало т.зв. мексиканско 
сребро. После вечере у истом реду идемо у салон, служи се кафа – кра-
љевска породица са сваким по мало поразговара, једноставно и срдачно. 
Принцеза мајка ми каже да ме њена пријатељица видела у Старом граду. 
Ја сам заиста разгледала Стари град, али нисам мислила да неко мене гле-
да.”
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ФЕЉТОН Српске судбине током револуције 1848/1849. године (16)

П о Савином схватању појави-
ти се руку под руку са ле-
пом, декоративном женом 

било је питање личног престижа у 
локалној заједници, а оне мање при-
влачне даме, које су можда и биле 
спремне да поделе са њим своју суд-
бину, остављале су га потпуно равно-
душним.

Сава Вилински је напросто био оп-
чињен женском лепотом. Све ће бити 
да је свему томе допринео и рани гу-
битак мајке. Огорчено је уздисао и 
патио због неузвраћене љубави свих 
тих извиканих лепотица. Никада није 
био потпуно задовољан самим собом. 
Ужасавао се и од саме помисли да 
буде мета нечијег подсмеха. Вазда се 
батргао у тмини своје несигурности 
и у каљузи вечитог незадовољства. 
Жене су, наравно, инстинктивно осе-
ћале и брзо препознавале ту његову 
несигурност и бољку.

Риђокоса Нора беше једина са ко-
јом је без икаквог устручавања могао 

искрено да разговара. Често се пове-
равао тој лепој куртизани. Поверио 
јој је своје душевне тегобе и животне 
проблеме који су га непрестано ти-
штили и мучили. Беше то првокласна 
терапија. Од Норе је увек одлазио 
срећан и задовољан и није жалио што 
очеве паре троши на овакву врсту ду-
шевног и телесног ужитка.

Сава Вилински је рођен једног про-
лећног предвечерја 1827. године, када 
црни кос најлепше пева. Школовање 
је започео у сегединској српској ве-
роисповедној школи, код учитеља 
Арона Илијића, а наставио у месном 
Лицеју. После успешне матуре пре-
шао је у Пешту и ту помно слушао 
предавања најбољих универзитет-
ских професора тадашњег Филозоф-
ског факултета.

Напросто је гутао дела Волтера 
Скота, Виктора Игоа, Шандора Пете-
фија и младог писца Мора Јоакија. 
Одушевљавао се приповеткама Бо-
гобоја Атанацковића, песмама Бран-

ка Радичевића и косовским епом 
„Лазарица” Јоксима Новића Оточа-
нина. 

Као и већина тадашње омладине 
и Сава је био присталица реформи 
Вука Караџића, али није био ни за 
потпуни раскид са славеносербском 
традицијом.

Често је у руке узимао београдски 
часопис „Подунавка” и читао „Пре-
одницу”, ту популарну збирку Текели-
јиних омладинаца. Ипак, највећи ути-
цај на њега извршио је Његошев „Гор-
ски вијенац”, чији се култ све више 
ширио и међу текелијанцима, али и у 
кругу осталих српских студената и 
интелектуалаца.

У детињству је радо читао и рома-
не Милована Видаковића, но ступив-
ши у ред пештанске студентске омла-
дине, разочарано је морао да приме-
ти озбиљну разлику између зрелих 
романа Игоа, Балзака, Скота и Вида-
ковићевих клишетираних псеудои-
сторијских прича. То горко сазнање 
испуни га чемером. Нагризао га је 
мучни осећај мање вредности. Тишти-
ла га је та вечита спутаност српске 
књижевности која тек каска за озбиљ-
ном западном литературом. Та болна 
спознаја често га је бацала у дубоки 
очај. Тада би се увек лаћао чаше и 
проналазио привремену утеху у љу-
тој капљици. 

Трећег, а уједно и последњег дана 

заседања скупштине Срба у Текели-
јануму, прихваћена су „Захтеванија 
народа србског”. Том приликом је 
одлучено да петицију поднесу Њего-
вом величанству цару и краљу Фер-
динанду, угарском палатину Стефану 
и грофу Лајошу Баћањију, новоиме-
нованом мађарском премијеру. Де-
путацију ће чинити тридесет тројица 
најугледнијих угарских Срба. (…)

Драгомир Дујмов

Тешке душевне тегобе 
Саве Вилинског

Саву Вилинског је тиштала вечита спутаност српске књи-
жевности која тек каска за озбиљном западном литерату-
ром. Та болна спознаја често га је бацала у дубоки очај.

Богобој Атанацковић, књижевник

Сликар Паја Јовановић

26. новембра 1918. – На скупштини у 
Подгорици, гласањем је одлучено 
да се Црна Гора прикључи Краље-
вини Србији. 

27. новембра 1919. – У оквиру Версај-
ске мировне конференције после 
Првог светског рата, Бугарска је 
потписала документ којим је До-
бруџа припала Румунији, источна 
Тракија Грчкој, а градови Цариброд 
(Димитровград), Босилеград и 
Струмица Краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца. 

27. новембра 1968. – Припадници ју-
гословенске војске и полиције угу-
шили су масовне демонстрације 
Албанаца на Косову на којима је 
захтевано да та покрајина Србије 
добије статус републике.

28. новембра 1830. – У Београду на 
Ташмајдану у присуству кнеза Ми-
лоша и београдског паше свечано 
је прочитан хатишериф турског 
султана Махмуда II о аутономији 
Србије. Турци су након тога прода-
ли своја имања Србима и напусти-
ли Београд. 

28. новембра 1878. – Умро је Ђура 
Јакшић, највећи лиричар срп-
ског романтизма и један од нај-
даровитијих сликара XIX века. 
Поред поезије, која је највред-
нија у његовом књижевном опу-
су, писао је приповетке и херој-
ске поеме. 

28. новембра 1950. – У Београду је 
основан Музеј позоришне уметно-
сти Србије. 

29. новембра 1854. - Умро је српски 
дипломата и војвода прота Матеја 
Ненадовић, председник Правитељ-
ствујушчег совјета – прве српске 
владе. Његови „Мемоари”, поред 
књижевне вредности, представља-
ју драгоцен документ времена.

29. новембра 1918. - На Великој народ-
ној скупштини у Подгорици сврг-
нут је краљ Никола I Петровић и 
проглашено уједињење Црне Горе 
са Србијом. Актом о уједињењу цр-
ногорска држава је престала да 
постоји.

29. новембра 1941. - На брду Kадиња-
ча код Ужица у Другом светском 
рату изгинуо је Раднички батаљон 
штитећи главнину партизанских 
снага. Немачке јединице су, уз по-
дршку авијације, прешле Kадињачу 
тек после погибије 180 партизана с 
командантом Душаном Јеркови-
ћем. Био је то крај Ужичке Републи-
ке, основане крајем септембра 1941, 
прве слободне територије у окупи-
раној Европи.

29. новембра 1943. - На другом засе-
дању Антифашистичког већа на-
родног ослобођења Југославије у 
Јајцу, то Веће је конституисано као 
врховно законодавно и извршно 
представничко тело и установљен 
је Национални комитет ослобође-
ња Југославије. Донета је одлука о 
федеративном уређењу државе, а 
краљевској влади у избеглиштву 
забрањен је повратак у земљу.

29. новембра 1998. - У Београду је 
умро Живојин Павловић, један од 
најзначајнијих српских филмских 
редитеља и књижевника „нове срп-
ске прозе”. 

30. новембра 1939. – Стрељан је ма-
ђарски револуционар Бела Кун, је-
дан од оснивача Комунистичке 
партије Мађарске и вођа мађарске 
совјетске револуције 1919. 

30. новембра 1955. – Умро је југосло-
венски композитор Јосип Штолцер 
Славенски, професор Музичке ака-
демије у Београду (1945-55). У те-
жњи ка обликовању националног 
израза, спојио је у свом делу еле-
менте музичког фолклора поједи-
них балканских народа с модер-
ном европском музичком техни-
ком.

30. новембра 1957. – У Бечу је умро 
српски сликар Паја Јовановић, 
представник академског реализма, 
аутор жанр-сцена и великих ком-

позиција из српске историје („Сео-
ба Срба”, „Проглашење Душановог 
законика”). Након 1906. стекао је 
европску славу сликајући портрете 
владара и аристократа. 

30. новембра 1977. – Умро је српски и 
југословенски писац Милош Цр-
њански, један од првака модерне 
српске прозе после Првог светског 
рата, уредник првог модернистич-
ког часописа „Дан” (1919), аутор ро-
мана „Сеобе”. Његово дело „Роман 
о Лондону” сматра се првим вели-
ким космополитским романом у 
српској књижевности. 

1. децембра 1918. – Проглашена је 
Краљевина Срба, Хрвата и Слове-
наца (каснија Краљевина Југосла-
вија).

ВРЕМЕПЛОВ
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
ВИДЕО: Разговор са Петром 

Милошевићем
Фото-архива СНН-а: 
Петар Милошевић

Освећење друштвене 
просторије у Текелијануму

Траговима српских тврђава, 
владара и историје

„Траговима предака” српски 
наподописни камп

Аутор рубрике: Владимир Марковић

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС 
„ГОРДАНА БРАЈОВИЋ”

Организациони одбор 25. српског књижевног сусрета 
,,Гордана Брајовић” - Алексинац 2022, расписује конкурс:
1. За најбољу књигу намењену млађем и старијем дечјем 
узрасту, без обзира на литерарни род. Награду у овој 
категорији додељујe општина Алексинац;
2. За дечје стваралаштво из области поезије и прозе;
3. За школски часопис.

Радови под тачком 2. ће бити разврстани у три категорије :
    а) од 1. до 4. разреда основне школе,
    б) од 5. до 8. разреда основне школе,
    в) од 1. до 4. разреда средње школе.

Сваки ученик може конкурисати са највише 3 рада за обе  
области (поезија и проза).

Теме овогодишњег конкурса су:
- „Дрво“ - од 1. до 4. разрда
- „Има нешто у мени“ - од 5. до 8. разреда
- „Љубав“, средња школа

Предлоге са образложењем и књигама под тачком 1. и 
радове под тачком 2, као и часопис, послати у 3 примерка,  
најкасније до 31. јануара 2022. године, на адресу са назнаком: 
За ,,Књижевни конкурс Гордана Брајовић“, Центар за културу 
и уметност, Душана Тривунца бр.15, 18220 Алексинац. Тел: +381 
18 804 618.

Радове  и књиге слати у три примерка, са пуним именом и 
презименом, разредом, називом школе, адресом и бројем 
телефона.

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ 
„БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ“

Српско књижевно друштво расписује конкурс за награду 
„Биљана Јовановић“ за прозна, песничка и драмска дела, 

први пут објављена 2021. године у штампаном издању. 
Изабрана и сабрана дела се неће узимати у разматрање.

Књиге (четири примерка, са назнаком: „За награду Биљана 
Јовановић“) треба послати најкасније до 28. 01. 2022. 

године на адресу: Српско књижевно друштво, Београд, 
Француска 7.

Жири ће радити у саставу: Ана Стишовић Миловановић, 
Тијана Матијевић и Драган Бошковић (председник). 

Награда „Биљана Јовановић“ установљена је 2005. године. 
Додељује се уз континуирану подршку Министарства 

културе и информисања Републике Србије.

 ПИСМА

18 ч.
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Предавање теолога Сенада ЕмреИСТОРИОГРАФИЈА

Н а основу сакупљених историј-
ских извора, Сенад Емра је 
презентовао прошлост везану 

за Србе и Грке у Сегедину, при чему 
се ослањао на историјске податке Ја-
ноша Рејзнера, односно на издање 
које су 2014. године, под насловом 
„Срби и Грци у Сегедину у XVIII и XIX 
веку” (SZERBEK ÉS GÖRÖGÖK A XVIII-
XIX. SZÁZADI SZEGEDEN – Adalékok a 
felsővárosi „kis cerkó” történetéhez) об-
јавили Адам Балог, Павле Каплан и 
Александрос Пурос.

У занимљивој студији, објављеној у 
оквиру Сегединских грчких свезака 
(8. број), између осталог се наводи да 
се, захваљујући српским трговцима, 
градска трговина знатно развила. По-
пис из 1792. године садржи имена 153 
православна трговца. Од њих, 119 су 

живели у Паланки, а 27 у Горњој ва-
роши. Порез од градске трговине 
углавом су убирали од српских трго-
ваца.

У XVII веку, Срби су већ имали свој 
храм у Паланки, који је током 1715. 
године срушен, због радова на тврђа-
ви. Црква се налазила на углу дана-
шње авеније Атила Јожеф и авеније 
Лајош Тиса. За подизање нове бого-
моље, од града Срби добијају плац, а 
од коморе добијају значајна новчана 
средства и дрво. Овај храм је подиг-
нут на северном делу данашњег Дом 
трга, 1725. године, мада је само 50 го-
дина био у употреби, пошто је 1773. 
године срушен и на његово место по-
дигнут је нови храм 1778. године, који 
је посвећен Св. Николи. Трећу цркву 
изградио је Цинцарин Јован Добић 

(Јово Добча). Звоник је сазидан 1781. 
године. Још исте године набављено је 
пет звона за цркву, од којих је највеће 
износило 2.785кг. Храм је изграђен у 
позном барокном стилу са елементи-
ма класицизма. Најдрагоценији део 
храма јесте иконостас, који се састо-
ји од 74 иконe, а сачињен је у маниру 
рококоа. Храм је више пута страдао 
од временских непогода. Звона су то-
ком Првог светског рата однешена, а 
данас постоји само једно звоно, чија 
тежина износи 115кг. 

О горњоварошком православном 
храму поседујемо много мање пода-
така, него што је случај са црквом у 
Паланки. Због недостатка извора, и 
због контрадикторних информација 
има много неразјашњених детаља, 
али његово постојање је евидентно, и 
после 150 година од његовог нестан-
ка. Постоји црквени дефтер из 1727. 
године, а први опис храма је сачињен 
1730. године. Он се налазио на углу 
Улица Лајош Калмањ и Зарда, одно-
сно авеније Атила Јожеф.

На основу карата и описа о споља-
шњем изгледу овога храма можемо 
следеће закључити: једнобродна ба-
рокна црква се налазила на једном 
плацу од 400 м2 а порта је била огра-
ђена дрвеном оградом од храстовине. 
Око светог храма налазили су се и 
надгробни споменици. Према опису, 
храм су подигли Грци који су се издво-
јили из цркве у Паланки. Имали су свог 
пароха, а богослужбени језик је био 
грчки. Међутим изгледа да грчка и 
српска заједница ипак није раздвоје-
на, што сведочи и чињеница да су па-
роси били српског порекла, чија име-
на можемо пратити од 1744. године. 
Исто тако рукописне књиге овог хра-
ма су писане на словенском језику.

Звоник је подигнут 1777. године, а 
матичне књиге су вођене између 1744. 
и 1848. године, када је ова парохија 
припојена Светониколајевском хра-
му у Паланки. Храм је више пута стра-
дао у пожару, па је тако 1813. године 
сасвим изгорео, али је поново обно-
вљен. Тада је пренесен у овај храм 
стари иконостас цркве Св. Николе из 
Паланке. Међутим, новоподигнута 
богомоља је поново страдала у пожа-
ру 1836. године, а изгореле су и цркев-
но-општинске зграде. Током револу-
ционарних догађаја 1848. године за-
једница овог храма је ишчезла, па од 
тада у храму није више било богослу-

жења. Преостали верници, као и сама 
црквена оштина припојени су Свето-
николајевској црквеној општини. 
Храм је до велике поплаве реке Тисе, 
1879. године, још постојао, али је у по-
плави тешко оштећен, па је срушен 
1881. године.

Благословом протонамесника Да-
либора Миленковића, пароха сеге-
динског, Емра је представио и поје-
дине фотокопиране документе, изво-
де из матичних књига, које су се 
некада налазиле у Светоархангел-
ском храму, а данас се чувају у Архи-
ву Епархије будимске. Публику је по-
себно одушевио изложени црквени 
предмет, којем су се могли дивити у 
клупској просторији. Ради се о зве-
здици са натписом  „Светим Архан-
гелима на службу – саздал Бозитов 
Суба”. Иначе, „у инвентару Храма Све-
тог Николе, постоји неколико пред-
мета који су највероватније припада-
ли малој цркви у Сегедину. Међу њи-
ма је највреднији свакако дискос са 
натписом „Светим Арханђелима на 
службу”. Други предмет јесте један 
позлаћени путир од сребра, па једна 
кашичица за причешће. Исто тако у 
инвентару се налази и звездица на 
којој пише: „Светим Архангелима на 
службу – саздал Бозитов Суба”.     

Посебну тему истраживања пред-
ставља и повезаност горњоварошке 
и паланачке православне заједнице 
у Сегедину. Сасвим је сигурно да је 
„горњоварошка црквена општина по-
седовала одређену аутономију, што 
се тиче материјалног газдовања и из-
бора свештеника, мада је и она била 
саставни део Бачке епархије, као што 
је то била и црквена општина у Па-
ланки”. Иако српски извори потврђу-
ју њен грко-цинцарски карактер, тек 
новијим, дубљим истраживањима би 
се могло доћи до жељених научних 
резултата и сазнања.

Предавање Сенада Емре осветли-
ло је одређене сегменте историјата 
Срба у Сегедину. Нема сумње да има 
још много тачака, које повезују срп-
ски и мађарски народ. Зато оваква 
излагања и научно-популарне пре-
зентације само могу допринети бо-
љем упознавању заједничке прошло-
сти и отворити нова поглавља у ис-
траживању историјата града Сеге- 
дина, као и додирних тачака мађар-
ског и српског етноса.

П. М.

Из историјата српског Храма 
Св. Архангела у Сегедину

У оквиру „Дана српске културе у Сегедину”, у тамошњем 
Српском клубу, предавање о историјату Храма Св. Аханге-
ла, одржао је дипломирани теолог Сенад Емра. Посебну 
пажњу истраживања заокупила је повезаност горњоваро-
шке и паланачке православне заједнице у Сегедину.

ЦРКВА СМЕТАЛА ПЛАНОВИМА УРБАНИСТА
Сенад Емра је током предавања нагласио да је до демолирања српске 

цркве дошло због новог урбанистичког плана града Сегедина. Наиме, у 
просторној концепцији и урбанистичком плану тадашњих градских власти, 
свети храм, посвећен Св. Архангелу, већ није имао своје место. Предавач 
је своје излагање обогатио и драгоценим статистичким подацима о број-
чаном стању Срба у одређеним временским периодима, архивским сним-
цима, фотографијама с краја XIX века, када је Сегедин задесила катастро-
фална поплава, од које се град веома тешко опоравио.

Сенад Емра


