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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

П

риштина се спрема да већ од почетка 2016. године крене у оз
биљну кампању за пријем самозване државе у Уједињене нације (УН),
пренели су београдским „Новостима”
извори из дипломатских кругова.
Како, међутим, за пуноправно
чланство као непремостива препрека

Приштина убрзава дипломатске акције

Косово би у Уједињене нације на мала врата

Власти у Приштини за следећу годину спремају
дипломатску офанзиву за пријем Косова у УН, чија
би почетна фаза могла да доведе до статуса
„сталног посматрача државе-нечланице”

и даље стоји претња руског, а можда
и кинеског вета, једини начин да се
Приштини одшкрину врата на Ист Риверу, била би кандидатура за сталног
посматрача државу-нечланицу, односно за статус какав је у УН добила
Палестина пре три године.
За тај положај може да се пријави
нечланица која је већ члан једне или
више специјализованих агенција УН-а.
Како је Косово већ члан ММФ-а, тај
услов је испуњен.
Палестина је 2012. године, мимо
препоруке Савета безбедности (СБ)
УН (јер се томе противила Америка)
постала држава-нечланица посматрач. Од септембра ове године подигнута је и њена застава у седишту
УН након што је Генерална скупштина УН прихватила палестинску резолуцију по којој заставе посматрача
могу да буду у седишту и канцеларијама УН.
Према мишљењу Владислава Јовановића, некадашњег амбасадора при
УН, палестински модел не може да се
преслика на косовски случај због важеће Резолуције СБ 1244.
– Једина „пречица” би била или
да се ова резолуција повуче, или да
се на њу уложи амандман којим би
се из ње „ишчупао” део који гарантује суверенитет Србије над КиМ. А,
да би до овога дошло, Србији би
требало понудити велику компенза-

цију. Рецимо, у виду присаједињења
Република Српске Србији или отпочињања разговора о подели Косова
– сматра Јовановић.
Политички аналитичар из Приштине Фатмир Шехоли каже да ће Косово следеће године преко свих механизама покушати да се учлани где
год може, али сматра да је „неко
предсобље” УН, најдаље докле би
могло да стигне:
– Косово није урадило домаћи задатак. Није лако створити државу, а
док год постоји проблем са криминалом и корупцијом и лош систем правосуђа, ни међународна заједница га
неће пригрлити. Није случајно што су
неке државе које су признале Косово
апстинирале приликом гласања у
Унеску, па Приштина са САД и Бриселом треба да тражи концепт како да
приступи питању око УН.
Олакшавајућа околност да се
стигне до позиције посматрача државе нечланице је та што се овај
статус базира искључиво на пракси,
јер он није постојао у време писања
Повеље УН. Пракса је започета 1946.
године када је генерални секретар
УН прихватио именовање Владе
Швајцарске као сталног посматрача
у УН, а потом су то били и Аустрија,
Финска, Италија…
Без препоруке СБ УН, предлог за
нечије пуноправно чланство може да
оде на Генералну скупштину само у
случају ако су „угрожени мир и безбедност”. Другим речима, требало
би да избије рат, па да то питање не
може да чека – каже Владислав Јовановић. 

Терористи као бизнисмени

Т

Нема победе против ИД без уништења финансијера

о се најбоље види после одлуке
о обавезним квотама – договорено је да све чланице Европске
уније (ЕУ) прихвате већи или мањи
део од 120 хиљада избеглица смештених у Италији и Грчкој. Уследио је
прави „устанак” због такве одлуке
Брисела. Најжешће су реаговале
источноевропске чланице: Пољска,
Чешка, Словачка и Мађарска. Њихово
незадовољство сада је прерасло у
тужбе.
Неке чланице су на својим границама подигле ограде. Грчка је, на
пример, већ добила, фудбалски речено, црвени картон, јер је пропустила у Западну Европу велики број
избеглица без икакве контроле и
евидентирања. Још је озбиљнији
удар на Шенгенски споразум који је
укинуо унутрашње границе у највећем делу Уније и слављен је као један од највећих достигнућа уједињавања Европе.
Због избегличког таласа сада су
све гласнији захтеви да се Шенгенски споразум барем суспендује и
поново успоставе ригорозне контроле на границама. Неке државе, попут Аустрије и Немачке, већ су успоставиле појачану граничну контролу
Договор ЕУ са Турском да Анкара,

Покушаји излажења на крај ЕУ са таласом
избеглица који је „преплавио” Европу, било је
неуспешно. Брисел је остао готово паралисан, а
чланицама Уније препуштено је да се самостално
боре са овим проблемом. Чак и када је било
договора, реализација је била изузетно неефикасна

уз надокнаду од 3,5 милијарди евра, онемогући масовни
пролазак сиријских избеглица на путу у Европу нико не
доживљава као велики успех
Брисела. Тиме се проблем
само ублажава, а нико не
може бити сигуран да Турци
неће наставити с трговином,
па би коначна цена овог споразума са Анкаром за ЕУ могла да буде баш папрена.
Према проценама америчког министарства финансија,
Исламској држави (ИД) је
потребно око две милијарде
долара годишње како би нормално
функционисала. Трошкови свакодневно расту, понајвише због све већег
броја ратних удовица чији мужеви су
погинули у борбама, а које Исламска
држава трајно новчано помаже.
Данас се већ прилично прецизно
зна како Исламска држава набавља

новац. Списак ових „послова” је подужи: кријумчарење нафте, пљачке,
отмице, продаја античких уметничких предмета, трговина белим робљем. У изворе прихода треба убројати и добровољне прилоге из богатих арапских држава – пре свега Саудијске Арабије.

Неки западни аналитичари тврде
да су ваздушни удари највише погодили илегално трговање нафтом.
Процењује се да је данас дневни приход ИД од продаје нафте око 200 хиљада долара, што значи да на годишњем нивоу не може да буде већи од
100 милиона долара. Америчка рачуница је нешто другачија.
Американци сматрају да ИД
од илегалне трговине нафтом заради годишње најмање пола милијарде долара.
Један од највећих извора
прихода за Исламску државу стиже са територија које
контролише и на којима данас живи између пет и осам
милиона становника. Џихадисти ту већ нису бизнисмени – као приликом трговине
нафтом и уметничким предметима – већ пљачкаши.
Отима се све што им дође
под руку, а процењује се да
од пљачке ИД узме годишње до 850
милиона долара.
На основу ових података намеће
се већ споменути закључак да би
требало најјаче ударити на изворе
прихода Исламске државе, што би је
временом ослабило и довело до њеног пораза. 
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Петер Сијарто, шеф мађарске дипломатије

Сарадња никад боља, упркос разликама
у виђењу мигрантске кризе

ИНТЕРВЈУ

Желимо и залажемо се
да Србија што пре уђе у
Европску унију. Премијер
Орбан и премијер Вучић
су блиски пријатељи и то
је утицало на то да наши
односи никад нису
били бољи. И убудуће
ћемо подржавати Србију
из свег срца, јер се тако
то ради међу
пријатељима. Осим срца,
нама је у интересу
стабилна и јака Србија у
ЕУ, каже Петер Сијарто

Мађарска одлучно одбија да
прихвати расподелу избеглица
по квотама утврђеним на самиту пре неколико месеци. Можете ли да образложите свој
став?
– По нашем мишљењу, одлука
Европске Уније (ЕУ) о расподели миграната по квотама је ван здравог разума. Док је трајала дебата о релокацији 120.000 миграната, већ их је у ЕУ
улазило вишеструко више од тог бро-

ја. Нико није умео да одговори на питање зашто се говори баш о 120.000, а
не о 50.000 или 125.000. Та одлука је
потпуно непримењива. Нико не зна
како да се ти мигранти које би релоцирали у Бугарску, Мађарску или Чешку задрже унутар тих земаља. Сви
они су намерили да живе у Немачкој

и отпутовали би у ту земљу. Тај план
о квотама потпуно је непримењив и,
по мом мишљењу, ирационалан. Рационално би било кад бисмо се договорили како да заштитимо наше границе. Јер, Европа није у могућности
да прихвати стотине хиљада
економских миграната.
Како гледате на захтеве из Европе да се мора
бити солидаран са мигрантима?
– Највећи број тих људи
јесу економски мигранти.
Кад се селе из Турске у Немачку, они пролазе кроз сигурне земље, где им живот
није у опасности. Ако неко
одлази из Грчке у Македонију, или из Хрватске у Словенију, то није зато што је на то
приморан, јер му је живот у
опасности, већ је то зато што
би они волели да живе немачким животом. Они желе бољи
живот у економском смислу. То је
разумљиво, али ако је то тако, онда
морамо да размотримо ту чињеницу.
Јер за њих, за економске мигранте,
важе сасвим друге међународне конвенције и норме, од оних које важе за
избеглице.

ИСКОРИСТИЛИ ИНТЕРЕСОВАЊЕ КИНЕЗА
„Између наше две престонице путоваће се највише два и по сата када
крајем 2018. помоћу кинеског зајма изградимо пругу Београд–Будимпешта. Радујемо се што ћемо имати још бржу и директнију везу са Србијом, са којом имамо присне односе. Овај подухват има огроман економски значај и због тога што ће то бити главни коридор за пренос кинеске
робе из Пиреја у западну Европу. Ми градимо део који пролази кроз Мађарску, Србија део који пролази кроз њену територију. Нас ће то коштати милијарду и по евра, што је новац који, као и Србија, обезбеђујемо из
кинеског зајма. Када радови буду завршени, возови ће се кретати брзином од 160 километара на час, укључујући и 740 метара дуге теретне
композиције. Пројекат је јединствен, јер су у њега укључене Кина и две
европске државе, једна чланица ЕУ и друга која то није”, истакао је Петер Сијарто.

Неколико месеци Мађарска је била на тапету због изградње жичане
ограде на граници. Сада одједном не
само да сви постављају ограде по мађарском моделу, него вас још питају
где да набаве жицу коју сте ви користили.
Ако погледате каква је ситуација у
државама Европе, схватићете да је
Мађарска једина земља која је зауставила нерегулисани, илегални и неконтролисани прилив миграната на
територију своје државе.
Да ли ће неки мигранти бити
враћени у Србију, из Мађарске?
– Не, у овом тренутку. Али добили
смо наговештаје од Немачке, Аустрије и других чланица ЕУ да ће више
хиљада бити послато натраг и да ћемо бити обавезни да их примимо. Али
ми то не прихватамо. Јер, по регулативи ЕУ, ти мигранти морају бити враћени у прву земљу ЕУ у коју су ушли.
А то је, наравно, Грчка. Без обзира на
то што смо ми били први који су их
регистровали, Грчка је била прва земља ЕУ у коју су ушли. Јер, немогуће
је стићи на други начин. Они немају
крила. Морају да дођу преко Грчке.
Ми одбијамо да прихватимо тај став,
да Мађарска мора да их прихвати,
јер ми нисмо били прва земља у коју
су ушли.
Како оцењујете критике да је
Мађарска, као чланица НАТО-а
и ЕУ, сувише блиска са Москвом
и Кином?
– Европа се бори са огромним економским изазовима, а одбија да прихвати да је њен модел дугорочно неодржив. Сама чињеница да у ЕУ живи седам или осам одсто светског
становништва, да на њу отпада 15 одсто светске економије, али педесет
одсто расхода одлази на социјалне
програме, довољно говори да нешто
мора да се мења. Не допада нам се
хипокризија ЕУ када је реч о нашој
блиској економској сарадњи са Пекингом. Ако погледате податке, Кина

НИСМО СРЕЋНИ
ЗБОГ ОГРАДЕ
„Признајемо да заштита наших
јужних граница није најбоље решење, јер би најбоље решење била заштита јужне границе Грчке.
То је спољна граница шенгенске
зоне и Европске уније. Уз то, ми
нисмо били срећни што смо изградили ограду између Србије
или Хрватске и Мађарске. Нико
не воли да гради зид између две
државе, поготово не између пријатеља. Пријатељство између Србије и Мађарске никад није било
присније. Па, зашто смо онда то
урадили? Зато што смо имали
обавезу и придржавали се европских одредаба. По тим регулативима, ако имате спољну границу
шенгенске зоне, морате је заштитити. И ова граница се може прелазити само на званичним прелазима у време када су они отворени.”
и 16 земаља централне и источне
Европе заједно немају ни приближно
онолику економску размену колику
има Италија са Пекингом, да не говоримо о Француској или Немачкој. Или
ако се сетите колико су тесне економске везе између САД и Кине, онда
је смешно да нас криве што и ми тргујемо са Пекингом. Када је реч о Русији, ми смо потпуно зависни од њеног гаса. Ми се придржавамо одлуке
ЕУ о увођењу санкција, али нам је то
донело огромну штету. Мислим да је
у интересу ЕУ да сарађује на прагматичним основама са Русијом, да с
њом одржава дијалог и да морамо
да будемо свесни да је Русија важан
међународни фактор. То се односи и
на НАТО.

Разговор водила:
Зорана Шуваковић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО
Обележавање, па чак ни
спомињање великих
историјских годишњица
у нашој матичној земљи,
данас као да није
„у моди”. Стогодишњица
Албанске голготе је табу
тема, али су зато српски
медији преплављени
најпримитивнијим
видовима естрадне и
политичке „забаве за
милионе”, као идеалним
средствима за
самозаборављање

Р

етко и нерадо се у својим текстовима враћам на теме о којима је већ било речи, па чак и онда када се накнадно појаве нови, убедљиви аргументи који иду у прилог
исказаним ставовима. Овога пута ћу
начинити изузетак, зато што се протеклих дана догодило нешто (тачније:
није се догодило ништа, а требало
је) – што би могло да послужи као
врло сликовит пример у коликој је експанзији бољка коју крстисмо као колективну амнезију. То је онај опаки
вирус који чини да убрзано заборављамо многе вредности, којима би
други народи дали почасна места у
излозима свог менталног простора, у
којем чувају и негују своју колективну свест.
Данас мало ко у Србији сматра да је
потребно обележити сто година од чувене Албанске голготе. О њој се у српским, али и светским уџбеницима
историје, говори као о херојском делу,

Реч уредника

Дани када смо заборавили себе

у којем је страдало више десетина хиљада наших сународника. Реч је о масовном повлачењу српског народа из
отаџбине, под најездом окупатора у
Првом светском рату. Та сеоба догодила се управо у ово време, пре једног
века, преко планина Албаније, у којима
је од хладноће, болести и глади умрло
мноштво српских цивила – деце, жена
и старих, али и хиљаде војника.
Многи од оних који су ипак успели
да стигну до Грчке, оболели су и у
мукама умрли на Крфу. Сахрањивани
су на острву Видо и у Егејском мору – Плавој гробници, коју је занавек
опевао песник Милутин Бојић. То су
они, свима знани стихови који почињу
са: „Стојте галије царске…”, који у
многима од нас увек изнова изазову
најдубље емоције.
Како нам се, онда, десило, да страдалнике, које смо читав век оплакивали, одједном потиснемо из колективне свести и то тако далеко, да нам
није пошло за руком да их се сетимо
на стогодишњицу страдања? Ниједног, макар симболичног геста, да је
Србији познато да су уопште постојали – живели, патили и страдали.
Они који су чудом преживели и албанску и егејску голготу, страдали су
на Солунском фронту, о чему данас
говоре хиљаде српских гробова на
Зејтинлику и другим локацијама у
околини Солуна. Тих година Србија
је, према подацима Мировне конференције у Паризу, изгубила 1.247.435
људи, односно једну трећину целокупног становништва. Од 200.000
грађана који су пошли за војском у
Грчку преко Албаније, погинуло је
или умрло преко 140.000 људи. У албанским врлетима остало је смрзнуто 77.455 људи, а у каснијим борбама

на Солунском фронту, од оних који
су преживели и Крф, погинуло је
36.477 војника.
Ови губици никада нису надокнађени, а та српска трагедија као да
свој прави епилог доживљава у наше
време: демографски суноврат је од
тада до данас све већи, што ће Србе,
према прогнозама статистичара, избрисати са етничке мапе света.
Неко рече да сећања ове врсте сада у Србији нису у моди. Уместо подсећања на Албанску голготу, српске
телевизије преплављене су најпримитивнијим видовима „забаве за милионе”, идеалним за самозаборављање, и
препуцавањима актуелних политичара о темама које су за њих од капи-

талног значаја: ко ће на којој кривини
испасти из кочија власти, а ко ће и колико спретно у њих да ускочи?
Велики Тесла је говорио: „Поносан
сам што сам потекао из земљорадничког, витешког народа, који је у непрестаној љутој борби за своје идеале и европску културу задужио Европу и свуда заслужио част и поштовање читавог света”. Да је жив, Тесла
би, можда, овој својој реченици додао и категорију народног самопоштовања. У његово време, за таквим
наглашавањем очито није било потребе, јер се ова категорија подразумевала. Бољка коју споменух на почетку, све је променила.

Драган Јаковљевић

Потребна хитна санација мохачке цркве

Стручњаци потврдили озбиљна оштећења храма

Мохачка српска православна црква налази се у
веома забрињавајућем стању. О оштећењима цркве
наш лист је већ писао, а на опасност која прети
упозоравају и печујски стручњаци, који су ових
дана боравили у Мохачу

Н

акон детаљног прегледа главне
греде која је носећа за читав
мохачки српски храм, установљена су озбиљна напукнућа, због чега је потребно хитно санирати оштећење. Конкретно, потребно је заменити главну греду и челичне шипке,
које су такође оштећене. Мада штета
споља није уочљива, стручњаци су
регистровали и документовали све
детаље везане за тренутно стање цркве. То је учинио и Норберт Бугарски,
који поред бриге о мајшанској српској православној светињи, води рачуна и о културно-историјским споменицима српског народа у Мохачу.
Испитујући ситуацију, стручњаци
су констатовали бројне статичке
мањкавости, а посебно забрињава
дотрајалост греда на крову. Зуб времена учинио је своје и требало би
хитно обновити кровну конструкцију
светиње.
Пошто због опште беспарице нема изгледа да се до средстава дође
путем конкурса, донета је одлука
да се хитно предузму најнеопходнији кораци. Према проценама, они
неће коштати више десетина милиона форинти, колико је потребно за

обимније радове, већ знатно мање.
Ипак, само израда планова за санацију проблема кошта од 500700.000 форинти, а томе треба додати и саме радове.
Осим напукле греде, појавила су
се и друга оштећења: арматура у бетону је дотрајала па су се и тамо појавиле пукотине, оштећен је кров и
цела статика захтева брзу интервенцију. То је могуће учинити уколико се
брзо пронађе милион форинти, колико би коштали радови на привременом јачању кровне конструкције.
Уколико би сада оваква реконструкција била обављена, Срби у Мохачу могли би да „одахну” у наредних 20-25 година, када би требало
урадити обимнију санацију цркве.
Пошто у овом тренутку месни Срби и
локална самоуправа града Мохача не
располажу средствима од више десетина милиона форинти, колико би
коштао комплетан подухват, одлучено је да се ураде најнеопходнији радови на кровном делу. Њих ће, како
сада ствари стоје, финансирати месна Српска самоуправа, углавном путем добровољних прилога.

Предраг Мандић
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Будимпешта, 17. децембар 2015.

Скуп мађарских и српских привредника

П

Шансе за мала и средња предузећа

рисутне привреднике и функционере је на почетку скупа поздравио Ото Кишмартон, министар саветник за економска питања у
Амбасади Републике Србије у Будимпешти. Он је нагласио да је овај сусрет
организовао и спонзорисао Севернобанатски округ, а на скупу је био присутан и начелник тог округа Никола
Лукач, који је припремио и пригодну
презентацију о том делу Србије.

У просторијама Амбасаде Републике Србије у
Будимпешти, одржан је први Српско-мађарски
пословни форум, у циљу јачања привредне сарадње.
Форум је организовала Регионална привредна
комора северног Баната, у сарадњи са Амбасадом
Републике Србије у Будимпешти, Мађарско-српским
пословним саветом и Мађарско-српском
трговинском и индустријском комором

Састанку су, поред осталих, присуствовали и амбасадор Републике Србије Раде Дробац, заменик начелника
Одељења за Западни Балкан у Министарству спољних послова Мађарске
(МСПСТ) Золтан Варга-Насонић, генерални секретар Регионалне привредне
коморе у Кикинди Тибор Хорват, извршни потпредседник Мађарско-српске
индустријске привредне коморе Миклош Јојарт и секретар Мађарско-српског пословног савета Имре Варга.
Учесницима састанка добродошлицу је пожелео амбасадор Дробац, који је истакао да се амбасада у
Будимпешти труди да у оквиру својих делатности, колико је у њеној моћи, помогне економску сарадњу Мађарске и Републике Србије. Ово је,
како је рекао, једна од тих акција, за
коју се нада да ће бити успешна, као
и претходне. Према његовим речима,

направљен је значајан пробој у политичким и у личним односима државника двеју земаља, што је свакако нужна претпоставка и за развој свих
других односа.
Присутнима се обратио и Золтан
Варга-Насонић, заменик начелника
Одељења за Западни Балкан у
МСПСТ-у Мађарске.
– Мађарска влада ставља акценат
на унапређење сарадње и на развој
малих и средњих предузећа, а такође
подржава и унапређење оваквих сусрета. Један од видова подршке је
отварање граничних прелаза, јер
отворене границе помажу људима и
олакшавају сарадњу. У плану је отварање и усавршавање једног граничног прелаза где ће моћи да се обавља
пренос робе привредним током – рекао је господин Варга и подсетио на
финансирање малих и средњих пре-

Амбасадор Раде Дробац:

ЗА КОЈУ ГОДИНУ ДОЂИТЕ ВОЗОМ

„Робна размена Србије и Мађарске расте из године у годину, а сада сарађујемо и на великим инфраструктурним пројектима. Надам се да ћете
за коју годину овде долазити возом, а не колима. Ми практично живимо на
истом простору, имамо исте проблеме и онда треба да имамо вероватно
и веома слична решења. Познато је да је најлакше сарађивати са суседима
и нема разлога да и ми то не чинимо. Прва претпоставка за ту сарадњу је
да се боље познајемо и да упознамо могућности и једне и друге земље.
Амбасадор Дробац је нагласио да не познајемо довољно све могућности
које би се могле искористити у Севернобанатском округу, а поготово у осталим областима у Србији, са којима сарадња није ни приближно велика као
она између Војводине и Мађарске. Сва та сарадња не би могла бити остварива без добрих политичких односа, али ни без директних контаката привредника две земље, истакао је амбасадор Србије Раде Дробац и додао:
„Зато је важно да смо сви овде данас, да се ви међусобно упознате и
видите у чему и на који начин можете да сарађујете. Што се амбасаде
тиче, она увек стоји на располагању да помогне такве сусрете и данас, а
и у будућности. Амбасада, ја лично и господин Ото Кишмартон, стојимо
вам на располагању за све иницијатеве које будете имали у том правцу.”

дузећа са 50 милијарди форинти од
стране мађарске владе, од чега је 20
милијарди бесповратно:
– Ради помоћи у обезбеђењу финансијске позадине малим и средњим
предузећима, ради се на отварању
Егзит банке у Београду. Желим да
истакнем и отварање трговачке куће
„Трејд хаус” у Београду, са филијалама у Новом саду и у Суботици.
У име Мађарско-српског пословног
савета присутнима се обратио секретар Имре Варга. Овај пословни савет
представља инвеститоре из највећих
мађарских фирми на западном Балкану, као што је, на пример, ОТП банка. Савет се, према речима Имреа
Варге, радо одазвао да заједно са Амбасадом Србије организује овај скуп.
Њега посебно радује што на сличним
скуповима са Мађарско-српском комором не наступа први пут:

ЕКОНОМИЈА
– Ово наглашавам зато што је веома битно да дође до синергије између великих, средњих и малих
предузетника, како би пронашли заједничке интересе. Одлуку о улагању свих тих средстава о којима се
говори, можемо само да поздравимо.
Поновио је и сложио се са претходним говорницима да подршка не
треба великим, већ малим и средњим предузећима и изразио захвалност политици која крчи пут ка томе, уз напомену да искључиво од
привредника зависи да ли ће доћи
до сарадње – рекао је овај говорник.
У оквиру припремљене презентације Севернобанатског округа, његов
начелник Никола Лукач представио је
свих шест општина (Ада, Кањижа,
Сента, Чока, Нови Кнежевац, Кикинда), и изнео најосновније информације о свакој од њих, указујући том
приликом на потенцијале и могућности за будуће инвеститоре. Говорио је
о већ постојећим отвореним фирмама, као и о онима које су спремне и
траже партнере за сарадњу.
И Тибор Хорват се захвалио домаћинима и представио госте из Севернобанатског округа. Међу њима су
били „Керамика” Кањижа, Дестилерија „Шурлан” Нови Козарци, „Сапунџијска радња Зељковић” Кикинда,
„СЗТР Павлов” производња пластеника, „Мацвал теа” Нови Сад, „Алева”
Нови Кнежевац, „Флори” Крушевац,
„Новум” машине за паковање.
У наставку програма, основне информације о Дестилерији „Шурлан”
изнео је Сретен Коларић, а Миљан
Врана о компанији „Мацвал теа”, највећем произвођачу чајева у нашем
региону.
Претходно изнете информације је
на самом крају објединио Миклош
Јојарт, извршни потпредседник Мађарско-српске трговинске и индустријске коморе из Сегедина, уз напомену да Комора планира да отвори
продавнице мађарско-војвођанских
производа, коме би претходило прво
испитивање тржишта.
Учесници овог форума су у другом
делу сусрета, имали прилику за директне међусобне разговоре, размену контаката, као и за добијање више
информација од компанија за које су
били заинтересовани.

Драгана Меселџија
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

Р

Финансијски проблеми у Десци

Улагања у парохијски дом премашила очекивања

уководство црквено-општинског одбора у Десци, предвођено председником Чедомиром
Адамовом и протонамесником Светомиром Миличићем, одржало је
проширену седницу, како би се размотриле могућности проналажења
потребних средстава. У присуству
представника месне Српске самоуправе, Културно-уметничког друштва
„Банат” и једног дела парохијана, о
тренутној ситуацији и трошковима
обнове парохијског дома говорио је
Чедомир Адамов, извођач реконструкционих радова. Из његовог излагања могло се чути да упркос донацији од стране локалне самоуправе Деске, месне Српске самоуправе и
појединих житеља насеља, као и Српске православне црквене општине,
постоји буџетски мањак од 1,2 милиона форинти.
Неизмирени трошкови се пре свега
односе на грађевински материјал.

Када је епископ будимски Лукијан освештао
обновљени парохијски дом у Десци, многи су
сматрали да су сви проблеми коначно решени,
али су се накнадне потешкоће ипак јавиле:
испоставило се да ванредни трошкови захтевају
додатна улагања

Донета је одлука да се
у кругу месних парохијана и парохијанки до
краја године спроведе
акција сакупљања добровољних прилога, а
руководство
месне
Српске православне црквене општине молбу
ће упутити и бившим
Дешчанима, које живе
на различитим крајевима земље.
Током седнице, српска самоуправа је до- Чедомир Адамов

нела одлуку да из свог
буџета издвоји још
200.000 форинти како
би ублажила недостатак средстава, па преостаје још милион форинти које треба сакупити.
Радови на парохијском дому су већим делом окончани, преостало је још наношење последњег слоја на фасади, чиме ће се заокружити извођачки радови.

На седници се разговарало и о
евентуалном укључењу других црквених општина и подршци финансирања режијских трошкова парохијског дома у Десци. Будући да протонамесник Светомир Миличић администрира и у новосентиванској и вашархељској парохији, Чедомир Адамов, председник дешчанског црквено-општинског одбора, најавио је заказивање сусрета са представницима
поменутих парохија, како би се размотриле могућности расподеле трошкова реновирања дешчанског парохијског дома.
Чедомир Адамов је изразио наду
да ће доћи до компромисног решења, а било је и неколико идеја како
да се повећа приход, односно, како
да се смање трошкови. На крају седнице, укратко је било речи и о прослави предстојећих зимских празника.
П. М.

Излагање Кристифора Брцана на скупу у Апатфалви

Представљене активности дешчанских Срба
Скуп о очувању и неговању културних традиција
одржан је у Дому културе у Апатфалви, у
организацији Мађарског просветног института
Жупаније Чонград

П

Кристифор Брцан

озив за скуп у Апатфалви упућен је и Кристифору Брцану,
председнику Културно-уметничког друштва „Банат” из Деске, који је од стране организатора замољен
да говори о позитивним искуствима
ансамбла на чијем је челу. Господин
Брцан је тако говорио о начину на који чланови „Баната” раде на очувању
и неговању културне традиције, пре
свега везане за српски народ.
Уз помоћ фотографија, он је представио рад друштва од 1948. године,
до данашњих дана, а такође и о доласку Срба на ове просторе и каснијем историјату. Посебну пажњу је посветио формирању и активностима
радионице у којој раде везиље и ткаље.

Сегедински Срби поново
штампају разгледнице

У

сегединском Српском клубу одржана је заједничка седница руководилаца Самоуправе Срба у Сегедину, Сегединске српске заједнице и месног црквено-општинског одбора, који је заступао протонамесник Павле Каплан, сегедински
парох.
На дневном реду се поновно нашло штампање разгледница са
мотивима сегединског српског православног храма. Пре неколико година једна сегединска фирма већ је штампала серију разгледница и тада су објављена четири серијала. Покренута је иницијатива да се разгледнице поново штампају, па је договорено да
се та акција реализује, а да финансирање преузме Самоуправа
Срба у Сегедину.
Разгледнице ће служити популарисању сегединске цркве у
јавности, с обзиром да је реч о једном од најлепших културноисторијских споменика у граду на обали Тисе.

П. М.

Кристифор Брцан је присутне
упознао са плановима КУД-а „Банат” и настојањима Дешчана да поново конкуришу за финансијска
средства ради одржавања и обнове
старог српског гробља у Десци. За
овај пројекат би желели да пронађу
и одговарајуће партнере у Србији,
као и да га прошире на реконструкцију месне српске православне цркве, популаризацију рада радионице и адаптацију горњег дела Културног, образовног и верског центра
„Свети Сава”.
Након вишегодишње паузе, Дешчани су поново спремни да учествују на
Европској смотри српског фолклора.
Последњих неколико година Србија
је била домаћин традиционалне смо-

тре српских фолклорних ансамбала
из Европе, али је стигла вест да ће наредне, 2016. године домаћин европске фолклоријаде бити Аустрија. То
је подстицај за чланове „Баната” да
се поново појаве на овој смотри, на
којој су се окитили бројним признањима. Управо из тог разлога, постоји
могућност да се Дешчани у Аустрији
појаве у ревијалном, а не у такмичарском делу фестивала. Они су, свакако, након веома успешног организовања манифестације 2002. године,
поново спремни да угосте најбоље
српске ансамбле из Европе и то 2018.
године.
Осим ових активности, руководство „Баната” ради и на изради документарног филма о предбожићним,
божићним и светковинама после Божића. Планира се, такође, истраживачка акција која би обухватила и Србију, где се налазе бројни документи
везани за Србе у Десци.

П. М.
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Отворена изложба у Музиколошком институту МАН

Почаст чуварима српске музичке баштине

С

вечаност, која је представљала
један од сегмената манифестације „Српски музички јубилеји у
Будимпешти”, отворили су Пера Ластић, директор Српског института и
Борислав Рус, председник Српске самоуправе у Будимпешти, који је подсетио да ова изложба није
једина, када је реч о очувању српског наслеђа на овим
просторима. При том је навео и неколико изложби организованих протеклих година.
Петар Ластић је поздравио госте на мађарском и
српском језику и изложио
кратак пресек садржаја
изложбе. Говорећи о Корнелију Станковићу, који је рођен и живео у Будиму (1831–
1865), истакао је да је он био
први школовани српски композитор који је записивао и
хармонизовао српско народно црквено појање и народне
песме.
Други композитор, Тихомир Остојић (Остојићево, 1865 – Беч, 1921), био
је историчар књижевности, музиколог, секретар Матице српске. Студи-

Д

ела четворице славних композитора, изводили су чланови новосадског Вокалног студија „Орфелин”, којим руководи Тамара Адамов-Петијевић. Овај ансамбл основан
је 2009. године, а чине га углавном
чланови познатог црквеног хора „Свети Стефан Дечански”.
Концерт, који су организовали Српски институт и његови партнери, почео је двема Станковићевим песмама
из „Васкршњег јутрења”. У наставку,
хор је извео одломак из Литургије,
познат под називом „Друга Слава”,
затим духовну музику Корнелија
Станковића са још две песме из његовог „Осмогласника”: Догматик 6. гласа „Кто тебе не ублажит” и „Господи
возвах” 4. гласа.
И данас се радо слушају такозване
„староградске” или „варошке” песме,
за које се често мисли да су искључиво народне, и по тексту и по мелодији. Оне, међутим, не потичу само из
народа. Неке су написали наши чувени песници, а њихове непролазне мелодије дело су Корнелија Станковића.
Из богатог опуса Корнелијеве световне музике, соло песама и хорских
композиција писаних у духу народне
музике, или на народне теме, хор је
извео песме за глас и клавир „Ударало у тамбуру ђаче” и „Мила моја, мила моја, ди си синоћ била”, затим „Ој
за гором” за мешовити хор, „Шта
с’оно тамо чује”, као комбинацију песме за глас и клавир и хорске композиције и „Тавна ноћи”, сплет песама за
мешовити хор. Солисти су били Ивона Шари, сопран, Марко Алексић, баритон, Милан Перишић, тенор и Јулија Бал, клавир.
Диригент Тамара Адамов-Петијевић отпевала је „Ирмос” 4. гласа,
пример „великог” појања, а потом је
хор извео још три композиције Тихомира Остојића: „Тропар на Цвети” 1.
гласа, „Ипакој Васкрса” 4. гласа,

У част четворице почивших српских компoзитора,
у сали „Хајдн” угледне музиколошке установе у
Будимпешти, одржан је програм Српског позоришта
у Мађарској и Бранке Башић и отворена „рол-ап”
изложба Српског института

рао је у Будимпешти и у Бечу и бавио
се записивањем народних песама и
народних црквених напева. Такође је
компоновао духовне хорске композиције.

Када је реч о Исидору Бајићу (Кула, 1878 – Нови Сад,
1915), треба истаћи да је он
био композитор, музички писац, педагог, организатор
музичког живота, аутор
бројних популарних збирки
народних песама. Музику је
студирао на Музичкој академији у Будимпешти, а живео
је у Текелијануму, где је почео да компонује.
Од великог значаја за Србе из Мађарске, веома популаран и код Хрвата и
Словенаца, јесте Тихомир
Вујичић (Помаз, 1929 – Дамаск, 1975) композитор и
етномузиколог, који је настрадао у
авионској несрећи пре 40 година. Он
је био познат широј мађарској јавности, а компоновао је музику различитих жанрова – филмску музи-

Концерт Вокалног студија „Орфелин”

Човек сав од музике

Концерт у дворани Óbudai Társaskör био је, као и
читава манифестација „Српски музички јубилеји у
Будимпешти”, посвећен стваралаштву композитора
Корнелија Станковића, Исидора Бајића, Тихомира
Остојића и Тихомира Вујичића
„Предварившија утро” и Кондак Васкрса „Ашче и во гроб”, 8. гласа. На
крају представљања опуса духовне
музике Тихомира Остојића хор је извео величанствени Велики Прокимен
„Кто Бог велиј”, 7. гласа, у три варијанте, писан за мушки и мешовити
хор. Солиста је био Адријан Крањчевић, тенор.

Песму „Зарекла се Даница”, коју је
извела женска певачка група хора
„Орфелин” (солистичке деонице су
извеле: Александра Гога, Сузан Мијатовић Јанковић и Оливера Марчић),
записао је давне 1948. године Тихомир Вујичић у Сентандреји, по певању Стевана Јаковљевића, који је тада
имао 72 године.

КУЛТУРА
ку и сценске игре, а као етномузиколог је сакупљао о бележио српску,
хрватску и словеначку народну музику. Касније је, на основу његовог
рада, објављена збирка „Музичке
традиције Јужних Словена у Мађарској”.
Госпођа Маријета Вујичић, супруга
Стојана Вујичића, књижевника и критичара, рођеног брата Тихомира Вујичића, приредила је изненађење и
Музиколошком институту Мађарске
академије наука (МАН) поклонила
бронзану плакету са ликом Корнелија Станковића. Реч је о раду Небојше
Митрића, чувеног београдског вајара. Поклон је преузео Пал Рихтер, директор ове институције.
Чланови Српског позоришта у Мађарској, драмски уметници Милан
Рус и Јосо Маториц, пијаниста Мирко
Милошевић и вокална солисткиња
Бранка Башић, извели су неколико
музичких дела поменутих композитора, као и текстуалне одломке из
дела Петра Милошевића, српског
књижевника из Мађарске.
Свечаности је, поред осталих, присуствовала Вера Пејић-Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској, затим гости из Београда, као и
наставници и ђаци Српске школе „Никола Тесла”.

К. П.

Етномузиколог др Јелена Јовановић, извела је песму „Ивањско цвеће,
Иван те бере”. Према расположивим
подацима, забележена је у Брезници
(Szentmihályhegy, 1959) и један је од
изузетно ретких примера ивањданских песама у нашој традицији.
Након Иванданске песме, женски
хор је извео још три записа из споменуте збирке Тихомира Вујичића. Део
програма посвећен овом етномузикологу, завршио је мушки хор песмом познатом као „Сентандрејска
химна”.
Исидора Бајића хор је представио
његовом најпознатијом клавирском
композицијом „Сање” из „Албума
композиција за гласовир”, а потом и
песмом „Свјати Боже” из Литургије и
Баладу за баритон соло и мешовити
хор „Гусларева смрт” на текст Јована
Јовановића Змаја.

Катарина Павловић-Бачи
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Научно предавање на Универзитету „ЕЛТЕ”

Театар у епохи електронских комуникација

Осавремењавање позоришта и његово мењање у
складу са захтевима медијског окружења, не треба
схватити као потребу да позориште опонаша
медије. Друштвена природа позоришта је различита
од медијске и она као таква мора бити очувана,
истакао је проф. др Никодијевић, познати српски
културолог, на предавању пред студентима
славистике у Будимпешти

махом квантитативне природе. Такви
параметри нас, како тврди, неће довести до закључка о великом значају
позоришта:
– Медији нам нуде огромну количину информација о свету у којем живимо. И то чине непрекидно. Чињеница
да њиховим посредовањем сазнајемо
много, не значи да свет о којем се информишемо једновремено и боље разумемо. Позориште не сме да одуста-

ри боља комуникација са већ медијатизованом публиком. У том контексту
се традиционално, драмско позориште са својом публиком доживљава
као својеврсна „еколошка ниша” – рекао је предавач из Београда и додао:
– Трећи, такође битан аспект односа позоришта и медија односи се
на интеграцију разноликих медијских садржаја у традиционалну
сценску презентацију. Ова околност
је потпуно неспорна. Сваки од нових
медија је врло брзо након своје појаве доживео промоцију и на позоришној сцени, а примери за то су фотографија, панорама, диорама, снимљени звук, филм, телевизија, chroma
key, видео…
Према професоровим речима, неспорна је потреба да се позориште

не од сопственог начина представљања, који свакако мора бити различит
од представљања које нам нуди медијско окружење. Позориште мора
снажити свој потенцијал, који је оријентисан ка изоштравању свести, указивању на неправде, позивању на толеранцију. То је идеја о позоришту као о
моралној установи – поручио је предавач студентима и професорима Филозофског факултета у Будимпешти.
Предавање у Будимпешти заједнички су организовали Смер за српски језик и књижевност будимпештанског факултета и Српске недељне новине из Мађарске, а осим студената српског језика и књижевности,
присуствовали су му и високошколци
са других смерова ове установе.

а Смеру за српски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета „Етвеш Лоранд” у Будимпешти, гостовао је
проф. др Драган Никодијевић, декан
Факултета за културу и медије Универзитета „Џон Незбит”. Овај познати
српски културолог је студентима у
мађарској престоници одржао предавање на тему „Театар у епохи доминације тржишта и електронских
комуникација”.
Према речима професора Никодијевића, питање односа позоришта
према новијим медијима је слојевито, будући да су сви савремени медији управо технолошки детерминирани. Онима који су мање упућени у позоришну праксу, тврдња да је позориште одувек оријентисано ка коришћењу најразличитијих техничкотехнолошких проналазака делује, како је рекао, у најмању руку необично.
Али, многе чињенице из позоришне
историје то управо потврђују.
– Други правац размишљања о односу позоришта и савремених медија
тиче се очигледних настојања да
сценском експликацијом опонашају
језик и естетику нових медија. Ово се
обично правда потребом да се оства-

УСКОРО ПРОТОКОЛ
О НАУЧНОЈ
САРАДЊИ
Професор др Драган Никодијевић је у својству декана београдског Факултета за културу и медије Универзитета „Џон Незбит”,
био гост у деканату Филозофског
факултета Универзитета „Етвеш
Лоранд”, где је са члановима управе ове институције разговарао и о
могућим облицима сарадње две
научно-образовне институције. У
том циљу ће, како сазнајемо,
ускоро бити припремљен и потписан посебан протокол.

КОНКУРС

П

раво учешћа на конкурсу
имају аутори који стварају на
српском језику, без обзира на
држављанство и место становања.
Један аутор може послати највише
једну причу, дужине до 3000 компјутерских карактера (укључујући и
размаке). Радови треба да буду написани у Word формату, потписани
шифром и послати електронском
поштом (имејлом), на адресу:
snnbudimpesta@gmail.com

мења и прилагођава духу времена које је понајвише медијски обележено.
Он, међутим, упозорава да треба имати у виду да је позориште веома сложена и скупа уметничка пракса и да
промене није увек могуће спровести
довољно брзо и у складу са стварним
потребама. Осавремењавање позоришта и његово мењање у складу са захтевима медијског окружења, не треба схватити као потребу да позориште опонаша медије. Друштвена природа позоришта је различита од медијске и она као таква мора бити очувана, каже професор Никодијевић.
Он истовремено сматра да о савременој улози и утицају позоришта
не треба говорити језиком и параметрима масовне и технолошки подржане потрошачке културе, који су

СНН

ПОЗИВ АУТОРИМА КРАТКИХ ПРИЧА

Редакција „Српских недељних новина” расписује
традиционални конкурс за најбољу необјављену
кратку причу на српском језику
Податке о себи, који укључују
пуно име и презиме, краћу биографију, поштанску и електронску
адресу и број телефона, аутори
достављају такође имејлом, у
оквиру истог дописа, испод своје

приче и шифре којом је потписана.
Чланови жирија ће радове учесника конкурса добити од стране организатора искључиво под шифрама.
Конкурс није тематски одређен, а

у конкуренцију за награду ући ће
приче које на имејл адресу Српских
недељних новина стигну до 29. фебруара 2016. године.
Жири ће одлуку донети до краја
марта, а резултати конкурса биће
објављени у следећим медијима:
штампано и онлајн издање „Српских
недељних новина”, интернет страница РТС-а (подсајт за дијаспору) и
сајт „Конкурси региона”. 
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Будимпешта, 17. децембар 2015.

Покушаји покатоличавања Срба (15)

С

Завера против епископа Мијакића

рпски монаси су негодовали и молили
владику да се не упути у Загреб. Но, епископ Гаврило није их послушао.
– Тачно сте превели, екселенцијо. Видите, после
многих лепих речи и похвала, које сте без сумње заслужили, дошло је време
да се најзад позабавимо и
питањем марчанског арогантног псеудобискупа Мијакића – предложи бискуп
Петретић, па се закашља.
–
Optimum
eligere
oportet! (Треба изабрати
најбоље!) – узврати Херберштајн.
– Quasi episcopus Gabriel
in
ascensu
clivoque
extensus… (Тобожњи епископ Гаврило се стрмим
странама спушта…) – дода
бискуп бришући усне свиленом марамицом.
– То сте лепо приметили. Ја знам да овај проклетник стоји иза ове последње
буне и ужасног крвопролића шизматичких Раца.
Претпостављам да вам је Монах у својој ћелији, гравира из XVIII века
познато како су немилосрдно убили мог кандидата… – рече
– Куцнуо је час да се једном за
пуковник без икакве сумње.
свадга обрачунамо и са тим дрским
– Да, упознат сам свим детаљима Мијакићем.
– одговори самоуверено Петретић.
Неће више управљати неком квази

нахијом насред моје наткапетаније. Закуцаћу ја на
његова врата, па кад га се
дочепам… – претећи рече
зајапурени Херберштајн.
– Дозволите ми да вам
предложим једну ствар.
Пре свега, морамо да будемо изузетно суптилни. Најважније је да нам Мијакић
сам дође у Загреб. Нема
потребе да се изазивају
ови полудивљи Власи. Напетост неће уродити плодом. Само ће погоршати
ионако тешку ситуацију.
Ваља нам помоћи да се залутала овчица врати у свој
тор. Стога, нужно је да достојно дочекамо тог расколника… – предложи загребачки бискуп.
– Слажем се са вама,
монсињор. Но, ја вас уверавам да су се ти Власи, Морлаци, Расцијани, већ коначно опаметили. Не пада им
више на памет да подижу
буне. Нема више српских
судија по селима, а нема
више ни избора, нити већања кнезова. Све је под мојом најстрожом контролом.
Ја надзирем и плач детета у колевци,
ја знам и за уздахе стараца и за најтајније мисли мушкараца и жена –
узврати строгим гласом пуковник.

– Мени приличи да будем доследан. Не преостаје ми ништа друго него да опет и изнова понављам своју
омиљену девизу коју ће ускоро наизуст научити и онај гиздави марчански псеудоепископ: Iustus abs terrore
erit! (Због страха постаде правичан!)
– заврши разговор бискуп Петар Петретић и наздрави Јохану Јозефу
Херберштајну.
Гаврило Мијакић беше висок и снажан човек изразито лепих црта лица.
Петретић га је описао као лисичјом
нарави надарену личност. Донекле је
и био у праву. Приметивши безобзирност и окрутност пуковника Херберштајна, владика Мијакић одлучи да
избегне мач кивног Аустријанца. Тако је почетком јула месеца 1666. године, марчански епископ посетио
Рим. Званични разлог његовог боравка у Риму, што је вешто разгласио по
целој Хрватској и Славонији, беше да
покаже своју покорност папи Александру VII. Вративши се у марчански
манастир, Мијакића изненади позив
бискупа Петретића. Српски монаси
су негодовали и молили владику да
се не упути у Загреб. Но, епископ Гаврило није их послушао. Почетком
јула месеца појавио се у Градецу, резиденцији загребачког бискупа. Овде
га је поред Петретића дочекао и мрки поглед калачког надбискупа Ђерђа Селепчењија. Арцибискуп га упита да ли поседује папску потврду да
је именован за гркокатоличког бискупа. Епископ Мијакић се саркастично насмеја.
Драгомир Дујмов

животни стил

Савети за добро здравље

З

баштина

Храна која регенерише органе у нашем телу

а јетру се сигурно зна да се обнавља. Њене ћелије живе око 150
дана, након чега старе замене
нове и јетра може да настави да обавља своју функцију избацивања
отрова из организма.
За срце се мислило да се не регенерише, да цео живот имамо „исто”
срце, али истраживања су доказала
да пумпа организма може да се обнови и то три до четири пута у току
живота.
Кожа се обнавља на 28 дана, костима треба око 10 година, црвена
крвна зрнца живе око четири месеца, ћелије црева се обнављају на
свака три до четири дана, а што се
можданих ћелија тиче, оне се не регенеришу и то што смо добили рођењем, добили смо (зато их треба чувати).

 РЕГЕНЕРАЦИЈА НЕРАВА
Постоји широк спектар природних
једињења која регенеративно делују
на нерве. Студија из 2010. године објављена у Rejuvenation Research каже
да комбинација боровнице, зеленог
чаја и карнозина (налази се у свињетини, јунетини, риби) помаже нервну
и регенерацију матичних ћелија код
животиња са неуродегенеративним
болестима.
Друге супстанце са сличним дејством су: куркумин (корен биљке
куркума), апигенин (једињење које се
налази у целеру, першуну, артичока-

Здравље значи и добру регенерацију органа, јер се
старе ћелије морају заменити новим, како би се
живот наставио. Храна је веома важна за овакве
обнове и корисно је знати које су намирнице
од највеће помоћи

ма), боровница, жен шен, црвена жалфија, резвератрол
(црно вино, црно грожђе, црна чоколада), матични млеч,
теанин (зелени чај), кафа.
Постоје и друге супстанце
које помажу оздрављењу
нерва поправљајући омотач
нервног влакна мијелина. И
музика и заљубљивање утичу позитивно на регенерацију и опоравак неурона.
 ОБНАВЉАЊЕ ЈЕТРЕ
Глициризин је једињење
које се налази у корену сладића и који се, према једној
студији, показао као одличан стимуланс у регенерацији код
животиња, код којих је хируршки
одстрањиван део јетре. Друге супстанце које помажу регенерацији јетре су: карвакрол (из уља оригана),
куркумин (корен биљке куркума),
жен шен корејски, артичока, витамин Е (тофу, спанаћ, бадем, семе
сунцокрета, авокадо, шкампи, риба,
маслиново уље, броколи, бундева и
тиква).

це броколија, кељ, прокељ, купус,
карфиол).
 ХОРМОНСКА РЕГЕНЕРАЦИЈА
Једно од једињења које регенерише хормоне, који су губљењем електрона ослабили, је витамин Ц (паприка, кељ, киви, броколи, јагоде, поморанџе, грашак).
 СРЧАНИ МИШИЋ
До скора се мислило да
мишићно ткиво није подложно регенерацији. Нова истраживања показују да постоје једињена која стимулишу градивне ћелије срчаног мишића које чине здраво
срчано ткиво: резвератрол
(црно вино, црно грожђе, црна чоколада), сибирски жен
шен, Н-ацетил-цистеин (овсене пахуљице, свињетина,
пилетина, пшеничне клице,
млади сир).

 РЕГЕНЕРАЦИЈА БЕТА ЋЕЛИЈА
Бета ћелије прозводе инсулин у
панкреасу. Са следећим једињењима
је успешно експериментисано како
би се помогло дијабетичарима: сребрна свиленица, црни ким, витамин Д
(риба, кавијар, јаја, сир), куркумин
(корен куркуме), аргинин (црвено месо, соја, јаја, морски плодови, сусам),
авокадо, горка диња, блитва, кукурузна свила, стевија, сулфорафан (кли-

Х
 РСКАВИЦА, ЗГЛОБОВИ,
КИЧМА
Куркумин и резвератрол су се добро показали код опоравка од повреде кичмене мождине, док за остеоартритис, дегенеративно обољење
зглобова, постоји широк спектар потенцијално регенеративних супстанци које се налазе у коприви, рибљем
уљу и осталим намирницама богатим
витамином Е. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен

У

тинејџерским годинама све се
мења. Дан за даном ми ништа не
примећујемо, али погледајте
уназад само годину дана и схватићете.
Сећам се, било је то „давне” 2013.
године, првог септембра…. Једна девојчица је стајала испред дома у Рожа улици. Мајка је грлила и љубила, а
сузе су текле као у причи. Са својих
петнаест година почела је да живи
новим, потпуно другачијим животом.
Није знала шта да очекује и чему да
се нада. Била је уплашена. Упознала
је много људи из различитих градова.
Нека пријатељства и даље трају, док

Ђачка литерарна остварења

Поглед уназад – корак унапред

су се нека почела гасити или су се већ
угасила. Особе за које је мислила да
ће бити заувек у њеном животу, више
не причају са њом. Они за које је била
сигурна да никада неће проговорити
са њом, сада су јој блиски, можда и
најбољи пријатељи.
Живот понекад нема смисла и са
тим је морала да се помири. За две
године проведене у Будимпешти постала је зрелија и одговорнија особа,
него што је раније била. Способна је
да сама доноси одлуке и решава сво-

је проблеме, без родитеља. Пресрећна је што је добила прилику да се
школује у иностранству. Многа деца
могу само да сањају о томе, па је она
почела то да цени. Одрастала је и сазревала са својим вршњацима у другој држави, у једној прелепој престоници. Научила је да дели своје проблеме, срећу и тугу са другима. Научила је да се смеје, чак и кад јој се
плаче. Пробала је многе ствари за које је мислила да никад неће, посетила
је и обишла бројне грађевине и остала

лепа места Будимпеште. Та девојчица
сада има 17 година, седи у својој соби
и пише ово. Испочетка проживљава
безброј успомена у својој глави. Она
би желела да врати време уназад и да
исправи неке ствари, али живот је
превише кратак да би се враћала у
прошлост. Хтела би да вам исприча
све од почетка до краја, али то није
могуће. Не постоје речи којима би могла да опише шта је све доживела овде. Она зна да је долазак у Српску
гимназију велика одскочна даска за
даље школовање. Сваки дан је, на корак ближе свом циљу. Искористите
оно што сада постоји, пре него што се
опет промени. Све ће ово у будућности бити само сећање.
Јована Дудуковић, 10.а

Још један успех наших гимназијалаца

Пехар за најбоље кошаркашице

У

Дому мађарског спорта у Будимпешти, 1. децембра одржана је свечаност
поводом доделе диплома и пехара најбољим спортистима, учесницима овогодишње „Ђачке олимпијаде” у Мађарској.
Посебно смо поносни на кошаркашице наше Српске гимназије „Никола Тесла”,
које су се истакле својим резултатима у старосној групи V-VI и заслужно освојиле златну медаљу. У овом тиму, под вођством тренера Немање Томашевића,
играле су: Јована Богдановић, Јована Дудуковић, Ивана Кекић, Марина Кекић, Данијела Ковач, Милица Милисавић, Бојана Мишулић, Соња Самоковлија, Кристина
Станковић, Јелена Живановић и Нађа Живковић.
Поздравни говор одржао је Андраш Варга, председник Ђачког спортског савеза у Будимпешти, а дипломе и пехаре поделили су истакнути мађарски спортисти: Атила Цене, олимпијски шампион у пливању на Олимпијским играма у Атланти 1996. године и Давид Корнел, професионални кошаркаш, једини мађарски
играч који је до сада играо у НБА лиги и тренутно је председник клуба „Алба Фехервар”.
К. Б.

УКРШТЕНИЦА
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Будимпешта, 17. децембар 2015.

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
Оркестра Бобана и Марка Марковића
2. јануара 2016. од 15.00 и 19.00 ч.
Палата уметности у Будимепшти
Művészetek Palotája
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1

XX ТАМБУРАШКИ ФЕСТИВАЛ
У МОХАЧУ
20. децембра 2015. од 19.00 ч.
Наступају:
Ансамбл „Вујичић”, Оркестар „Шендерге”,
Марта Шебешћен, Мађарски ромски тамбурашки
оркестар и гостујући тамбураши из суседних земаља
Адреса: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 3

РЕГИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА МРАЗА
У ПОМАЗУ
18. децембра 2015. у 17.00 ч.
Свечана сала Градске куће
Улица Лајоша Кошута 23-25

ПОРОДИЦИ ПОТРЕБАН СТАН
Трочлана породица тражи стан, мању кућу или део куће
за изнајмљивање на дуже време у мирном и зеленом
делу Будимпеште или њеној околини.
Контакт телефон: +36 30 477 8233.

ЧАСОВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Професор са вишегодишњим искуством даје часове
српског језика за све нивое и припрема полазнике
за језичке испите.
Тел: +36 70 702 2524

ИНФО СЕРВИС
САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ
ИЗДАЈЕ КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР
Oбавештавамо вас да Самоуправа Срба у Мађарској
намерава да изда у закуп канцеларију која се налази у
њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе
улици бр. 49 – приземље, број 8, под земљишним бројем:
VI. 28938/0/A/4. Некретнина има 32 квадратна метра и намена јој је канцеларијски простор.
Молимо заинтересоване да понуду цене закупа пошаљу на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској,
до 20. јануара 2016. године на адресу: Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.
Остале информације:
– Некретнина није опремљена намештајем.
– На основу добијених понуда, одлуку о закупцу доноси Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Са одабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона CLXXIX о правима мањина из 2011. године; на основу
Закона о имовини мањина CXCVI из 2011. године (у даљем
тексту: Закон о имовини мањина); затим се узима у обзир
и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и
улагањима.
– Скрећемо вам пажњу да, с обзиром на Закон о имовини мањина, уговор може да се склопи само са оним
физичким или правним лицем које прихвата ставове закона 11. § (11)
– Трајање уговора о закупу: уговор о закупу може да
се склопи најраније 1. фебруара 2016. године, а трајање
уговора од дана потписивања је 364 дана.
– Минимална цена закупа је 70.000 форинти месечно,
а она у себи садржи и месечне режијске трошкове на име
коришћења просторије.
Некретнина може да се погледа у унапред уговорено
време. Детаљније информације можете добити од председнице Вере Пејић-Сутор (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3) у радно
време Самоуправе, лично или на телефон +36 70 333
6494.
Задржавамо право на промену или повлачење овог
огласа, с тим да ћемо у том случају јавно огласити промене.
Самоуправа Срба у Мађарској

ИСПРАЋАЈ 2015. ГОДИНЕ
Аутентични српски
грил ресторан
у срцу Будимпеште!
Увек свеже
месо на жару
и најквалитетнија
пића са Балкана!
Ráday utca 61, IX кварт
Тел: +36 30 482 10 71
Достављамо поруџбине
на подручју Будимпеште!

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

29. децембра 2015. од 19.30 ч.
Fővárosi Művelődési Ház
1119 Budapest, Fehérvári út 47
За добро расположење побринуће се народносни
оркестри и културно-уметничка друштва у Мађарској
Организатор: Удружење „Глас Балкана”

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2015.

18. 12. Вечерње
– у 16.00 ч.
19. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Никола)
19. 12. Вечерње
– у 16.00 ч.
20. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Детинци)
26. 12. Вечерње
– у 16.00 ч.
27. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Материце)
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30
Тел. +36 30 989 6139
www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
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СА ЛИЦА МЕСТА

У

з тихе звуке класичне музике и
увод домаћина првог дела програма, Оскара Пандија, присутни су уживали у одломцима есеја које је госпођа Марјаш написала у периоду између 1976. и 1989. године и
уврстила их у књигу „На крилима музике”. Сама ауторка није присуствовала догађају из здравствених разлога, али је о књизи за СНН говорио њен
син, др Бела Марјаш, писац, сликар и
музичар.
– Ово издање је збирка есеја, које
је Адела Марјаш написала у Новом
Саду. Она је радила као уредник у
Редакцији озбиљне музике у Радио
Новом Саду. Уз помоћ Радио Новог
Сада и међународних институција,
убрзо је добила прилику да посети
бројне фестивале широм света, од
Салзбурга до Њујорка, од Финске до
Чикага, од Вероне до Москве и Санкт
Петербурга. Своје есеје писала је и
читала у оквиру радио емисија, у жељи да се промовишу културе различитих земаља, што је, наравно, обухватало и критику самих концерата.
Сусретала се са важним актерима
озбиљне музике код нас, и пре свега у
свету, па је тако направила интервјуе
са Џорџом Шолтијем у Чикагу, са Ани
Фишер, најчувенијом мађарском пијанисткињом, на Коларцу у Београду,
где је иначе дуго и живела.
Последњих десет година ауторка
књиге живи у Будимпешти. Овде се
пружила могућност да се издају њени музичко-културолошки есеји, сакупљени у једну збирку, која је представљена те вечери.
Док се у мирном кафеу „Елатохаза” промоција књиге завршавала,
други део програма, који је укључивао журку, почињао је уз познате звуке српске музике. Организатор програма, др Вилмош Шимон, говорио
нам је о години коју испраћамо, али и
о плановима за наредну:
– Имали смо много гостујућих великих имена у 2015, као што су Звонко Богдан, „Црвена јабука” или „Пр-

Децембарска „ЈУ Журка”

На крилима балканских нота

Прве суботе у децембру одржана је последња
„ЈУ журка” у овој години, у пештанском клубу
„Елатохаз”. Вече је почело презентацијом књиге
„На крилима музике”, ауторке Аделе Марјаш, а
настављено забавом уз популарне балканске ноте

љаво казалиште”. За крај смо хтели
да направимо забаву која неће „оперисати” великим именима, него више
празником и наравно били смо мотивисани предстојећим доласком Светог Николе, Деда Мраза, ко га већ како зове. Гости су на улазу могли да
добију црвене капе, а имали смо и
крампусе, који су у поноћ донели поклоне. Поклањали смо и карте за нашу следећу журку, која је планирана
за 12. фебруар 2016. Тада доводимо у
Будимпешту „Плави оркестар”, који
иначе никада раније није гостовао у
Мађарској. По први пут, они ће бити

ДУХОВНОСТ

овде, и то у клубу „Акваријум” – открио нам је Вилмош.
После промоције књиге о историјату новосадског радија, програм је настављен уз два ди-џеја (ДЈ). Како смо
чули од домаћина, ДЈ Мачић је њихов
стални сарадник, док ДЈ Вучко долази
из Суботице. Журку је прекинуо Деда
Мраз својим доласком у поноћ. Oн је
стигао на бициклу, у пратњи две прелепе девојке које су биле крампуси.
Што се гастрономије тиче, посетиоцима журке нуђено је прасеће и јагњеће печење, пљескавице, ћевапи и
други балкански специјалитети.

– Када све сумирамо, ово је била
права празнична журка на којој су сви
били опуштени и у новогодишњој еуфорији, а од фебруара креће нешто
много веће – поручује нам Вилмош.
Слављеничка атмосфера окупила
је госте из различитих крајева Србије,
Мађарске и других, околних
земаља. Неки посетиоци дошли су у пратњи пријатеља,
који су били у туристичкој
посети Будимпешти, па је тако било гостију и из Аустрије, Словачке, Хрватске, али и
из Ниша, Београда и Војводине.
– Често на „Ју журке” долазе исти људи и то је лепо,
јер је то прилика да се сретнемо и веселимо заједно, уз
музику коју сви познајемо.
Највише ми се свиђа што се
за сваку журку бира друго
место и увек су то популарне локације, које могу да
привуку и Мађаре који „немају везе” са бившом Југославијом, али им ови догађаји на тај начин могу постати
занимљиви и симпатични –
пренела нам је своје утиске
Ивана Георгов.
– Долазим из Србије, где и
живим, али „Ју журке” често посећујем, тако да ово није ни први, а никако ни последњи пут да сам овде. Мој
дечко данас гостује као ДЈ, тако да
сам мало помагала и у организацији,
која је фантастична. Ово је лагано загревање за новогодишње празнике и
прави начин да се испрати стара година – није крила одушевљење Суботичанка Тимеа Јенеи.
Забава је трајала до раних јутарњих сати, када су се разишли и последњи гости, уз добру енергију и радо ишчекивање наредног сусрета.

Милана Мотика

Прелиставамо црквени календар

Многострана личност Светог Николе
Свети Никола, чудотворац, заштитник помораца и сиромашних,
један је од највољенијих хришћанских светаца и то не само
код православних народа, а сигурно је једна од
најчешћих слава код Срба

О

вај светитељ имао је веома узбудљиву животну причу, која вековима фасцинира хришћане. Рођен у малоазијском граду Патара,
луци на медитеранској обали данашње Турске,
Свети Никола је живео у IV веку, много пре раскола између православне и католичке цркве 1054. године.
Његови родитељи, богати Грци Теофан и Нона,
сина Николу су добили у време владавине римског цара Валеријана (253–260. године), похлепног човека који је због страсти за златом организовао војни поход на Персијско царство. Персијски краљ Шапур га је заробио у бици код Едесе,
понижавао у заточеништву и, на послетку, убио
сипајући му истопљено злато низ грло, као симбол његове похлепе. Будући да је Валеријан био
први (и остао једини) римски цар који је заро-

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ

бљен у борби, његово заточеништво и смрт су
изазвали талас нестабилности у римској империји.
У таквом нестабилном окружењу стасавао је
млади Никола. Kада су му родитељи умрли у великој епидемији, Никола је разделио сво наслеђено богатство. Одгајао га је стриц, архиепископ
Патаре, под чијим будним оком се Никола успињао у црквеној хијерархији. После смрти стрица,
Никола је изабран за архиепископа мирликијског.
Био је и један од архиепископа који су позвани
пред цара Kонстантина на сабор у Никеји 325. године.
Никола је умро 19. децембра 345. године. Сахрањен је у саборној цркви мирликијске митрополије,
а крајем XI века његове мошти пренете су у Бари,
у манастир Светог Јована Претече. 

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Путовања Арсенија IV

Патријарх Арсеније IV је много путовао.
У октобру 1725. био је у манастиру Светог Јована Рилског, а 1726. посетио је манастир у Гомионици у Босни где се, на
једној књизи, потписао као „Арсеније
Пећки”. Ту је био на Лазареву суботу, а ту
је, вероватно, провео и Васкрс. У јулу исте године био је у манастиру Светог Гаврила Лесновског где се, опет, потписује
као патријарх Срба и Бугара. Крајем
априла 1727. патријарх је посетио манастир Житомислиће, где се на једном пентикостару потписао као патријарх Срба и
Бугара и Илирика. Тада се, како истичу
историчари, први пут у некој патријаршијској титули наводи и појам Илирика.
Када се патријарх Арсеније IV Шакабента у оном другом, великом, таласу
сеобе Срба иселио у Аустрију, Грци, фанариоти из Цариграда, извршили су притисак на турску порту и низом перфидних сплетки успели да за новог патријарха у Пећи поставе 1737. године Грка, протосинђела Велике цркве у Цариграду Јоаникија, пореклом из познате цариградске фанариотске породице Караџа. Јоаникија нису бирали за патријарха на сабору српски епископи, какав је био обичај, јер је већина свештеника заједно са
народом напустила земљу, него је постављен вољом турске државне власти. У
„споменици” о његовом постављању стоји да је то учињено „по повластицама које васељенски престо ужива да прихвати
и штити аутономне столице које се у оваквим неприликама налазе, и да их заступа по могућству у несрећама њиховим”.

изашао пред султана и лажно „оптужио
патријарха, да је био неверан Турцима и
да је шуровао са Русијом, Венецијом и
Бечом против њих”. Када је постављен за
пећког патријарха, Јоаникије је на место
српских епископа поставио свештенике
Грке. Током своје „непопуларне управе
над српском црквом” Јоаникије III је посетио манастир Добрићево, Смедерево
и Сарајево, где се затекао, како истиче
Сава, на сахрани митрополита дабробосанског Мелентије 5. јануара 1841. године.
У нашем народу лик и дело патријарха Јоаникија Караџе нису остали у лепом
сећању. Својим жестоким отимањем и
глобом народа и цркве толико је осиромашио патријаршију да се она финансијски није опоравила све до њеног укидања 1766. Када је напуштао Пећ, Јанићије
је опљачкао патријаршијску ризницу и
са „многим драгоценостима” побегао.
Народ га је стигао у Скопљу и успео „да
одузме део блага и да га врати назад у
ризницу”.
После „неславне службе” у Пећкој паВасилије потказује
тријаршији, Јоаникије Караџа је постаШакабенту
вљен „за митрополита халкидонског, а
Василије Петровић, митрополит цетињ- 26. марта 1761. године постао је цариски, сматра да је Јоаникије Караџа, по- градски патријарх, и на том положају
сле преласка Арсенија IV у Аустрију, остао све до 21. маја 1763. године, када

Гаврило II је у периоду од 1741. до
се, како пише епископ шумадијски Сава,
повукао у манастир Св. Георгија Крим- 1752. године, када је „неочекивано” збаског на Халки, где је остао све до смрти чен са власти, био дабробосански митрополит. Године 1752. Гаврило је иза1793.
бран за српског патријарха и потом, лично од цариградског султана Мехмеда III,
Патријарх Атанасије
добио 6. октобра 1752. године „берат, и
Гавриловић
тиме потврдио патријаршијско достоСкопски митрополит српског порекла јанство”. Гаврило II се за живота потпиАтанасије Гавриловић преузео је вођ- сивао као „митрополит дабробосански
ство над црквом 1747. године. О овом патријарху не знамо много. Зна се да је сакупљао милостињу да би поправио тешко материјално стање у коме се нашла
црква неодговорном политиком Јоаникија Караџе.
Хронике су забележиле да је почетком 1749. године патријарх Атанасије II
„силазио и у црногорско приморје да
обиђе народ” и да га је приликом ове посете пратио цетињски митрополит Сава
Петровић. Млетачким властима се ова
патријархова посета није допала, па су
„пооштрили санитарне мере” да би народ што мање долазио у додир са патријархом. Пећки патријарх Атанасије II Гавриловић је приликом друге посете Црној Гори 1750. „рукоположио цетињског
митрополита Василија Петровића Његоша дајући му титулу „егзарха светог
трона пећког”.

ОДМАЗДА ТУРАКА
Када је избио рат између Аустрије и Турске 1737–1739, Арсеније IV Шакабента је подигао народ на устанак и „стао” на страну Аустрије. После пропасти
офанзиве 1737, и још једне изневерене наде Срба да ће се ослободити турског
ропства, уследио је нови погром становништва. Арсеније IV је у тим смутним
временима некако успео да се домогне Пећи, одакле је 31. јула 1737. године
отишао преко Руговске клисуре до Васојевића, па у Нови Пазар који је држала
Аустрија, где се формирао велики збег од око 80.000 породица.
Са патријархом су у избеглиштво кренули Срби из околине Пећи, Плава и Гусиња, Новог Пазара, Колашина, Куча и Поморавља. У знак одмазде Турци су попалили и порушили многе манастире и цркве; Богородица Љевишка у Призрену је претворена у џамију, у манастиру Манасији црква је претворена у шталу
за турске коње, заробљени „Срби су као робље продавани на пијацама Европе
и Азије, а вршена је присилна исламизација у Љуми, Пећи, Ђаковици, у Опољској и Горској жупи…”
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Министарства културе и информисања Републике Србије

Како истиче епископ Сава Вуковић,
Кирило II, Грк из Халкидона, „једна сасвим безначајна личност”, на пећки трон
се, стицајем чудних историјских околности, попео 1758. или 1759. године. У акту о његовом постављењу стоји: „Пошто
је пресвета архиепископија пећка од некога времена остала и незаступљена и
без пастира, јер је њен архипастир Гаврило поднео оставку и боравио овде у
Константинопољу” поставља се Кирило.
Као патријарх на челу српске цркве, Кирило, како тврди Поповић, није био омиљен код српских епископа, јер је Патријаршију још више задужио. У Нишу је
овим поводом био одржан састанак Кирила II са „српским епископима и виђенијим настојатељима”. Том приликом
предложено је да се „бивши патријарх
Гаврило III врати на столицу српских патријарха пошто је он једини био способан да спасе Патријаршију беде и дуга у
који је запала”. Гаврило је и ову понуду
одбио, а српска црква је, највише због
лошег руковођења, наставила да економски пропада. Кирило се помиње
1759. године као онај који је на место
преминулог сарајевског митрополита
Пајсија Лазаревића поставио 1759. године новобрдског епископа Василија Бркића.

Последњи патријарх пре
укидања патријаршије
и васелинског патријашерскога трона
цариградског егзарх”. Радослав Грујић
патријарха Гаврила II назива Сарајевцем,
што би „упућивало на сарајевског митрополита Гаврила Михића, или Микића,
како је у два записа наглашено, који је
био родом из Сарајева, па би му то име
одговарало”. Један други запис, како
тврди Слијепчевић, помиње да је травнички везир Ахметпаша Ћуприлић 4. маја 1752. године сменио Гаврила са положаја сарајевског митрополита и да га је
наследио Пајсије Лазаревић, кога је хиротонисао патријарх Атанасије II. Због
ове неспорне историјске чињенице патријарх Гаврило II би „тешко могао бити
идентичан” са Гаврилом Микићем из Сарајева.
После само педесет дана владања, а
од неке тешке болести, Гаврило је 1752.
године умро. Пет дана пред смрт Гаврило Михајловић је своје „патријаршијско
право предао нишком митрополиту Гаврилу. Патријарх Гаврило је, како пише
Марјановић, покушао да наговори Зећане, Бјелопавлиће и друга племена да не
признају црногорског митрополита на
Цетињу, већ да им он постави засебног
митрополита. Црногорци су одбили ову
понуду и одговорили да они имају свога
митрополита и да им други не треба. Гаврило се помиње као патријарх и 1755.
године у једном мањем спису у коме се
потписао као „архиепископ пећки и целога Илирика”.
Пошто није успео да испуни дата обећања и да врати све патријаршијске дугове које су направили његови претходници, Гаврило је, под притиском једног
дела клира био принуђен да „одступи”
са патријаршијског трона. Патријарх се
повукао и отишао у Цариград, где је живео од султанове помоћи. Године 1761. на
сабору епископа у Нишу, центру „српског црквеног живота под Турцима”, под
председавањем ћустендилског митрополита, донета је одлука да се уместо
тадашњег патријарха Кирила II, који се
„свирепо понашао према својој пастви”,
врати на трон Гаврило III. Овај позив Гаврило је, из и данас нејасних разлога, одбио.
После оставке Гаврила III 1758. године,
и његовог повлачења у Цариград, па све
до 1763, до патријарха Васиља Бркића, у

историји Српске православне цркве се
помињу следећи патријарси: Викентије,
Пајсије II, Гаврило IV и Кирило.

Непознати Пајсије II
Патријарха Викентија Стефановића, који је напрасно, под недовољно разјашњеним околностима, умро исте године када је и постављен на трон Светог
Саве, наследио је, мимо одлуке Светог
архијерејског сабора Пећке патријаршије, Пајсије II. О Пајсију II знамо врло
мало. Познато је да је био грчког порекла, да је био ужичко-ваљевски епископ, да је пратио Викентија на путу за
Цариград где је отрован, и да је после
непуних годину дана проведених на црквеном трону и он изненада умро. У црквеној историји упамћен је као „веома
благ човек”.
После Пајсија II, тридесет пети српски
патријарх и четрдесет шести „управитељ
цркве” постао је Гаврило IV. Има неких
индиција да се „под овим Гаврилом IV
крију и Гаврило II и III и да је исти свештеник Гаврило последњи пут, 1758. године,
када је изабран дошао на патријаршијски престо као Гаврило IV”. Ђоко Слијепчевић пише да је још Филип својеручно
забележио да је 1759. године за пећког
патријарха рукоположен у Нишу неки Гаврило за којег у Дечанској споменици пише да је
био Грк из Ниша и да је о њему
и његовом владању остао у „народу, веома рђав глас”. У „Општем листу” тврди се да Гаврило IV „ниједнога од архијереја
на миру не остави, него их помоћу царске власти у заточење
посла. Био је мрзилац српског
рода и надао се да ће искоренити српске архијереје постављањем Грка, као што је било
учињено и у целој Бугарској.”
Разлоге за овакве поступке Гаврила IV, Радоњић проналази у
великим материјалним обавезама српског патријарха према
султану и цариградском патријарху.
Гаврило IV се на патријаршијском трону није задржао ни годину дана.

Последњи Србин патријарх пре другог
укидања Пећке патријаршије био је Василије Бркић из Сремских Карловаца. О
њему се зна да је био син Јована, учитеља из Сремских Карловаца, да се образовао у „латинској” школи Емануела Козачинског, да је био веома млад када се
замонашио и да је једно време био придворни монах и архиђакон патријарха
Арсенија Шакабенте.
Василије Јовановић је средином 1749.
био „осумњичен од администратора
Карловачке митрополије да је неправилно руковао патријаршијским приходима”, па је зато морао да се привремено
склони у „неки манастир” у Србији, а потом у Птуј и Херцег Нови. Митрополит
новобрдски и косовски је постао 1755, а
дабробосански указом који је 21. априла
1759. године прочитан у сарајевском храму Св. Арханђела. За патријарха Српске
цркве је изабран 1763, када је једном вештом интригом срушио Кирила II са црквеног трона. Василије је црквом управљао неколико година, све до априла
1765, када је од Грка Калиника, рођака
Кирила II, био оклеветан за шпијунске
активности, и потом свргнут са трона и
утамничен на острву Кипар. Уз помоћ
Француза ослободио се затвора и успео
да побегне у јужну Далмацију, затим у
Јањево, па у Црну Гору где је остао до
краја 1766. године. Од Катарине II је, за

све што је учинио за цркву, добио дозволу да се стално настани у Русији. Умро је
10. фебруара 1772. у Петрограду и сахрањен је у Благовештенској цркви манастира Александра Невског.
После одласка патријарха Василија у
Русију последњи пећки патријарх пред
њено друго укидање постао је 1765. године Грк Калиник II. У то доба, како пише
Васа Чубриловић, Цариградски патријарх Самуило радио је свим средствима
да прошири власт своје патријаршије на
све православне народе на Балкану. Пећки патријарх Калиник и још пет епископа
Грка у Пећкој патријаршији поднели су
предлог да се српска патријаршија укине и припоји Васељенској патријаршији у
Цариграду. Као разлог за укидање Патријаршије навели су велике дугове у ко-

ИЗНЕНАДНА СМРТ
НОВОГ ПАТРИЈАРХА
О тридесет трећем патријарху Викентију Стефановићу зна се да је на
пећки трон дошао 1758. године, када
је Гаврило III разрешен дужности и да
је неколико месеци касније напрасно,
вероватно од тровања, умро у Цариграду пре него што је званично устоличен за патријарха.
Викентије Стефановић је био Србин. Замонашио се у неком од фрушкогорских манастира. Једно време
је био архиђакон код карловачког
митрополита Викентија Јовановића, а
потом митрополитов визитатор и администратор Бачке епархије. После
пада Београда „под турску власт, Викентије је прво изабран за архимандрита, а касније за београдског митрополита”. Као митрополит, посетио
је манастир Дечане и о свом даривању вредном „11 златника и 11 гроша”,
оставио писмену изјаву.
је је, пљачком управо тих истих Грка патријарха и епископа, запала српска црква. На предлог васељенског патријарха
Самуила Ханцериса, султан Мустафа III
уважио је ове молбе и ферманом од 11.
септембра 1766. године укинуо Пећку
патријаршију због „презадужености”.
Одмах по укидању Пећке патријаршије
из Цариградске патријаршије, како пише
Марјановић, „дојуре изасланици који уз
припомоћ турских власти покупе све
златне и сребрне сасуде и друге ствари
као и све драгоцености из ризнице скупљаних од српских царева и краљева,
као и патријарха, и однесу у Цариград”.
Српски митрополити и епископи укинуте патријаршије, њих укупно девет
тражили су, како пише Поповић, преко
црногорског владике Василија Петровића, заштиту од Руске цркве и државе.
Али, како је нису добили, повукли су се у Св. Гору и друге изоловане манастире, и ту „помрли
као изгнаници”. Њихова места
заузели су Грци, фанариоти (по
Фанару, градској четврти у Цариграду, где је била резиденција васељенског патријарха и где
су живели имућни Грци), који
нису имали разумевања за Србе. Нови грчки епископи су „одмах избацили из цркве словенске књиге и словенско богослужење и завели грчке књиге и
грчко богослужење”.
Укидањем Пећке патријаршије 1766. године област која је
до тада била под њеном управом потпала је под јурисдикцију цариградске патријаршије.
Од тада на чело епархије долазе грчки епископи, што у
свом извештају бечкој власти августа месеца 1791. по-
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тврђује, и карловачки митрополит Стефан Стратимировић, када тврди да су
код Срба под турском влашћу свуда грчки епископи сем у Расу, где се налази рашко-призренски Јоаникије Гавриловић.

Београдског мира 1739. године и формирања границе на Сави и Дунаву, стално
настанио у Сремским Карловцима. Ту му
је 1741. и потврђена титула патријарха
пећког и „врховног црквеног старешине
свих Срба у монархији”.
У Сремским Карловцима, где се налазило седиште цркве, патријарх је живео,
како сведочи Симеон Пишчевић, који је
лично познавао Арсенија IV и кога је редовно посећивао, раскошно.
„Код њега је било све како треба”.
Имао је доста послуге, већином Немце у
богатим ливрејима. За време ручка у патријаршијском двору, обавезно је, у свечаним приликама, свирала музика.
Патријарх Арсеније IV је умро 7. јануара 1748. године. Сахрањен је 16. јануара
1748. у манастиру Крушедол, да би на
чело Карловачке митрополије дошао 27.
августа 1748. године Исаија Антоновић.
Исаија је рођен у Будиму 1697. године.
Ту је једно време био парохијски свештеник, а након замонашења 1731. у манастиру Ковин постао је архимандрит
при митрополији у Сремским Карловцима. За арадског епископа изабран је 1741.
године. Тада је добио „на управу” и вршачку епархију. Док је још био архимандрит митрополит Мојсије Петровић је
послао Исаију у „својству свога замени-

Реорганизација после
привилегија
После Велике сеобе Срба прву организацију цркве у Аустрији извршио је одбегли патријарх Арсеније III Чарнојевић, на
основу привилегија које је добио од цара Леополда. Први назив за тамошњу цркву био је Крушедолска митрополија,
будући да јој је седиште било у Крушедолу, да би потом била премештена у
Сремске Карловце. После смрти Арсенија III Чарнојевића, на чело СПЦ-а долази
Исаија Ђаковић.
После изненадне смрти митрополита
Исаије, на трон цркве је изабран Стеван
Мокрањац, али убрзо и он умире, па долази Софроније Подгоричанин.
На Трећем црквеном сабору 25. априла 1713. у Крушедолу за новог митрополита бира се будимски епископ Викентије Поповић-Хаџилавић. У његово време
подигнута је митрополијска резиденција
у Сремским Карловцима, а сам митрополит помагао је у обнови фрушкогорских манастира и Пећке патријаршије са
којом је одржавао тесне везе.
После смрти Викентија, нови карловачки митрополит постаје Мојсије Петровић, који ће на челу цркве остати од
1725. до 1730. године, када га наслеђује
Викентије Јовановић. У време Викентијевог управљања црквом у Београду је
1732. године одржан црквено-народни
сабор на коме је од цара Карла VI затражено да не сужава постојеће привилегије дате Србима, да имања умрлих не
припадају аутоматски држави већ цркви
и да православни живаљ не плаћа порез
бискупима, него својој „јерархији”.
Цар је, решавајући сва ова питања, издао Рескрипт 1734. године, а народ, незадовољан оваквом одлуком, подигао је
1735. буну. Да би смирио Србе цар Карло
VI је издао „заштитну диплому” којом је
„српском народу привилегије не само
потврдио већ и проширио”.
Митрополит Викентије Јовановић је
значајан за црквени живот, јер је 1733.
прописао монашка правила која важе и
данас у Карловачкој митрополији (а по
којима манастири могу бити само „коновије”, где је све заједничко, а не „идеоритмије, где сваки калуђер има своје
имање и издржавање”); што је „отворио

прву латинску школу или гимназију у
Сремским Карловцима и грчку школу у
Београду”; што је довео из Русије јеромонаха Залуцког и „поставио га за свог
катедралног проповедника”, и што је довео Емануила Козачинског да оснује
Академију са шест разреда из које ће
изаћи слој „интелектуалаца који ће темељно духовно препородити српски народ у Аустрији”. Викентије Јовановић је
умро 6. јуна 1737. године у Београду, где
је и сахрањен у старој Саборној цркви
коју је, иначе, он „почео да зида”. Његове кости је 1749. године пренео митрополит Павле Ненадовић у манастир Раковац на Фрушкој гори и „положио у капелу”, а 1893. патријарх Георгије Бранковић
је обележио мермерном плочом гроб
овог, уз Мојсија Петровића, изузетно заслужног и значајног реформатора црквеног живота у Карловачкој митрополији.
Смрћу митрополита Викентија Јовановића упражњени престо заузео је Арсеније IV, који је, као „предводитељ друге сеоба Срба”, дошао у Срем и коме је
царица Марија Терезија Рескриптом од
1. октобра 1741. дозволила да носи титулу патријарха и да буде „поглавар над

целим српским клиром и народом”. Тако
је Карловачка митрополија у доба патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабенте постала „автокефална”, мада је и
даље формално сматрана „аутономном”, јер њена „автокефалност није никада нарочитом граматом призната од
архијерејског Синода Пећке патријаршије”, па су се пећки патријарси и после
Арсенија IV, у својој „свечаној титулатури називали патријарсима и Хрватске,
обе стране Дунава и целога Илирика”.

Друга сеоба Срба
у Аустрију
Током власти Арсенија IV Јовановића
Шакабенте дошло је до аустријско-турског рата (1737–1739), склапања Београдског мира 1739. године и до „друге сеобе
Срба у Аустрију под вођством самог патријарха”. Тада је из Србије заједно са
„мирским народом” избегло и многобројно свештенство предвођено готово
свим српским епископима. На тлу нове
домовине, где су се уз дозволу аустријских власти населили, Срби су затекли
већ добро организовану црквену заједницу. Арсеније IV се после склапања

ПОД КАПОМ
ЦАРИГРАДСКЕ
ПАТРИЈАРШИЈЕ
По црквама изнад фресака са насликаним главама светаца Грци су
брисали словенске натписе и замењивали их грчким. Словенске књиге,
спаљивали су и уништавали с намером да се утре сваки траг славизму, и
да се православни Срби јелинизирају.
Да би се сасвим затро и траг постојања Патријаршије у Пећи није постављен епископ, већ је манастир, са целом старом Хвостанском епархијом,
потчињен призренском митрополиту.
По готово истоветном обрасцу годину дана касније прошла је и Охридска архиепископија. И она је на бруталан начин укинута и подређена Цариградској патријаршији. У овом,
„страшном периоду за српски живаљ”, а под притиском турске државе
и Срби Горанци, Магленци и верници
између Водена и Лерина прешли су у
ислам.
ка у Вараждински генералат ради канонске визитације”, али га власти нису
примиле, јер је, наводно, био у дослуху
са попом Николом, који је бунио граничаре”.

Проницљива политика
митрополита
Стратимировића
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Стефан Стратимировић био је карловачки митрополит у време царева Леополда II и Фрање I, али и у време Првог и
Другог устанка Срба, када је својом вештом и проницљивом политиком помагао борби српског народа. Митрополит
Стратимировић саставио је одмах по избијању српског устанка 1804. један прецизан политички план о ослобођењу српског народа и послао га руском цару
Александру I на увид.
Стратимировић је рођен 27. децембра
1757. године у Кулпину у Бачкој, од оца Јована и мајке Ангелине, у познатој српској
породици, која је у време Друге сеобе напустила Херцеговину и од бечког двора и
цара Карла VI добила мали племићки посед и тиме стекла угарски племићки статус. Гимназију је похађао у Новом Саду,

ПОТВРДА МАРИЈЕ
ТЕРЕЗИЈЕ
На црквено-народном „изборном
сабору” одржаном 14. јула 1749. године у Карловцима за новог митрополита карловачког и српског архиепископа изабран је горњокарловачки
епископ Павле Ненадовић. Овај избор
потврдила је и царица Марија Терезија 25. априла 1750. године.
Ненадовић је рођен у Будиму, у
„доњој вароши званој Табан” 13. јануара 1703. као Петар Ненадовић од
мајке Јелисавете и оца Ненада Илића,
по коме се назвао Ненадовић. У Будиму је завршио српску, немачку и латинску школу да би већ, иако јако
млад, године 1721. постао писар у будимском магистрату. Митрополит
Мојсије Петровић је замонашио и зађаконио Павла 30. јануара 1726. године, а за јеромонаха је рукоположен
21. новембра 1728. Ненадовић је био
егзарх патријарха Арсеније IV.
Сегедину и Вацу. У звању митрополита
остао је више од 45 година, од октобра
1790. године до септембра 1836. године.
Блиско је сарађивао и дописивао се са
Вуком Караџићем, Доситејем Обрадовићем, Милошем Обреновићем и многобројним другим виђеним српским интелектуалцима. У време митрополита Стефана Стратимировића дошло је до праве ренесансе фрушкогорских манастира
(којима је, иначе, обилато материјално
помагао, сматрајући да су „манастири и
калуђери стуб Српске цркве”), до штампања низа значајних књига, покретања
многобројних утицајних часописа и новина, попут „Летописа Матице српске” и
до појаве и пуне афирмације нове генерације сликара и иконописаца, књижевника и песника.
Његовом заслугом основана је прва
српска гимназија у Сремским Карловцима (1791), прва српска православна богословија (1794), учитељска школа у Сентандреји (касније пресељена у Сомбор –
1812), иконописачка школа у Сремским
Карловцима (1809). Заузимао се за оснивање српске штампарије и за уређење
Патријаршијске библиотеке. Основао је
фонд за издржавање сиромашних ученика гимназије (Алумнум), а касније и
конвикт за имућнију децу. Својим личним средствима овај мудри митрополит,
који је знао да чува интересе српског народа, основао је и фонд новог митрополијског двора.
У политици је митрополит Стефан
Стратимировић био политички конзерва-

тивац и отворени противник Доситејевих
и Вукових реформи језика. Стратимировић је писао много и оставио велики број
вредних књижевних и научних списа.
Стојан Новаковић је написао да је Стратимировић био „један од најинтелигентнијих и политички најобразованијих саветодаваца и пријатеља устаника, који је
био у таквим личним везама и у Аустрији и међу Србима да је на устанак силно
могао утицати и фактички водити њихову спољну политику”.
Стратимировић је уживао високи
углед у угарским племићким круговима,
што је, по неким историчарима, вероватно последица његовог припадања високим масонским круговима. Митрополит
Стефан Стратимировић умро је 4. октобра 1836. године.

После Станковићеве смрти, за администратора Митрополије постављен је пакрачки епископ Георгије Хранислав. Иако
је био образован, склон писању песама и
ода, а уз то још и добар организатор црквеног живота, није био изабран за карловачког митрополита, већ је само управљао црквом до избора Јосифа Рајачића.
Сабор на коме се бирао нови српски
митрополит био је сазван за 31. август

Племићи су се надметали у раскоши
духа, кочија, слугу – у првом реду Петар
Чарнојевић и Јован Нако, који је на сабор
као гост дошао. Владике су сви на својим
хинтовима у Карловце дошли, с хусарима, јегерима, лакејима, понајвише на четири коња”.
После краха озлоглашеног Метерниховог апсолутизма, Срби у Угарској су
подигли револуцију са жељом да оства-

1842. године, а Јосиф Рајачић је био биран између темишварског епископа Пантелејмона Живковића и будимског епископа Платона Атанацковића.
За митрополита карловачког Рајачић
је био изабран 9. септембра 1842. године.
Сабор, на коме је Рајачић изабран, био
је, како пише Слијепчевић, „последњи
сабор са феудалним сјајем.

ре сва своја политичка, црквена и социјално-економска права.
На народном збору у порти Саборне
цркве у Новом Саду, 19. априла 1848. године избили су велики протести због тога што је угарска влада увела мађарски
језик као службени језик администрације Српске православне цркве и што је наредила свештеницима да морају да науче мађарски.

Митрополити Станковић
и Хранислав
На „изборном сабору”, првом после оног
Седмог темишварског, из чувене 1790.
године, када је изабран Стратимировић,
11. новембра 1837. године, за само неколико сати заседања, за новог митрополита изабран је бачки епископ Стефан
Станковић. По ономе што се о њему зна,
Станковић је био хуман и необично занимљив човек: сам је, сопственим средствима, школовао даровите ученике.
Као митрополит и човек, Станковић је
„био на свом месту”. Мада није „спадао
у аристократију, имао је елегантан начин
у општењу с људима. Репрезентација наше цркве и међу својима и према неверницима није никад била сјајнија но под
њим”. Митрополит Станковић није дуго
управљао црквом. Умро је 31. јула 1841.
године у Карловцима.

Рајачић постаје
патријарх у Аустрији
Скупштина је донела одлуку о издвајању српских покрајина у Угарској у засебну, аутономну територију, са својом народном влашћу и српским језиком у администрацији. Тада је за војводу изабран
Шупљикац, а Рајачић је постао патријарх Српске православне цркве у Аустрији.
Цар Фрања Јосиф I потврдио је 3/15.
децембра 1848. године одлуку српске
скупштине, а патентом од 6. новембра
1849. године, српску Војводину је признао под називом Војводство Србије и
тамишког Баната. Јосиф Рајачић преминуо је 1. децембра 1860. године, када
на чело Цркве долази Самуило Маширевић. 
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Поводом стогодишњице Албанске голготе

Прескупо плаћене победе

Ових дана навршава се век
од чувене Албанске голготе,
највећег српског страдања
после Косовске битке. Више
десетина хиљада српских
војника и цивила страдало је
пре тачно сто година, од
последица рањавања и
исцрпљености, током
повлачења преко Албаније,
на путу за Грчку

А

лбанска голгота је назив који се у
историографији користи када се
говори о повлачењу српске војске
и прогнаних цивила преко завејаних
планина Албаније и Црне Горе, након
инвазије Централних сила на Србију, у
зиму 1915/16. током Првог светског рата.
Ово повлачење је текло у више колона
из правца Метохије ка обали Јадранског
мора, где су Савезничке команде организовале транспорт бродовима и прихват до безбедносних одредишта, грчких острва у Јонском мору, Италији и

северној Африци. Након опоравка, око
150.000 припадника српске војске се
прикључило савезничким трупама на
Солунском фронту, у јуну 1916. где су
вођене тешке борбе све до краја рата и
коначног ослобођења отаџбине. Свим
учесницима, који су преживели овај епски марш, а потом и жестоке борбе на
Солунском фронту, после рата уручивана је чувена спомен-медаља позната
као Албанска споменица.

1

Тројна инвазија
и пад Србије

После победе српске војске у Колубарској бици, децембра 1914. на српском
фронту до почетка јесени 1915. завладало је затишје. Међутим, под командом
фелдмаршала Аугуста Макензена, Аустроугарска Балканска армија и 11. немачка армија од око 500.000 војника, 10
ескадрила авиона и са бројном речном
флотилом на Дунаву и Сави, покренуле
су 6. октобра 1915. највећу офанзиву на

Краљевину Србију. До 15. октобра 1915,
упркос крајњем пожртвовању српске
војске, аустроугарска балканска војска
правцем преко реке Саве и Дрине, и 11.
немачка армија преко Дунава заузеле су
Београд, Смедерево, Пожаревац и Голубац и створиле шири мостобран јужно
од Саве и Дунава, натеравши српске трупе на повлачење према Јужној Србији.
Тог истог дана, 15. октобра 1915. без
објаве рата, две бугарске комплетне
армије потиснуле су слабе српске јединице, продрле у долину Јужне Мораве
код Врања и до 22. октобра 1915. заузе-

ле Куманово, Штип, Скопље, прекинуле
моравско-вардарску комуникацију и
онемогућиле повлачење српске војске
према грчкој граници и Солуну. Друга
половина октобра и почетак новембра
протекли су у повлачењу српске војске
према југу. Српска војска и избеглице
су се нашле у безизлазној ситуацији на
Косову и Метохији. Пут према Солуну
је пресечен. Аустроугарска војска са
северозапада, немачка војска са севера
и бугарска армија са југа и истока напредују према Косову са јединим циљем да униште Српску војску у расулу.
Једини пут Српској војсци и избеглицима према савезницима и јадранској
обали водио је преко албанских планина. Под притиском велике аустроугарско-немачке и бугарске офанзиве, Врховна команда српске војске 24. новембра 1915. године одлучила је да се трупе војске повуку преко Црне Горе и Албаније на Јадранско море. Та одлука је
донета после неуспелог покушаја да се
војска повуче долином Вардарa, због
продора бугарске армије, пресецања
комуникација и изостанка планираног
продора савезника из Солуна. Српска
војска је успела да избегне окружење.
Али се војни и државни врх нашао пред
дилемом шта даље да би се избегла
најопаснија криза од почетка рата. Капитулација се категорички одбацила,
јер је она значила крај државе, а предлог војводе Живојина Мишића да се
изврши против удар је одбијен, јер није
био адекватан односу снага. Државни
врх донео је ипак одлуку да се изврши
повлачење преко Албаније ка јадранској обали. Тамо би их дочекали савезници и помогли да се опораве, а онда
би се опорављена српска војска придружила савезничким снагама на Солунском фронту.
После ове одлуке цела влада са председником Пашићем и краљем Петром I
отишла је у цркву. При изласку из цркве
председника Пашића је опсела маса избеглог и уплашеног народа питајући шта

ће с њима бити очекујући речи утехе.
Председник Пашић је уплашеном народу одговорио: Народе не бојте се, добро
бити неће! У Риму је 23. новембра 1915.
основана комисија за снабдевање, састављена од војно-поморских изасланика
Француске, Уједињеног Краљевства, Русије, Италије и војног изасланика Србије.
Договорено је да се образују базе у Скадру и Драчу где би се одмах почели упућивати савезнички бродови са храном и
другим потребама. У међувремену српска влада постиже споразум са председником албанске владе Есад-пашом,
који се сврстао у савезнике, о преласку
српске војске преко Албаније.
Стање српске војске је било изузетно
неповољно, владао је општи замор, слаба исхрана, недостатак ратног материјала, а пристизала је зима. Ипак, војнополитичко вођство Србије није променило своје схватање савезништва и даљег вођења рата. Прва колона је кренула, 26. новембра 1915. из Призрена преко
Везировог моста према Скадру и Љешу,
у којој су били краљ, влада и дипломатски кор. Неколико дана касније, 30. новембра 1915. из Призрена креће друга
колона, али другим правцем, преко
Љум Куле, Пишкопеје, Елбасана и Тиране. Из Пећи у повлачење крећу све три
српске армије, главнина војске, правцем
Пећ – Андријевица – Подгорица – Скадар. Трупе Нових области правцем Ђаковица – Везиров мост – Љум Кула –
Скадар, а Тимочка војска и одреди из
западне Македоније преко Пишкопеје,
Дебра и Струге у Елбасан. Српска влада
је кренула 24. новембра из Призрена
преко Љум Куле у Скадар, а за њом је
кренула 26. новембра 1915. и Врховна
команда.
Какво је било стање, говори саопштење немачке Врховне команде од 29. новембра: „Пошто српска војска више не
постоји, већ постоје само њени бедни
остаци који су се разбегли у дивље албанске и црногорске планине, где ће без
хране по овој зими наћи своју смрт, то

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

ПЛАВА ГРОБНИЦА
У предео мора око острвца Видо су са француског санитетског брода „Свети Фрања Асишки” потапани и сахрањени преминули српски војници у дубине
Јонског мора, када више у плитким каменим гробницама на обали острва то
није било могуће.
Знаменити песник Милутин Бојић у једној од најродољубивијих српских песама „Плава гробница” дивећи се подвигу хероја даје помен жртвама дирљивим стиховима:
Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне!
Газите тихим ходом!
Опело гордо држим у доба језе ноћне
Над овом светом водом.
Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата
И на мртве алге тресетница пада,
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата,
Прометеји наде, апостоли јада.
Зар не осећате како море мили,
Да не руши вечни покој палих чета?
Из дубоког јаза мирни дремеж чили,
А уморним летом зрак месеца шета.
То је храм тајанства и гробница тужна
За огромног мрца, к’о наш ум бескрајна.
Тиха као поноћ врх острвља јужна,
Мрачна као савест, хладна и очајна.
Зар не осећате из модрих дубина
Да побожност расте врх вода просута
И ваздухом игра чудна питомина?
То велика душа покојника лута
Стојте, галије царске! На гробу браће моје
Завите црним трубе.
Стражари у свечаном опело нек отпоје
Ту, где се вали љубе!
Јер проћи ће многа столећа, к’о пена
Што пролази морем и умре без знака,
И доћи ће нова и велика смена,
Да дом сјаја ствара на гомили рака.
Али ово гробље, где је погребена
огромна и страшна тајна епопеје,
Kолевка ће бити бајке за времена,
Где ће дух да тражи своје корифеје.
Сахрањени ту су некадашњи венци
И пролазна радост целог једног рода,
Зато гроб тај лежи у таласа сенци
Измеђ недра земље и небесног свода.
Стојте, галије царске! Буктиње нек утрну,
Веслање умре хујно,
А кад опело свршим, клизите у ноћ црну
побожно и нечујно.
Јер хоћу да влада бескрајна тишина
И да мртви чују хук борбене лаве,
Kако врућим кључем крв пенуша њина
У деци што кликћу под окриљем славе.
Јер, тамо далеко, поприште се зари
Овом истом крвљу што овде почива:
Овде изнад оца покој господари,
Тамо изнад сина повесница бива.
Зато хоћу мира, да опело служим
без речи, без суза и уздаха меких,
Да мирис тамјана и дах праха здружим
Уз тутњаву муклу добоша далеких.
Стојте, галије царске! У име свесне поште
Kлизите тихим ходом.
Опело држим, какво не виде небо јоште
Над овом светом водом!

су прекинуте даље операције и неће се
више издавати извештаји са балканског
ратишта”.
Иако је стање било зрело за капитулацију, појавила се идеја о контраофанзиви
која је потицала од војводе Живојина
Мишића; на четири састанка (29. новембар – 1. децембар) са Степом Степановићем, Павлом Јуришићем Штурмом и Михаилом Живковићем, Мишић је предлагао контраофанзиву. Идеја није прихваћена, те је преостало да се поступи по
наређењу Врховне команде.
Уништивши или закопавши тешке и
пољске топове, српска војска је кренула
3. децембра пут Црне Горе и Албаније.
Кретање је било споро по залеђеним путевима, а додатни проблем су представљали напади Албанаца који нису признавали власт Есад-паше Топтанија, савезника Србије. 13. децембра главнина
српске војске је била између Андријевице и Подгорице, а у периоду од 15. до 21.
децембра је стигла у околину Скадра.
Према подацима српске Врховне команде, на албанску обалу је стигло око
110.000 војника и 2350 официра. Претпоставља се да је од почетка повлачења
живот изгубило око 72.000 људи. Укупно
је преко Албаније прешло око 54.000, а
преко Црне Горе око 90.000 људи.

Долазак
на јадранску обалу

После више од месец дана тешких маршева, по лошем времену, српска војска се
окупила код Скадра, Драчa и Валоне. Долазак на албанску јадранску обалу није
значио и коначан спас. На самој обали велики савезници нису били организовали
задовољавајући прихват, а један савезник (Италија) се понашао као непријатељ. Николи Пашићу је 28. децембра
уручена изјава италијанске владе у којој
је речено да српска војска не прелази реку Шкумбу, да не би дошла у сукоб са
италијанском војском. У корист Срба је
интервенисала руска дипломатија; пред
руским послаником у Риму, италијански
министар спољних послова Сиднеј Сонино се бранио да је учинио све што је могао за спас српске војске што се није косило са „животним интересима Италије”.
Никола Пашић је 15. јануара 1916. упутио циркулар руском цару Николају II
тражећи помоћ. Он је стигао до цара
Николаја 18. јануара и истог дана је Николај послао телеграм краљу Велике
Британија и председнику Француске, у
коме је рекао да ако српска војска не буде спасена, да ће Русија раскинути савез
са њима. Интервенција руског цара је
убрзала савезничку помоћ, а италијанска влада је дозволила Србима да уђу у
Валону.

Долазак на Крф
Француска влада је 28. јануара одлучила да њена морнарица одложи све друге
транспорте док из Албаније не буде извучена српска војска. Од тога дана савезнички бродови су почели убрзано превожење. До 15. фебруара превезено је на
грчко острво Крф 135.000 људи и у Бизерту око 10.000 људи. Прво искрцавање
на Крфу, ’Острву спаса’ како су га прозвали Срби, било је у пристаништу у Гувији, шест километара северно од града
Крфа. До априла се на Крфу прикупило
151.828 војника и цивила. Материјалне
трошкове опремања и издржавања српске војске преузеле су Француска и Велика Британија.
Први дани на Крфу су били ужасни за
Србе. Савезници нису имали довољно
времена да се припреме за адекватан
прихват тако великог броја људи. Није
било довољно хране, одеће, огрева и шаторске опреме, па су војници, измучени
од напорног марша, масовно умирали.
Ни временске прилике нису биле наклоњене српским војницима, јер је киша непрекидно падала данима. Преморена и
измучена војска је под ведрим небом,
без шатора и заклона седам дана тешко
подносила ледену кишу. На острву Видо

су искрцавани најтежи рањеници и болесници и то су углавном били најмлађи
које је повлачење највише погодило. Од
23. јануара до 23. марта 1916. умрло је
4847 људи. Мало острво Видо код Крфа,
које је било организовано као болница,
је претворено у „острво смрти”, а море
око њега у „плаву гробницу”. Без могућности сахране, око 5400 умрлих је спуштено у море. Из пијетета и поштовања
према умрлим српским јунацима, грчки
рибари наредних 50 година нису изловљавали рибу у том подручју.
На Крфу је Дринска дивизија под
управом Крсте Смиљанића била смештена у Сан Матијасу које је у брдима и
одакле се не види море. На слави града
Крфа 1916. у свечаној литији која је носила мошти Светог Спиридона учествовали су краљ Петар I и митрополит Димитрије, као и српски војници.

Последице
На овом путу српски народ је доживео
један од највећих егзодуса у својој историји. У званичном извештају министра
војног генерала Божидара Терзића,
председнику владе Николи Пашићу пише да је нестало, умрло, погинуло или
заробљено 243.877 људи. Француски
маршал Жозеф Жофр је o томе рекао: „Повлачење наших савезника
Срба, под околностима под којима
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исте болести на острву Видо (пошто је
прешао „пусту” Албанију, гробница му
је постала модра вода Јадрана). Kада је
писмо стигло Бог зна како, после три и
по године, у Црну Траву, дифтерија је завршила свој смртни поход у његовој породици.
Умрли су му и син Стојанча (у осамнаестој години) и кћер Симка (у двадесетој
години). Ратне голготе једино су преживели Јосифова жена Перка, и осмогодишњи син Јаков, којима је најчешће корен
слатке папрати била једина храна.

Острво Видо

је извршено, превазилази по страхотама
све што је у историји као најтрагичније
забележено”.
Српска војска се опоравила и реорганизовала до априла и таква је превезена
на Солунски фронт где је добила свој
сектор и играла важну улогу у његовом
пробијању две године касније.
Током повлачења српске војске преко
Албаније велики број војника је умрло
од хладноће, глади и исцрпљености. Неки од њихових гробова су остали сачувани, као на пример у Буризи код Скадра. У граду Фиру код локалног становништва сачувано је сећање на пролазак
српске војске. У неким од приморских
градова, као што је Валона, нема сачуваних гробова српске војске.
На острву Видо у Грчкој се налази споменички комплекс и у оквиру њега маузолеј. На Крфу се налази Српска кућа.

Писмо војника
Јосифа Димића
Страдање српске армије у Првом светком рату и њен допринос у победи савезника је добро
позната чињеница, али понекад
се то страдање најбоље види
кроз причу појединаца.
Ово је писмо српског ратника
Јосифа Димића из Црне Траве,
писано 1915. године у Пећи пред
повлачење српске војске преко
Албаније.
„Здраво мале, ево дојде време да ви се јавим да сам здрав и
жив, иако се гине сваку час ко
да смо се ородили сас смрт. Мене није ич стра од смрт, ти знаш
мале да ми је ово четврти рат
како ратујем за ову мучену Србију. Али право да ту кажем мале, понекад ме стра увати од
смрт кад помислим на вас, на
дечицу, а ја сам мале син јединац, па ако се жив не врнем нема куј да ви рани иако знам да и
ви саг трпите паклене муке, па
не знам коме је потешко. Kо да
смо се ми Срби у Бога сас камење гађали.
Ми смо саг на наше Kосово,
викају ће се повлачимо преко
некакву пусту Албанију, па се
саг малко одмарамо пред
град Пећ, збирамо душу па
да појдемо преко тај пусти-
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њак. Мале води рачун од дечицу, слушајте Стојанчу мојега, он је мушко. Симку моју моје прво радовање да одариш,
а Јаков је још малечак.
Ако се жив не врнем казујте му куде
сам оставил коске. Неје ми много жал за
мене, осветил сам се на ове швапске але
малко им све и њина земља па оће и нашу да ни узму.
Да знаш мале кад смо ги почели брзимо из нашу земљу било ке крви до колена, гинули су ко врапци од орлови, а бегали ко зечеви. Али швапске але су але
биле и остале па се поврнуше. Kо пцета
су, колко ги тепамо а они ко да извиру из
земљу. Ама мале поново ми нешто гори
испод груди овој докле ви пишем чини
ми се нећу жив да дојдем.
Ма неје мене стра за живот него стра
ме што ћу оставим онај пилишта сама,
још су нејака за живот. Kад дојде јесен
које од рану приберите, ископајте рупу
па крите, немој на онија бугарски зликовци да давате. Мале тебе ли да учим,
ти знаш како се тој работи, овој нам је

четврти рат, научили смо да се повртамо
у рат ко куче на корито.
Писал би још пуно али све викају из
команду да се спремамо да појдемо
преко онај пустињак, ама неје мене стра
од њега него стално мислим на вас мале
и на дечицу. Kако помислим на моја пилишта почне да ми гори нешто испод
груди и предсказује ми неку голему несрећу, поголему за мене и од овуј несрећу.
Саг мале да ви поздравим, тебе, жену,
мојег Стојанчу, моју Симкицу и нејаког
Јакова који побеже од мене кад појдо у
рат. Ти ми мале таг даде благослов кад
појдо у рат који ме је чувал од метак
ама нешто ми гори испод груди ко да је
живи жар расипан у груди.
Мене неје жал за мене доста сам се
наратувал, сто и једанпут сам оставил
мене и вас. Па и нека гори још под груди,
али жал ме за дечицу.”
Kада је Јосиф Димић писао ово писмо, није знао да му је мајка већ умрла
од дифтерије. Ускоро ће и он умрети од

На острву Видо, на свега око један километар од луке града Kрфа, налази се маузолеј-костурница војницима из Првог
светског рата, који су овде доспели након голготе кроз Албанију, јер је због ондашњих прилика читава армија, краљ,
влада и део народа, био принуђен да се
повуче из отаџбине на Kрф, не желећи
да капитулира. Повлачење преко врлети
Албаније и Црне Горе је почело 3. 12. 1915.
године, а на овакав потез политичко-војни врх Србије био је принуђен под притиском велике аустро-угарске, бугарске
и немачке офанзиве пресецањем виталних комуникација, а без продора и подршке савезника из Солуна. Заузевши Ниш
и Скопље окупатори су остварили стратешки циљ – успостављање копнене везе са Турском. Kако савезници нису кренули ка Србији војвода Радомир Путник
издао је наређење за покрет јединим
слободним правцем преко Црне Горе и
Албаније у сусрет њима. Ово повлачење
познато је као „Албанска голгота”. Сматра се да је са албанске обале савезничким француским лађама на Kрф („острво спаса”) пристигло око 135.000 српских
војника, а у Бизерту 12.000. Убрзо је наишла још једна недаћа, завладао је пегави тифус који је према узетом данку у
броју преминулих сврстан у ред највећих за који свет зна. У првом светском
рату Србија је изгубила готово четвртину становништва! Између Гувије и острва
Видо постоји острво Лазарето на којем
је измучена војска лечена у инфективној
болници од преносивих, заразних болести, а они животно најугроженији пребацивани су на тада ненастањено острво
Видо на којем је била највећа болница са
1600 кревета. Маузолеј на Виду је изра-

ђен по налогу краља Александра, а по
пројекту архитекте Николе Kраснова
1938. године. У маузолеју леже кости
1232 знана војника по азбучном реду и
око 1500 незнаних. Изнад лука на улазу
постављена је репродукција Албанске
споменице са амблемом Kраљевине Југославије. Приликом обнове маузолеја
крајем ’90-их постављена је пешачка
стаза са канделабрима, па се у вечерњим часовима из луке и града Kрфа упечатљиво опажа стаза која води до улаза
у маузолеј. Постоји и Kамени крст, прво
обележје преминулим херојима, место
које има симболично значење „Плаве
гробнице”. Он је први споменик на Виду,
а подигао га је 1923. год. краљ Александар Kарађорђевић исписавши поруку
„Бесмртним јунацима” Kраљевска морнарица. До Kаменог крста се долази
идући десном страном маузолеја. Острво Видо је на неким мапама приказано и
као острво Птицхиа, или острво змија, у
нашим енциклопедијама носи и назив
„острво смрти”. Сваки посетилац острва
Видо није више само туриста већ постаје ходочасник. Ово свето место походи
годишње око 15.000 Срба. Само острво
носи назив по Гвиду, сину власника острва Пјера Малипјера, и на њему је постојало утврђење из XVIII века које је током
XIX века разорено и уништено до голог
камена и тако је Видо постало „острво
змија”, без инфраструктуре и трговинских објеката, практично велики парк са
пуно малих увала, а море има тиркизно
плаву боју. Неписано правило је да се из
поштовања према преминулим јунацима
на овом острву не плива, а локални рибари из поштовања и пијетета према преминулима нису изловљавали рибу 50 година.
Оствро Видо, „плава гробница” и 27
војничких гробаља на Kрфу вечни су дом
за око 10.000 српских јунака. Песма „Плава гробница” објављена је 1917. године у
Солуну у збирци „Песме бола и туге”.
Збирка говори о егзодусу и голготи сопственог народа, али и о подвигу истог тог
народа и армије која је окрепљена, реорганизована и сабрана тријумфалним походом пробила Солунски фронт 1918. године и ослободила отаџбину, те створила
Kраљевину Срба, Хрвата и Словенаца!

• Спомен плоча српске војске постављена је 1975. године на плажи у Гувији
(село и лука) која је удаљена 6км северно од града Kрфа у знак сећања на искрцавање српске војске које је почело на
Бадње вече и трајало до 5. априла 1916.
године. Текст на спомен плочи исписан је
на француском, грчком и српском језику.
• Српска кућа се налази у центру града изнад Цветног трга, недалеко од трга
Спијанада. Отворена је за посете сваког
дана од 10 до 14 часова, осим недељом.
У њој су изложене униформе, фотографије, оружје и ордење из доба када је
после Албанске голготе овде живела
српска држава са све краљем, војском,
народом, опозицијом. Kраљ је владао,
влада водила државничке послове у изгнанству, војска се опорављала за ослободилачки јуриш у поробљену отаџбину,
деца се школовала. У музеју „Срби на
Kрфу од 1916. године до 1918.” нарочиту
пажњу привлаче српске гусле направљене од војничког шлема као и фотографија малишана – једанаестогодишњег артиљеријског поднаредника Момчила Гаврића, најмлађег подофицира свих армија света у Првом светском рату.
• Театар у граду Kрфу је од 19. 01. 191619. 11. 1918. био место где је заседао српски парламент, а у хотелу „Бела Венеција” заседала је српска влада. На Kрфу су
почев од 1916. године у тиражу од 10.000
примерака, три пута недељно излазиле
„Српске новине”, а годину дана касније и
„Забавник”. Kрфски штампар Ланцас
отвара државну штампарију, а на Kрфу
се штампају и књиге за српску децу за
коју су отворене основна школа (290
ученика) и нижа гимназија (120 ученика).
Прослављала се и школска слава, Св. Сава, убрзо се оснивају и спортска друштва, одигравају се фудбалске утакмице. Орила се песма „Тамо далеко” и играло се такозвано „капларско коло”. Постојао је и оркестар са диригентима и композиторима, капелником краљеве гарде
Станиславом Биничким. Током боравка
на Kрфу извођене су и позоришне представе, свака дивизија је имала своју позоришну секцију, а филмска секција постојала је при Врховној команди и њу су водили пионири српског филма Михаило
Михајловић и Драгиша Стојадиновић. 

ПЕСНИК СРЕД СРПСКЕ ГОЛГОТЕ
Аутор песме „Плава гробница” Милутин Бојић, рођен је 1892. године у
Београду. Учесник је Балканских ратова 1912. и 1913. године, као и Првог светског рата. Драму „Урошева женидба”
коју је пренео преко Албаније 1915. године штампао је на Крфу, а збирку песама „Песме бола и поноса” објавио је
у Солуну. Из ове збирке је и песма
„Плава гробница”, посвећена страдању
српских ратника. И сам песник лично
је гледао како савезнички бродови одвозе гомиле лешева које уз звуке војничких труба спуштају у море.
Иако је живео само 25 година, оставио је неизбрисив траг у српској књижевности. У свом кратком животу
ипак је стигао да опева патње и страдања српског народа кроз трагично
повлачење преко Албаније и на такав
начин овековечио је језиву визију „плаве гробнице” код острва Видо – острва смрти. Али није дочекао да опева
победе и ослобођење у које је чврсто
веровао. Смрт га је затекла у тренутку
његовог снажног песничког успона.
Милутин Бојић
По објави рата Милутин Бојић отишао је у Ниш, где је при Врховној команди обављао дужност цензора. Приликом одступања преко Албаније налазио се у саставу једне телеграфске јединице са специјалним задатком. По доласку на Крф једно време је провео у Обавештајној служби Врховне команде,
да би нешто касније био прекомандован за Солун. Као сведок масовног умирања на острву Видо, он је написао своју најупечатљивију песму „Плава гробница”, која представља својеврсну творевину Бојићевог надахнућа.
Преласком у Солун, стигао је да објави збирку песама под насловом „Песме
бола и поноса”. У овој збирци се налазе 34 песме које је написао на Крфу и у
Солуну, за собом остављјући незаборавне стихове у једном трагичном делу
српске историје. У Солуну је августа 1917. године избио велики пожар који је
уништио половину вароши. Приликом овог пожара до темеља је изгорела и
штампарија „Акварионе” у којој је била штампана његова збирка „Песме бола
и поноса”.
Милутин Бојић је преминуо 8. новембра 1917. године у Солуну, у болници. Сахрањен је на војном гробљу на Зејтинлику. Опроштајни говор на сахрани је читао књижевник Иво Ћипико.
Крајем лета 1922. године посмртни остаци Милутина Бојића пренети су у
Београд, где је сахрањен у породичној гробници на Новом гробљу (парцела 29,
гробница 39, трећег реда).
Његово петогодишње посмртно присуство на српском војном гробљу у Зејтинлику, међу ратницима које је много поштовао и волео, остаће забележено
као део историје овог нашег великог националног споменика у туђини.
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