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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

П

рема писању влади блиских
„Вечерњих новости”, али и других медија, премијер Србије и
лидер Српске напредне странке
Александар Вучић је већ дао и до
знања министрима да би могло да
дође до гласања за Народну скупштину на пролеће идуће године. Главна дилема је још, како преноси лист,
да ли ће кандидат за шефа државе
испред најјаче странке бити Томислав Николић или Вучић. Наводно, велики је притисак страначке базе да
се лидер СНС укључи у политичку трку за функцију на Андрићевом венцу,
пошто процењују да би победио у првом кругу.
Ипак, према информацијама „Новости”, ни први човек напредњака није дефинитивно преломио да ли ће се
излазити и на републичко гласање,
али због политичке атмосфере у парламенту и у друштву он не искључује
опцију да се поново провери легитимитет на свим нивоима.
У ишчекивању коначне одлуке с
врха, напредњачка база добила је инструкције да све страначке ресурсе
подигне у стање приправности, за
случај одржавања „општих избора”.
Слична директива издата је и у осталим странкама власти.
Најава могућности ванредних избора узбуркала је и опозициони табор. Лидери тзв. проевропских странака још једном листом позивају на
договор о заједничком кандидату,
али и даље без конкретних предлога
о именима. Поновна прегруписавања
најављују се и у националном блоку,

(Не)озбиљност на српској политичкој сцени

На пролеће нови парламентарни избори?

Премијер Србије и лидер Српске напредне странке
Александар Вучић је, према писању штампе блиске
влади у Београду, позвао страначку базу да се уз
гласање за председника добро организује и за
парламентарну трку, која би била одржана 9. априла

где би ДСС и Двери поново могли да
наступе заједно, уколико се буде гласало за парламент. Председници СДА
Санџака и Заједно за Шумадију Сулејман Угљанин и Верољуб Стевановић, састали су се у Новом Пазару и
поручили да би регионалне странке

требало да имају заједничког кандидата на предстојећим председничким изборима.
При доношењу коначне одлуке да
ли ићи на расписивање парламентарних са председничким изборима,
према мишљењу аналитичара Дејана

Вука Станковића, сигурно ће бити
узето у обзир да би то била сигурнија опција за СНС, јер има најпопуларнијег лидера, па би његова харизма
била „добитна комбинација”.
– Али од великог значаја било би и
образложење због чега се у року од
једне године поново иде на ванредне
изборе. Следеће године би опозиционе странке морале да се боре за опстанак и нисам сигуран да би сви
успели у томе. Питање је и како би се
поставили: да ли би ишли у четири колоне или би уједињени тражили модус да опстану.
О проценама да би општи избори
ишли наруку Томиславу Николићу
уколико буде кандидат за председника, Станковић каже:
– Николић није лош кандидат, али
је бољи „у пакету” са Вучићем, као
најпопуларнијим политичарем.
На евентуалним парламентарним
изборима 2017. профитирале би партије јаких лидера и с добром инфраструктуром, а то су пре свих СНС и
СПС, као и ДС, уколико је сачувао базу – сматра професор Зоран Стојиљковић:
– Заједнички избори били би добри
по сваког ко буде кандидат СНС-а.
Међутим, како би то били четврти
скупштински избори за пет година,
треба имати у виду да се таквим гомилањем губе критеријуми према којима се мери ефективност неке власти и лично не видим потребу за тим.

Размишљања о контрамерама после најаве Брисела

Дачић за реципроцитет уколико ЕУ уведе таксе

Док шеф српске дипломатије сматра да би,
уколико Брисел уведе систем наплаћивања
улаза у ЕУ за грађане „трећих земаља”,
премијер има негативан став о могућим
реципрочним мерама према путницима из ЕУ

О

бавеза плаћања уласка за грађане Србије у ЕУ могла би да
важи до 2020. године и влада
ће се о томе, као и евентуалном реципроцитету, тада и изјаснити. Ово је
изјавио премијер Александар Вучић
поводом најаве шефа дипломатије
Ивице Дачића да ће тражити да и
Србија уведе контрамеру у виду увођење такси за држављане ЕУ:
Председник владе је прокоментарисао и да је „Ивица увек у кампањи”:
– Лако је реципрочне мере сада коментарисати. Али, о томе ћемо разговарати за три до четири године. Далеко је 2020. Видећемо шта ће бити. Само немојмо да сметнемо с ума једну
ствар – да ли хоћемо да имамо туристе овде и да ли хоћемо да зарађујемо
паре? Неко о томе треба да размишља.
Дачић је рекао да нема разлога за
личну промоцију, јер није у предизборној кампањи за председничке изборе:
– Мене то не интересује. Као што
знате, ја се нисам кандидовао за
председника Србије, нисам сада у
председничкој кампањи као неки. Ја
сам министар спољних послова. Моје

реакције су примерене ситуацији.
Упитан да ли је његов предлог само лични став или је
таква реакција на Брисел договорена у влади, Дачић је
одговорио новинарима:
– Увек сам био отворен и
директан у ономе што желим да изнесем. Више пута
сам рекао да је Србија конструктивна, али да ми морамо да водимо рачуна о нашим државним и националним интересима. Нисам рекао да ће Србија да уведе
контрамере него да ћу, кад
дође време да се о томе расправља, предложити да се
на такав начин одговори на
одлуку о таксама за улазак
у ЕУ. То не значи да ће Влада
Србије са тим да се сагласи.
Вучић није желео пред
новинарима да прокоментарише медијске наводе да су
могући и парламентарни избори заједно са председничким. 

ГРАЂАНИ ЗАБРИНУТИ
Најава Брисела да је у плану увођење система плаћања таксе од пет евра за
улазак у ЕУ, забринула је држављане балканских земаља. Европска унија, такође,
жели да уведе и регистрацију свих који улазе на њену територију. Европска комисија представила је недавно систем електронског пријављивања за оне који
улазе на територију ЕУ-ЕТИАС. Тим системом били би обухваћени сви туристи и
пословни људи којима је за улазак у ЕУ потребан само важећи пасош, али не и виза. Они ће морати да се „онлајн” региструју, а систем је сличан америчком систему ЕСТА или аустралијском ЕТА. Регистрација кошта пет евра и важи пет година,
док такса за улазак у САД кошта 14 америчких долара и важи две године. И Kанада је овог лета увела дозволу за улазак у Kанаду која кошта седам канадских
долара. Једино у Аустралији туристи не плаћају таксу.
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Последње заседање Скупштине земаљске самоуправе у овој години

АКТУЕЛНО

Нови кораци ка унапређењу српског школства у Мађарској

Куповина земљишта
у Ловри за потребе
проширења тамошње
Српске школе, набавка
школских аутобуса и
измене појединих
правних аката, биле су
теме којима су чланови
Скупштине Самоуправе
Срба у Мађарској
посветили највише
пажње на седници
одржаној 3. децембра
у Будимпешти

П

ошто су на почетку седнице
прихватили предложену модификацију буџета Самоуправе
Срба у Мађарској и њених институција за 2016. годину, делегати су на
прошлонедељном заседању, којим је
председавала Вера Пејић-Сутор, разматрали могућност куповине некретнине у Ловри, за потребе тамошње
Српске основне школе.
Како је објаснила др Јованка Ластић, директорка Српске основне
школе и гимназије „Никола Тесла”, у
чијем саставу функционише четвороразредна ловранска школа, намера је

местар ове школске године добити именован вршилац дужности дирекпо 75.000 форинти, на име стипенди- тора Културног и документационог
ја.
центра Срба у Мађарској, продужи
Међу тачкама дневног реда о који- до следећег расписивања конкурса.
ма су делегати најдуже расправљали, Разлог су неусклађени интерни правбила је набавка додатних ни акти земаљске српске самоуправе
школских аутобуса, с обзи- и њених институција са важећим заром да возила која се сада конским прописима о јавним службекористе за колективни пре- ницима.
воз ученика, не задовољаваПрема мишљењу Љубомира Алекју постојеће потребе. После сова, Државна ризница је овим задуже размене мишљења, за- хтевима прекорачила своја овлашћекључено је да треба набави- ња и подсетио да се управо ради на
ти један нови и један кори- припремама за модификацију Машћени школски аутобус, за њинског закона. Он је нагласио да
шта ће 36 милиона форинти треба прецизирати која се стручна
бити обезбеђено из одгова- спрема захтева од руководилаца инрајућег фонда Министар- ституција, при чему је потребно имаства за људске ресурсе.
ти у виду специфичне потребе наШефица
канцеларије родности. Он је изнео став да „не
ССМ-а др Јадранка Гергев треба прихватити овакве ултиматуинформисала је присутне ме” и предложио да се руководиоци
да је од надлежних држав- мањинских институција и даље имених органа стигао допис о нују по досадашњим правилима и
новим законским правили- процедури. Делегати су на крају ове
ма, која тангирају и мањин- тачке дневног реда одлучили да се
ске институције, односно надлежним државним органима
њихове руководиоце, када упути захтев са аргументима који ће
је реч о њиховим стручним изразити потребу српске мањине да
квалификацијама.
самостално решава питања из облаМитар Кркељић, члан Од- сти свог културног и друштвеног жида та установа у перспективи постане бора за културу, обавестио је присут- вота.
осморазредна, а услов за то је про- не да је, имајући то у виду, овај одПри крају седнице, изнет је престорно проширење. С обзиром да је бор заузео став да се рок на који је длог одлуке коју је сачинила Канцепарцела, која се налази у непосредној
близини ове установе, на продају, испоставило се да је то добра прилика
У ПЛАНУ ОСМОРАЗРЕДНА УСТАНОВА
да се поведу разговори са власником
о њеној могућој куповини.
Према речима др Јованке Ластић, остварење замисли о повећању броПосле дуже расправе о томе да ли
ја полазника забавишта, као и ученика ловранске школе, водило би њеза куповину некретнине у Ловри треном претварању у осморазредну установу, што је стратешки циљ. При
ба искористити финансијске резерве
томе се, како је рекла, рачуна не само на децу из Ловре, већ и на ону из
којима располаже земаљска српска
неколико околних насеља. Предност школе у Ловри би, у том случају, бисамоуправа, делегати су већином
ла нова и функционална зграда која би била изграђена на парцели чија је
гласова одлучили да споменути плац
куповина на седници одобрена. Многе мађарске школе се, како је навебуде купљем средствима из тих рела директорка, не могу похвалити адекватним условима за рад и боразерви.
вак деце у њима. Ако се има у виду да се тиме ствара један нови слој инНа суботњој седници је донета и
телигенције у ловранском крају, оваква инвестиција би се и те како исодлука да ССМ додели три стипенплатила, а тиме уједно расте и фонд материјалних добара којима расподије из фонда за ову намену. Тако ће
лаже ССМ, нагласила је др Јованка Ластић.
тројица високошколаца, за први се-

ларија ССМ-а, да се неупражњено
новинарско радно место у „Српским
недељним новинама”, за које је предвиђено пуно радно време, подели на
два, са половином радног времена
(два „полустатуса”). Укључујући се у
дискусију о овом предлогу, главни и
одговорни уредник листа др Драган
Јаковљевић, навео је стручне разлоге
због којих у штампаним медијима, а
поготово у малој редакцији каква је
СНН, четворочасовно радно време
запослених није одговарајуће решење. То би, по његовом мишљењу, знатно отежало, па чак и блокирало излажење новина, с обзиром да већи део
процеса рада, када је реч и новинској
продукцији, траје знатно дуже од четири часа дневно. То се односи пре
свега на истраживачко-репортерски
рад на терену, писање аналитичких
текстова, као и на завршне процесе у
креирању сваког броја новина, који
су у највећем броју случајева целодневни. Јаковљевић је рекао да му је
жао што као главни и одговорни
уредник није био позван на поједине
састанке који су на дневном реду
имали припрему ове одлуке, нити је
упитан о томе какве су стварне персоналне потребе редакције.
После дискусије о овој теми, у коју
се укључило више присутних чланова
Скупштине и других учесника састанка, делегати су одлучили да ово
питање скину са дневног реда и да
предложена измена Статута Канцеларије буде припремљена за следећу
прилику, уз став да нова, коригована
верзија не треба да садржи одреднице везане за половину радног времена (тзв. полустатус) новинара, имајући у виду споменуте потребе редакције.
Чланови Скупштине су потом, без
присуства новинара, донели одлуку о
добитницима Светосавске повеље и
Награде „Сава Текелија”, које ће лауреатима бити додељене на предстојећој Светосавској академији.
СНН
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Свечано обележено 260 година Српске основне школе у Ловри

Школовање на матерњем језику – гарант нашег опстанка

анифестација којом је, 25. новембра ове године, свечано
обележено 260 година рада
Српске школе у Ловри, почела је трибином у школској згради, а настављена културно-уметничким програмом
у сеоском Дому културе.
Свечаност је пригодним говором
отворио Љубомир Алексов, представник Срба у Мађарском парла-

Једино насеље у Мађарској у коме су
Срби и данас већина, било је крајем новембра
место окупљања садашњих и бивших ђака
и учитеља сеоске Српске основне школе,
као и бројних гостију, који су желели да са
Ловранима поделе радост што је њихова образовна
установа доживела 260. рођендан

менту, који је изразио посебно задовољство што српска заједница вековима успешно одолева асимилацији,
захваљујући пре свега српској цркви
и школи. Сама чињеница да Срби на
овим просторима обележавају вишевековне јубилеје својих институција,
говори довољно о народу који је сачувао свој језик и национални идентитет, рекао је Љубомир Алексов и
истакао да је поносан што је део тог
народа.
У оквиру трибине посвећене јубилеју, излагање под називом „Слика
Ловре у етнолошком истраживању”,
одржала је др Младена Прелић, ауторка монографије „Срби у селу Ловра у Мађарској, током XX века”.
Она је говорила о периоду између
1988-1992. године, када је боравила у
Ловри и прикупљала грађу за књигу
на тему социодемографије, идентитета и матерњег језика Срба у Ловри. Посебно је истакла да словенски називи сведоче о присуству јужнословенских народа на овом простору много пре првог помињања
Ловре у историјским изворима 1259.
године, односно коњске скеле по којој је добила име 1240. године. Први
пописи који су начињени 1715. и 1720.
године, помињу двадесетак кућа,
али већ средином XIX века пописивачи бележе око 500 становника и
тај број касније расте. Међутим,
двадесетих година XX века постала

је приметна тенденција смањивања
броја становника, која траје све до
данас.
У другом делу свог излагања,
др Младена Прелић говорила је о језику као најзначајнијем симболу
припадности народу. Да је српском
језику придаван висок симболички
статус, видело се по томе што су испитаници сматрали да је срамота било говорити мађарски у цркви, за
столом, нарочито у време српских
празника, или на гробљу. Није било
уобичајено написати епитаф покој-

Ђуро Богдан

ном рођаку на мађарском језику.
Емотивна везаност за матерњи језик
била је, без сумње, јака. Преко матерњег језика постоји осећање повезаности са прецима.
Други предавач на трибини била је
Бојана Чобан-Симић, професорка
историје и руског језика и ауторка
уџбеника за народопис, који се користи у српским школама у Мађарској.
Она је говорила о српском школству
у прошлости, са освртом на школство
у местима Ловра и Помаз. Професорка Симић је истакла значај првих вероисповедних школа, учитеља, добротвора и задужбинара, који су помагали подизање и обнављање школа. Важно је било и оснивање певачких друштава, првих читаоница за чување српског идентитета и препреку
асимилацији српског живља у Мађарској.
– Црква и школа су расадник православља и светосавља, носећих стубова српске нације – закључила је
Бојана Симић.
Професор историје Милан Дујмов,
говорио је о историји ловранске школе, односно о Вероисповедној школи
у Ловри. Подсетио је да писани подаци о ловранској Српској школи датирају из 1756. године. Пошто тада још
није постојала школска зграда, настава се одвијала у обичној сеоској
кући.
Прва школска зграда подигнута је

1805. године, а 1850. је, заједно са
храмом и парохијским домом, изгорела до темеља. Ново школско здање
саграђено је 1865. године. Дујмов је,
уз краће биографије, говорио о првим учитељима, од магистера Јосифа
из 1785. године, све до учитељице
Зорке Радашин, представивши укупно 28 учитеља. На самом почетку,
учитеља је постављала општина.
Српски учитељи су се до масовног
оптирања Срба после Првог светског
рата, образовали у сомборској Препарандији, а затим у Будиму. До 1924.
године у Ловри је обично било око 70
ђака у свих шест разреда, односно
по 10-15 у једној генерацији. После
Првог светског рата, постојао је стални проблем недостатка уџбеника, јер
их из Србије нису слали, па се учило
из старих и неадекватних књига, којих није било довољно. Неколико ученика је учило заједно из исте књиге.
Најважнији предмет у школи била је
веронаука, док се на остале, како се
чуло на скупу, није обраћало толико
пажње.
Српска православна вероисповедна школа подржављена је 1948. године, и од тада је Основна школа у Ловри са српскохрватским наставним
језиком била део Основне школе у
Српском Ковину, где деца после завршетка сеоске четвороразредне школе, похађају наставу од петог до
осмог разреда.
Наставни програм је, у том периоду, био истоветан као у мађарским
школама. Мађарска државна школа,
основана 1930. године, укинута је седамдесетих година двадесетог века,
јер у малом селу није било потребе
за две школе, а српска је имала више
ђака. Од тада мађарска деца иду заједно са српском децом у ловранску

Љубомир Алексов

школу, или иду у школу у Српском
Ковину.
Марија Ластић, професорка руског
језика и историје у пензији, поздрављена је топлим аплазом, као дуго очекиван и драг гост. Говорила је о својим сећањима на некадашњу Ловру, њене
становнике и школу, па се тако присетила своје прве учитељице Александре Перишић, мајке Наталије Богдан
код које су долазили лети на распуст.
Марија Ластић памти имена свих шест
школских другова: Бисерка, Вида, Невена, Милош, Ђура и Светозар.
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Будимпешта, 8. децембар 2016.
– Волела бих да људи више разговарају, то свим људима треба, а нарочито нама, Србима из Мађарске.
Лако је бити Србин у Србији; хајде,
овде буди Србин! Српство овде има
један специфичан ореол који је
вредно сачувати – поручила је госпођа Ластић.
Свечаности у Ловри присуствовала
је и Вера Пејић-Сутор, председница
Самоуправе Срба у Мађарској, која
је, искрено одушевљена приказаним
програмом, за наш лист рекла:
– Овде се осећам као код куће. Врло сам срећна и поносна. Можемо се
дичити свим овим што смо данас чули. Било је врло далековидо и племенито залагање наших предака да се
подижу школе, просвећује народ и

ЈУБИЛЕЈИ

чува језик. Ускоро ће и Батања обележити 222 године од
постојања школе – истакла
је госпођа Пејић-Сутор.
У оквиру пратећег програма ове манифестације, у Дому културе је отворена изложба старих фотографија ловранске школе, првих буквара и сачуваних уџбеника.
Присутне је поздравио начелник Ловре Ђуро Богдан,
који је пожелео да се сви
осећају пријатно и да уживају у програму који је припремила њихова школа и забавиште.
Најстарију учитељицу у
Ловри, Зорку Радашин, поздравила је дирљивим говором Јулијана Мијатовић-Которчевић, бивша
ученица ове школе, и захвалила јој на
изузетаном раду и залагању у школовању бројних генерација.
Љубомир Алексов, такође, бивши
ђак ловранске школе, посебно је поздравио најстаријег ученика, Војислава Ластића. Најстаријој учитељици и најстаријем ученику су уручене пригодне захвалнице. Осим њих,
захвалнице за успешан рад на пољу
образовања и васпитања, добиле су
и учитељице: Софија Иванов и Јелена Вукајловић-Краус, које су са својим колегиницама, Милицом Алексов, Милевом Алексов-Лајтер и Дијаном Алексов, за ову прилику приредиле веома садржајан културни
програм.

У програму је учествовао и хор
будимпештанске Српске гимназије
„Никола Тесла”, који је отпевао неколико традиционалних српских песама. На крају програма, чланови
Културно-уметничког друштва „Јелече” из Београда, одиграли су неколико грађанских српских игара и
извели сплет народних кола. Публика, која је испунила салу до последњег места, уживала је у програму и
аплаузима наградила учеснике.
Покровитељ манифестације било
је Министарство за људске ресурсе
(EMET), а организатори: Удружење за
очување културе и традиције из Ловре, Српска школа „Никола Тесла” у
Будимпеши и Српски педагошки и
методолошки центар.

Славица Зељковић

Др Јованка Ластић, на свечаности у Ловри:

И

Постићи конкурентност и стабилно финансирање школа

злагање које је на трибини у
Ловри одржала директорка
Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти,
др Јованка Ластић, тицало се тренутне ситуације и перспектива јавног
образовања српске заједнице у Мађарској. Она је посебно истакла да
треба учинити велике напоре да се
обезбеди пре свега квалитетно образовање на српском језику, као и да се
смање разлике унутар образовног
система.
– Закон о правима националних заједница из 2011. године формулише и
уводи појам народносних институција јавног васпитања, као и појам народносних институција у области
културе. По том Закону довољно је
да осам родитеља поднесе захтев, на
основу којег је локална самоуправа
дужна да организује народносно јавно васпитање – објаснила је директорка Ластић.
Следећи сегмент њеног излагања
односио се на систем институција
јавног образовања српске заједнице
у Мађарској, као и на тренутно стање, карактеристике и циљеве. По њеном мишљењу, јавно васпитање српске заједнице треба да допринесе
остваривању следећих циљева: формирање српског идентитета и самосвести, очување српког језика, културних вредности и традиције, јачање улоге институција образовања у
животу српске заједнице у Мађарској. Такође, веома је важно побољшање конкурентности наших школа и
стицање конкурентних знања.

На трибини одржаној поводом јубилеја ловранске
Српске основне школе, било је речи не само о
вишевековној традицији образовања на српском
језику у том крају, већ и о актуелном тренутку и
перспективама српског школства у Мађарској

Др Јованка Ластић

Завршни део излагања др Јованке
Ластић тицао се концепције и стратегије развоја српског образовања у Мађарској. Ова стратегија се залаже за
ревизију садржаја Националног образовног програма, са посебним нагласком на српски језик, књижевност и
народопис. Истакнута је потреба се
да се у школама, у којима се српски
језик предаје као предмет, обезбеде
услови и да се постепено уведе двојезична настава; да се оконча пројекат
издавања уџбеника, као и да се обез-

беде наставна средства потребна за
одвијање квалитетне наставе. Веома
је важно да се потписивањем вишегодишњих споразума са Министарством људских ресурса обезбеди стабилно финансирање наставе.
Директорка је истакла конкретне
задатке развоја у свим сегментима
образовања, од предшколског до
гимназијског:
– У предшколском образовању, које је основа укупне пирамиде система образовања, важно је одржавање

постојећих предшколских група, независно од бројног стања деце, као и
отварање нових, у оним насељима
где се за то укаже потреба. Битно је и
проширење постојећих предшколских група, односно оснивање самосталних забавишта. Само развијањем
предшколских установа може се
обезбедити већи број полазника у прве разреде српских основних школа
– подвукла је др Јованка Ластић.
Када је реч о образовању у основним школама, потребно је ојачати
утицај Самоуправе Срба у Мађарској,
односно месних српских самоуправа,
на васпитно-образовне процесе у
школама, које функционишу у склопу
већинских образовних институција.
Предуслов за квалитетно образовање
у модерном друштву јесте обезбеђивање квалитетних уџбеника и наставних средстава у циљу повећање степена конкурентности наших школа.
– За гимназију је од пресудног
значаја подизање квалитета наставе и
нивоа пружања ваннаставних и ваншколских услуга. Неопходно је и
проширење гимназијских капацитета
обезбеђивањем додатног интернатског смештаја. Од великог су значаја
наши планови да се у догледно време
оснује самостална српска школау Сегедину, која би обухватила забавиште, основну школу и гимназију. У
склопу јачања веза са матицом, требало би за наше ученике омогућити
стипендирање и студирања у Србији
– рекла је на крају свог излагања
др Јованка Ластић.

С. З.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЕСТИ

У

присуству мањег броја заинтересованих мештана, извештај о
раду Самоуправе Срба у Новом
Сентивану у протеклој години поднела је Јелена Марковљев-Веселинов,
председница овог представничког
тела. Како је речено на седници која
је била отворена за јавност, самоуправа је, сходно могућностима, током године реализовала своје традиционалне програме и достојно прославила црквене празнике, од којих је
посебно свечано празнована храмовна слава – Велика Госпојина.
Чланови месног бираног тела Срба су изразили задовољство, јер је
током године обновљена зграда парохијског дома. Посебно је важно
што је поправљен кров, како грађевина не би прокишњавала. Уведен је
плин у просторије које до сада нису
имале грејање, а део средстава уложен је у обнову месног српског православног храма, као и у уређење
гробља. Ту је подигнут надгробни
споменик српским пилотима, који
почивају на новосентиванском срп-

Јавна седница у Новом Сентивану

Протест Српске самоуправе због укидања
часова српског језика

ском православном
да за мишљење пита
гробљу.
српску самоуправу,
Радници већинске
која је по том питасамоуправе раније
њу, свакако, могла
су водили бригу и о
да користи своје
српском гробљу, али
право вета.
то, нажалост, сада
Управо зато су
не чине, па је Српска
чланови Српске сасамоуправа
била
моуправе у Новом
приморана да нађе
Сентивану замолили
алтернативно решепредставницу лоње. Такође, локална
калне самоуправе
самоуправа Новог
села, која је присуСентивана није ин- Јелена Марковљев-Веселинов ствовала седници,
формисала Српску
да пренесе њихову
самоуправу да је донела одлуку да молбу начелнику насеља да се разсе у забавишту више не предаје срп- мотри могућност поновног покретаски, већ енглески језик. Већинска са- ња, односно наставка наставе српмоуправа, предвођена начелником ског језика у месном забавишту. МеЛазаром Путником, начинила је огро- штани српске националности су били
ман пропуст, пошто је имала обавезу задовољни радом у дечјем вртићу,

где је васпитачица Ида Франциа постизала запажене резултате са децом, која су радо наступала на Светосавској и другим приредбама у селу и околним насељима. Српска самоуправа је финансијски подржала
одлазак новосентиванске деце на
летње кампове.
Мештани који су присуствовали
јавној седници месне Српске самоуправе, похвално су говорили о овогодишњем учинку и усвојили извештај
који је поднела госпођа МарковљевВеселинов. Било је речи и о плановима везаним за наредну годину, међу
којима се посебно издваја жеља да
се и следеће године изведу поједини
грађевински радови на обнови парохијског дома, који служи као место
окупљања Срба у овом месту.
П. М.

Сабор Светог Архангела Михаила

Прослављена храмовна слава манастира Грабовац

У

манастиру Грабовац је 21. новембра било живо и свечано. Тога дана је садашња српска православна црква, која је саграђена у
XVIII веку, прославила своју храмовну славу – Св. архангела Михаила.
Поред Петровдана, великог празника
у животу манастира, и Сабор Светог
Архангела Михаила представља посебан дан, који је установљен у првим вековима хришћанске вере.
Иако је, у односу на раније године,
овом приликом било мање верника у
овом старом стецишту српског народа у Мађарској, празновање заштитника монументалне цркве протекло
је свечано. Уз саслужење свештенства, свету архијерејску литургију

служио је епископ будимски Лукијан,
који је одржао и пригодну славску
беседу.
Ни овогодишње аранђеловданско
славље није протекло без свечаног
чина резања славског колача и благосиљања кољива. Кумовао је Миленко
Гајић из Сремске Митровице, рођени
брат о. Митрофана, јеромонаха манастира Грабовац.
На крају литургије, присутни су
код гроба оца Пантелејмона одали
дужну пошту блаженопочившем игуману манастира, који се упокојио 15.
јуна ове године. Прослава Св. архангела Михаила је потом настављена
пригодним послужењем.

П. М.

Духовне свечаности на југу Мађарске

моћ којих су наши преци сачували
свој идентитет.
Након Андраша Штријка, присутнима се обратио и Денеш Осоли, посланик града Печуја. Он је на приредбу стигао право из Украјине, па је са
многобројном публиком поделио
своје доживљаје из земљи у којој је
обишао бројне православне светиње.
У Украјини је присуствовао откривању споменика у чијем освештању су
учествовали свештеници из више
хришћанских цркава.
Након обраћања присутнима, Денеш Осоли и протођакон Андраш
Штријк су заједно запалили и другу
адвентску свећу. Свечани програм је
наступом на гитари увеличао Нормен
Михелис, ученик 3. разреда Средње
уметничке школе у Печују.
Уследило је послужење или агапе,
и том приликом су служене посне погаче као и друга посна јела, која је
припремила ђаконица Викториа
Штријк. Адвентско вече протекло је у
пријатном расположењу, а сарадња
Представник Српске православне са Српском православном црквом,
цркве је упозорио да се морају са- како је најавио Иштван Бурјан, биће
чувати стари обичаји, празновање настављена.
разних празника и традиција, уз поП. М.

Шестонедељни адвентски програми у Печују

Е

тнографски музеј у Печују је и
ове године покренуо шестонедељни серијал адвентских програма, у чију реализацију је укључио
и представнике хришћанских цркава,
Западне и Источне. Циљ је да се
представе верски и национални обичаји шаролике Барање.
У оквиру серијала који траје од 13.
новембра до 18. децембра, сваке недеље пали се по једна свећа, а затим
у музеју следи и агапе. Главни организатор манифестације Иштван Бурјан,
руководилац Етнографског музеја,
позив је упутио и представницима
Српске православне цркве, који су
изашли у сусрет молби домаћина, па
је 20. новембра гост приредбе био
протођакон Андраш Штријк.
Он је присутнима говорио о својим предбожићним осећањима везаним за празник Христовог рођења, истичући при том важност приношења жртве и поста. Протођакон

Штријк је нагласио да би данашњи
свет требало да елиминише самовољу и пред собом има циљ, који се
зове вечита љубав и духовна радост.
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Будимпешта, 8. децембар 2016.

Одржан трећи београдски Фестивал кантаутора

Музичари из региона на „Кантфесту 2016”

„Kантфест 2016” одржан је крајем новембра
у 4 дана, у 5 простора са 8 програма и више
од 40 учесника из Мађарске, Словеније, Хрватске,
Бугарске, Црне Горе, Босне и Херцеговине,
Македоније и Србије

О

вогодишњи Трећи београдски
фестивал кантаутора KАНТФЕСТ 2016. био је посвећен
највећем кантаутору данашњице, Бобу Дилану, овогодишњем добитнику
Нобелове награде за књижевност.
У такмичарском делу наступило је
20 кантаутора, (у два полуфинала по
10 такмичара у клубу „Ваша пречица”
у Земуну и Удружењу рок музичара
Србије УРМУС на Врачару), који су
изабрани на основу међународног
конкурса, као и 5 специјалних гостију
по позиву (група „Onslow” из Слове-

није, дуо „Шта би било кад би било”,
ВИС „Сања и Саша”, група „Дневна
доза” и Стефан Шљукић из Србије), а
најбољих 14 кантаутора наступило је
у финалу, у такмичењу за награде
фестивала.
Међу учесницима фестивала је
била и позната бугарска уметница
Лили Друмева, која ова године обележава двадесет година своје каријере,
током које је имала неколико светских турнеја и освајала значајне награде у Сједињеним Америчким Државама и Европи. Наступа као канта-

Директор фестивала Миодраг Јакшић са победницима

КУЛТУРА

делила тако да је, према њеним гласовима, Флуке Т. победио, а да су два
млада београдска кантаутора, Вук Стеванић и Иван Kићановић, освојили друго и
треће место. Њима су уручене бројне награде, а завршетак фестивала обележио
је урбебесан наступ словеначког бенда „Onslow”.
У оквиру програма KАНТФЕСТА 2016, традиционално
је био организован и Међународни песнички самит, у
Удружењу књижевника Србије, као такмичарски део
песника-текстописаца са 20
учесника из пет земаља. Том
Тома Марјановић, учесник из Будимпеште
приликом је представљен и
уторка, али и као вођа састава „Lilly зборник „Арте стих Вол. 4”, са песмаof the West”. Она је и водитељка по- ма 150 песника из целог света, међу
пуларне емисије „Расположени уз Ли- којима су и песници из Мађарске,
ли” на Радио Софији.
Драган Јаковљевић, Милан Ђурић и
Тома Марјановић из Будимпеште Бенце Анкаи. У оквиру тог поетског
представио се изузетним наступом у дела програма KАНТФЕСТА 2016,
полуфиналу, када је суверено био одлуком жирија проглшени су овогомеђу најбољима, као и у финалу, ка- дишњи лауреати: прво место је прида му је пехар за мало измакао, али пало Емилији Церовић Млађој, друго
је према речима председника жири- Бојани Стојков, а треће Браниславу
ја, легендарног Банета Локнера, по- Башићу Пекару. Специјано признање
казао изузетну сигурност у свирању овогодишњег KАНТФЕСТА добила је
и мелодичност у својој композицији, песникиња из Ирана Судабе Бабагап.
те је Тома награђен снимањем своје Жири је посебно похвалио и младе
песме у студију у Београду.
песнике Немању Вељовића, АлексанФинално вече фестивала кантау- дра Јовановића и Тамару Радојевић.
тора обележила је врхунска уметПредстављена је и нова поетска
ничка армосфера и сјајни наступи књига „Не знам шта би друго могло
свих четрнаест финалиста. Стручном да нас веже”, аутора Јелене М. Ћирић,
жирију и жирију публике било је те- Александре Михајловић, Владимира
шко да донесу одлуке, а директор Благојевића и Миодрага Јакшића, из
фестивала Миодраг Јакшић похвалио едиције „квАРТЕт”. Одржан је и „Live
је на завршној свечаности све фина- seesion”, наступ и снимање најбољих
листе и захвалио им на незаборавном шест кантаутора у SHOOM STUDOS
фестивалу.
на Врачару и ауторско вече писца
Према одлуци стручног жирија, Александра Драгановића. Организапобедила је Мајка Мара из Београда, тор KАНТФЕСТА 2016. је Удружење
друго место освојио је Флуке Т. из уметника „Арте”, а директор фестиKрагујевца, а трећи је био Ведран вал је Миодраг Јакшић.
Иворек из Хрватске. Публика се опреСНН

III Међународни тамбурашки фестивал у Кањижи

К

Смотра тамбураша из Србије, Мађарске и Румуније

ао и прошле године, организа- На фестивалу одржаном у организацији Удружења
тори су и овога пута позив за
„Потиски тамбураши”, учествовао је и оркестар
учешће на фестивалу упутили
„Банат”
из Деске, а придружили су му се чланови
и Тамбурашком оркестру „Банат” из
Деске, коме се у Кањижи придружио
оркестра „Бисери Драве”, такође, из Мађарске
и Тамбурашки оркестар „Бисери Драве”, такође из Мађарске. Поред учеОба музичка састава из Мађарске се придружила и солисткиња Естер
сника из Србије и Мађарске, на овој су на овом фестивалу ревијалног ка- Фрањо-Вујчин. Дешчани су извели
културној манифестацији наступали рактера, својим наступом одушевила два српска инструментала, а потом је
су и извођачи из Румуније.
публику, а дешчанским музичарима запевала Естер Фрањо-Вујчин, која је

Оркестар КУД-а „Банат”

Оркестар „Бисери Драве”

отпевала песме: „Мила мати шаљи ме
на воду” и „Јутрос ми је ружа процветала”. На крају свог блока, дешчански
музичари су одсвирали још три композиције.
По завршетку фестивалске манифестације, настављено је музицирање
и размена искустава уз вечеру, и у пријатној атмосфери, па је дружење музичара трајало до ситних сати. П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

П

о времену које је било пријатно
за ово доба године, мирним
Дунавом, брод Ђер (Győr) је, са
бројним гостима, лагано запловио са
једног од будимпештанских докова и
кренуо пут Сентандреје. Председник
Српске самоуправе у Будимпешти
Борислав Рус је, у име организатора,
поздравио присутне госте и позвао их
да се и овога пута сете својих предака, који су током Велике сеобе населили просторе некадашње Угарске,
односно данашње Мађарске. Подсетио је на неке историјске тренутке:
„На позив римско-немачког и аустријског цара Леополда, пећки патријарх Арсеније III Чарнојевић 1690.
године, довео је велики број Срба на
територију некадашње краљевине
Угарске. У овим пределима су и пре
велике сеобе живели Срби. Њихово
присуство, духовно, привредно и у
великој мери војно, осећало се од
Арада и Темишвара, до Беча и Трста,
од Крушедола и Сремских Карловаца до Сентандреје, од Ђера и Јегре до
Јадранског мора и горњег тока Дунава. Пристигли Срби са Балкана у нову
постојбину понели су своју традицују, веру и историјске успомене, као и
чврсту решеност да их бране и чувају. Повељама и привилегијама из 1690.
и 1691. године, цар Леополд им је гарантовао верску и културну аутономију. О животу Срба у Угарској сведоче многи споменици, Срби су у

Дан сеобе – традиционални меморијални програм

Још једно подсећање на највећи талас
у непрекидним српским сеобама

Манифестација „Дан сеобе” одржана
је као део тродневног научног скупа,
обухвативши бродарење Дунавом,
уз културни програм, а потом
и представљање једног експоната
из фундуса Музеја Епархије будимске
у Сентандреји

организовала излет бродом и посету
музеју у Сентандреји. Родила се идеја да се покаже и неки експонат, који
није у сталниј поставци и да се сваке
године покаже нешто ново”.
Експонат године овога пута је икона под називом „Богородица са Христом и анђелима” Петра Рашића-Чонградија из Јегре. На слици се види
утицај руско-украјинског барокног
сликарстава. Сматра се да је овај
сликар учествовао у сликању преображенског барокног иконостаса у
Саборној цркви у Сентандреји, заједно са мајсторима из Украјине.
Реч је затим преузео Пера Ластић,
директор Српског института:
„Сеобе су најсудбоноснији догађај
за историју Срба у Угарској. Присећамо се Арсенија III Чарнојевића и привилегија које су додељене српском
народу у целој Хабсбуршкој монархији. Врло важан аспекат нашег живота
овим крајевима оставили дубоке трагове.”
Културни део програма отворила
је вокална солисткиња Естер Вујчин,
својим прекрасним, звонким сопраном и изванредном музичком интерпретацијом, уз пратњу дешчанског
оркестра „Банат”. После добро познатих нота наше народне музике, студент Митар Кркељић је одрецитовао
„Молитву заспалом Господу” патријарха Арсенија Чарнојевића. Анђела
Теслић, гимназијалка 12.б разреда

Српске школе „Никола Тесла”, говорила је одломке из мемоара „Рапсодије из прошлог српског живота”, писца из Сентандреје Јакова Игњатовића.
По доласку у Сентандреју, гости су
посетили Музеј Епархије будимске,
где их је поздравио Коста Вуковић,
кустос музеја. Присетио се како је
манифестација „Дан сеобе” почела
да се одржава:
„Све је почело 2004. године, када
је Српска самоуправа у Будимпешти

ЖРТВЕ ПОЛИТИЧКИХ ИГАРА
„Илузије о слободи, обнови државности и хришћанској солидарности,
Срби су платили скупље од било ког другог народа који је учествовао у
ратној игри од опсаде Беча 1683. године, до мира у Сремским Карловцима 1699. године. Срби су постали жртве политичких игара и материјалних
интереса великих хришћанских сила, којима су ставили на располагање
не само своја имања, већ и своје животе”, рекао је Петар Крестић.

је очување идентитета, неговање наше традиције, културе и брига о материјалном наслеђу. Манифестација
„Дан сеобе” се одржава у ово време,
јер у архивским изворима стоји да је
19. новембра Беч издао дозволу Србима да се населе у пусту Сентандреју”.
После уводног говора, Петар Ластић је присутнима представио Петра Крестића, угледног историчара
из Београда, који је дао своје виђење
Велике сеобе и догађаја који су следили, а који су били од великог значаја за целокупни српски народ.
„Велика сеоба је била само једна
од тужних епизода у историји Срба.
Током великог и дугогодишњег рата
великих сила, Срби су увучени у рат и
обрачун да би им послужили као ратници. Чезнући за слободом и обнављањем своје, некад угледне и снажне државе, која је била дубоко усађена у њихова срца и њихову свест,
они су се, недовољно обавештени, можда и лаковерни, какви су често били,
упустили у ратне игре великих сила,
не познајући довољно границе њиховог бездушја и безобзирности. Стали
су на страну Свете лиге, савеза држава који је створен на подстицај ондашњег папе. Сматрали су да је дужност да се придруже хришћанским
владарима и хришћанској војсци, и
помогну у борби против исламских
завојевача, уништитеља њихове слободе и државе, вере и културе, цркава и манастира”, истакао је Крестић и
додао да је годишњица Велике сеобе
прави моменат када треба да се подсетимо минулих догађаја, као опомене и јасног упозорења да више немамо права на индоленцију, наивност, на
било какве унутрашње поделе.
Манифестација је приведена крају
шетњом по празнично украшеној
Сентандреји и вечерњим крстарењем
Дунавом, до Будимпеште. Програм је
организовала Српска самоуправа у
Будимпешти, у сарадњи са Српским
културним клубом и Српском самоуправом у Сентандреји, уз материјалну помоћ Културног и документационог центра Срба у Мађарској.
К. П.
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Будимпешта, 8. децембар 2016.

ФЕЉТОН

Италијански гроф, пријатељ Срба (8)

Л

Сведок дешавања у мушком харему необузданог султана

Марсиљи је одлучио да своја открића што пре
уиђи Фердинандо Марсиљи је
наставио да чита Куран у којем
понуди хришћанским владарима. После
је наишао на делове који су га
једанаестомесечног боравка у Стамболу, где је,
одиста изненадили и запрепастили.
Сура Ел-Муџаделе, Расправа: „Нећеш
такође, био обогаћен новим сазнањима и бројним
наћи да људи који у Алаха и у ахирет
искуствима, преко Бугарске, Србије, Босне и
(небески свет) верују буду у љубави с
онима који се Алаху и Посланику
Далмације, вратио се у Венецију
Његову (Мухамеду) супротстављају, па били то очеви и
њихови, или синови њихови,
или браћа њихова, или рођаци њихови.”
Сура Ан-Ниса, Жене: „Оне
који не верују у доказе Наше, Ми ћемо сигурно у Ватру бацити. Кад им се коже
испеку, заменућемо их другим кожама, нека окусе праву патњу. Алах је заиста силан и мудар.”
Луиђију на ум паде прича
грчког цариградског свештеника при храму Светог Ђорђа у Фанару. Када је оног
стравичног 29. маја 1453.
Константинопољ пао у руке
Турака, испод куполе оскрнављене величанствене саборне цркве Свете Софије,
том приликом масакрирано
је више хиљада хришћана,
деце, жена, стараца и византијских угледника. Крвави Опсада Константинопоља 1453.
прсти и оштри јатагани муслиманских војника гулили су златом младићи. Тога дана убијен је и Кон- ски, један од највиших достојанствеи сребром опточене, и драгим каме- стантин Палеолог Драгаш, последњи ника цара Константина. Њему припањем украшене корице Јеванђеља. византијск ицар, син ромејског васи- да она често спомињана реченица:
Скрнављене су и спаљиване позлаће левса Манојла и српске принцезе Је- „Више волим да у Граду (Цариграду)
неиконе, отимане су прекрасне цр- лене Драгаш. Страшну судбину није видим турски турбан, него католичку
квене ствари, у шуми мермерних сту- могао избећи ни Лукас Нотарас, по- митру”, коју је изговорио када је цар
бова силоване су девојке, жене и следњи мегадукс константинопољ- Константин средином децембра 1452.

Исхрана у хладнијим месецима године

С

Калорична храна за зимске услове

а доласком зиме, већина људи
има потребу за јачом храном,
па чак и они који углавном немају јак апетит. Стварање заштитног
омотача и ослобађање енергије која
тело греје на сниженим температурама, основни је разлог зашто имамо
потребу за калоричнијим намирницама. Жеље организма, савршено
уређеног, требало би ослушкивати и
удовољавати им, саветују стручњаци.
– У јеловнику мора бити заступљена храна са свим нутритивним
елементима, дигестивни тракт не сме
да се оптерети, нити нагомилају масне наслаге којих се касније није лако
ослободити. Ово је посебно важно
због слава и других славља која се
нижу готово без паузе. Стога, и ако
пожелите да пробате све од припремљене хране, пробајте малу количину, једите полако добро жваћући залогаје и станите пре него што претоварите стомак. Заправо, једите свесно размишљајући. Ако се догоди да
се ипак преједете, следећи дан одморите своје органе за варење и задржите се само на воћним оброцима –
саветује нутрициониста Јасмина Ристивојевић.
Иако је мањи избор свежег воћа и

У овом периоду људи имају потребу за намирницама
веће енергетске вредности. Метаболички процеси су
зими успоренији, па организам тражи храну која се
термички више обрађује и садржи више енергије,
при чему треба водити рачуна о одабиру намирница

поврћа, требало би паметно
искористити све што је у
понуди. Од воћа су највише
заступљене јабуке и крушке, а од јужног мандарине, поморанџе, грејпфрут.
Поврће је углавном коренасто, као што је шаргарепа,
першун, пашканат, целер,
цвекла, а од кртоластог
обично кромпир. На располагању је и купус, кељ, прокељ, али и махунасто поврће, пасуљ, соја, сочиво. Жита и производи од жита, такође, морају да буду заступљени због обиља витамина Б групе.
Ризница овог витамина је пшеница,
овас, јечам, просо. Никако не треба
да се запоставе ни уљарице, као што
је сусам, сунцокрет, лан и језграсто
воће кикирики, пистаћи, индијски
орах, лешник.
Саветује се замена шећера медом

кад год је то могуће. Осим брзо ресорбујућих шећера фруктозе и глукозе, мед садржи и минералне материје калијум, фосфор и гвожђе, који
имају лаксативно дејство. Може да
се конзумира и суво воће, као и компот. Препоручују се и чајеви од зове,
мајчине душице, нане, хајдучке тра-

у храму Свете Божје Мудрости прогласио унију саримском црквом. По
злим језицима, Нотарас је допринео
пропасти Цариграда, али од султана
Мехмеда Освајача заузврат није добио очекивано помиловање.
Падишах нареди да му приведу
Нотарасевог млађег, голобрадог сина
Исака, чије је лепушкасто лице у њему пробудило страсну пожуду. Нотарас је одбио да му син буде одведен
у харем турског цара. Тако је последњи мегадукс са оба сина на силу
доведен пред лице Мехмеда. Нотарас је и надаље одбијао да Исака
преда похотном султану. У нади да
ће успети да му византијски високодостојник лично понуди четрнаестогодишњег сина, Мехмед је дао да се
сместа одруби глава старијем сину, а
потом и Лукасу Нотарасу. Несрећни
Исак је као бедни сужањ спроведен у
царску палату, у Једрене, и тамо постао интимни миљеник падишаха.
Марсиљи је одлучио да своја открића што пре понуди хришћанским
владарима. После једанаестомесечног боравка у Стамболу, где је такође
био обогаћен новим сазнањима и
бројним искуствима, преко Бугарске,
Србије, Босне и Далмације вратио се
у Венецију. Тамо је дужду предао један део прикупљених информација и
одмах кренуо у родни крај.
Неколико дана по његовом повратку у Болоњу, тешко оболели отац
Карло се упокојио. Луиђи је овај ударац веома тешко поднео. Изненада је
ступио у свет оних племићких синова
који, без озбиљнијег наслеђа, морају
да крену у освајајање света.(…)
Драгомир Дујмов

животни стил
ве, шипурка, ђумбира, глога, маслачка, камилице, валеријане, односно
одољена, линцуре, зеленог чаја, жалфије…
Изузетно је важно да се зна са чим
може да се комбинују кромпир, пиринач и тестенине. Нећете погрешити, ако било коју од ових намирница
припремите са сосом од парадајза,
кечапом и салатом. Сос од зачинског
биља се, такође, препоручује, као и кратко пржено или
динстано поврће. Маслац намазан на топли хлеб, тост
или кромпир, посут белим
луком, такође је добра и
здрава комбинација.
Добро
искомбинована
храна у потпуности је искоришћена и делује као лек.
Познавање и комбиновање
намирница представља, заправо, прави изазов и успех.
На пример, намирнице животињског порекла су извор
најквалитетнијих протеина,
па их треба комбиновати са
сировим поврћем, јер садржи мање
количине беланчевина, а и недовољне
количине есенцијалних аминокиселина. Месо, риба и јаја се комбинују са
свим врстама поврћа, а са кромпиром, махунаркама и тестенинама је
нарочито пожељно због аминокиселина. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен

М

и, ученици 9.0 разреда Српске гимназије
„Никола Тесла” у Будимпешти, на излет смо кренули 22. новембра, у осам
сати ујутру, после доручка.
Ишли смо школским аутобусом, па нам је до Сентандреје требало око 45 минута.
Прво што смо видели у
овом лепом градићу био је
Трг Вука Караџића, који се
простире поред старе Пожаревачке цркве, у близини потока Бучина. Овде се налази и
споменик подигнут Вуку Стефановићу Караџићу, реформатору српске ћирилице, сакупљачу народних умотворина и борцу за српски народни
језик. Он се налази на самом
улазу у центар овог малог
града. Након тога шетали смо

Излет гимназијалаца у Сентандреју

Блиски сусрет за звездом северњачом
СЕНТАНДРЕЈА
Овде збегли Србин сморен у сванућу
ударио темељ за Северну кућу
Овде српска нога српску стопу створи
и та му се стопа већ у гроб претвори
Одавде кад Србин у небо се склони
седам ће му звона опело да звони.
Раша Перић

О СЕНТАНДРЕЈИ И ХИЛАНДАРУ
„Нигде није српски барок, у светлости слободног живота, чист као у
Сентандреји, ни српски средњи век, кроз византијску и медитеранску
културу, жив као у Хиландару. (…) Судбина, која се не би тако звала кад
не би била доследна, хтела је да се на тој раздаљини од хиљаду миља,
и у временском распону од шест стотина година, на тим двема периферијама које су били српски центри, јави писац првог очуваног средњевековног српског романа, Хиландарац монах Теодосије и писац српског модерног романа, Јаков Игњатовић, који је Сентандрејац. Нисмо,
ми, тражећи излаз на светску сцену, узалуд ишли од Студенице до Хиландара, и од Хиландара до Сентандреје, ни сејали путем само кости;
сејали смо и мисли.”
Милан Кашанин

се улицама и гледали споменике који
су подигли наши далеки преци.
Око десет сати отишли смо у нашу
Београдску цркву. Посетили смо и
музеј Српске православне Епархије
будимске, у којем смо видели многе
скупоцене предмете који указују на
богату културну и духовну прошлост
српског народа на овим северним
просторима.
Професори, Енике Матаи и Јожеф
Киш, затим су нас одвели на топлу
чоколаду у једну српску кафану која
се налази на тргу, близу Дунава. Ту је

подигнут крст који нас подсећа да је
управо на том месту стајала црква
брвнара, у којој су се чувале мошти
кнеза Лазара Хребељановића.
Кафански простор је веома занимљиво уређен, по зидовима су излепљени динари, што се нама посебно
свидело. После тога јели смо чувене
мекике, а неки од нас су пробали и
домаћи сладолед.
У Будимпешту смо се вратили приградском железницом која је позната
по скраћеници ХЕВ. То нам је било
посебно занимљиво, пошто се раније
нисмо возили овим возом.
Излет у Сентандреју, некадашњу
српску варошицу, веома нам се допао. Сазнали смо многе занимљиве
податке о нашим прецима и видели
знаменитости које се везују за наш
народ и српску традицију.
Ана Русмир, 9.0 разред

Традиционални програм у Српској гимназији

Р

Пази шта радиш, чека те „Бруцошијада”!

еченица из наслова овог текста,
у нашој малој заједници Српске
гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти, дочека сваког првака. Неки то схвате мање, а неки више
озбиљно. Свакако, то јесте свечаност
која се сваке године одржава. За мене најзанимљивија, одиграла се у суботу, 26. новембра 2016. године, са
почетком у 18 часова, у фискултурној
сали наше гимназије.
Све генерације, које су прошле кроз
овај „процес”, знају колико труда треба уложити у реализацију једне овако
велике идеје. Бруцоши су покушали
да се покажу у најбољем светлу, али
су се десетаци постарали да стварно
засијају под рефлекторима овогоди-

шње „Олимпијаде-Бруцошијаде”. Разреди: 10.а, 10.б и 10.ц су под вођством
професорке Мирјане Трагор и Кристине Бекић и професора Алена Нађа,
добили праве скретнице, уз помоћ којих је све испало феноменално.
Гледајући из публике, могу рећи
да су десетаци урадили невероватан
посао правећи паралеле са правом
Олимпијадом кроз декорацију, костиме, па чак и задатке. Водитељи су
у духу античке Олимпијаде носили
златне венце, а водитељке беле хаљине подсећајући нас на стару Грчку.
Паузу између задатака су испуњавали снимци које су урадиле разредне
старешине. На публику су највећи утисак оставиле игре са балонима (бруцоши су морали да пробуше балон радећи заједно), као и игре са бананама
(тебало је ољуштити кору банане, без
помоћи руку, док партнер придржава
банану коленима). Током ових игара је
у публици дошло до разних реакција,
како се коме свидело.
Тог дана је путовао и брод до Сентандреје поводом традиционалне манифестације „Дан сеобе”, па су многи
ученици пропустили почетак Бруцошијаде, иако се он ишчекивао. Међутим,
организатори су каснијим перформансом скренули негативне мисли ученицима уморним од пута. Верујем да су
сви деветаци осетили олакшање видевши своје име на видео-биму заједно са прозивком. Шаљиве прозивке су

им измамиле осмех на лице и овај догађај их је зближио, баш као и десетаке којима се потрошено време исплатило. Пробе су имале и више него одличан крајњи резултат. Аплауз публике
је пријао. Као шлаг на торту, стигли су
и трубачи који су подгрејали постојећу
изузетно позитивну атмосферу. То је
био дар наших разредних старешина.
Када све сагледамо, видимо колико смо сви ми, ђаци Српске гимназије
„Никола Тесла” у Будимпешти, близак
колектив, па чак и ако је у питању „тестирање” наших бруцоша. Наше чврсто заједништво је само једна од
многих ствари које ме чине поносним
ђаком ове школе.
Тијана Марков 11.б разред

11

Будимпешта, 8. децембар 2016.
Српска самоуправа Помаза организује

РЕГИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА МРАЗА
Петак, 16. децембар 2016. у 17.00 ч.
Срдачно очекујемо све малишане
из Помаза и околних насеља!
У програму учествују:
КУД „Опанке”
Оркестар „Мешелија”
Свечана сала помашке Градске куће
Ул. Лајоша Кошута 23-25

Погледајте позоришну представу

ОД РАЈА ДО БЕЗЊЕНИЦЕ
13. децембра 2016. од 18.00 ч.
Свечана сала Текелијанума
Ово је узбудљива, интригантна, емотивна прича о односу
великог српског песника Лазе Костића и младе, учене и
лепе Ленке Дунђерски, кћери једног од најбогатијих
људи Аустро-Угарске царевине, Лазара Дунђерског.
Пре извођења представе, публика ће имати прилику да
чује монодрамско казивање тестамента Богдана
Дунђерског, који је своје имање оставио Матици српској.
Аутор представе: Зоран Суботички
Улоге тумаче:
Лазар Дунђерски: Миодраг Петровић
Ленка Дунђерски: Јована Радовановић
Лаза Костић: Ервин Хаџимуртезић
Продукција:
Градско позориште Бечеј
Улаз је слободан!
Резервација места путем имејла:
kd.centar@gmail.com
Организатор:
Културни и документациони центар Срба у Мађарској, у
сарадњи са Задужбином Саве Текелије

ШАРЕНА БАРКА У БУДИМПЕШТИ
Субота, 10. децембар 2016. од 10.00 до 13.00 ч.
Срдачно позивамо наше мале и велике суграђане на
дечји програм, који ће се одржати на броду „Примус”
(док број 9, код Маргитиног моста, са пештанске стране).
Приредили смо вам незабораван програм уз добру забаву, коју чине разне игре, музикa и анимације, ликовнa
радионица, маске, тетоваже и на крају – долазак Деда
Мраза са поклонима за свако дете. Неће изостати ни пловидба Дунавом, са прелепом панорамом.
Потребно је да свој долазак потврдите до 7. децембра
2016. на адресу: kd.centar@gmail.com. Улаз је бесплатан!
Организатори:
Српска самоуправа V кварта Будимпеште,
Културни и документациони центар Срба у Мађарској,
Српска самоуправа XIII кварта Будимпеште,
Удружење уметника „Круг”

ИНФО СЕРВИС
Заједнички концерт

ЛЕВЕНТЕА СЕРЕЊИЈА
И АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
10. децембра 2016. од 19.00 ч.
Fővárosi Művelődési Ház
Budapest, XI Fehérvári út 47.

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.
10. 12. Вечерње
11. 12. Св. литургија
17. 12. Вечерње
18. 12. Св. литургија
18. 12. Вечерње
19. 12. Св. литургија
25. 12. Св. литургија
31. 12. Вечерње

– у 16.00 ч.
– у 10.00 ч.
– у 16.00 ч.
– у 10.00 ч. (Детињци)
– у 16.00 ч.
– у 10.00 ч. (Св. Никола)
– У 10.00 ч. (Материце)
– у 16.00 ч.

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на

МОНОДРАМУ „НАШИ ДАНИ”
Адаптирао, режирао и игра:
РАДОСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ
9. децембра 2016. од 19.00 ч.
Српски културни центар
Сцена Српског позоришта
(Budapest, Nagymező u. 49)
Представа је настала драматизацијом сатиричних
песама В. П. Диса (Наши дани и Химна) и најзначајнијих
приповедака Радоја Домановића (Страдија, Данга и
Мртво море) који је оштро, критички, беспоштедно и
духовито осликао власт свога времена, огрезлу у
корупцији и насиљу.
За ову улогу Радослав Миленковић је добио Златну
колајну публике на Фестивалу монодраме и пантомиме
у Земуну 1984. године.
Цена улазнице: 1500 фт
Информације и резервација карата:
szinhaz@szerb.hu

Научни скуп поводом 75. годишњице трагичних догађаја

ИНТЕРНИРАЊЕ СРБА
ИЗ БАЧКЕ И БАРАЊЕ У ЛОГОРЕ
У МАЂАРСКОЈ 1941. ГОДИНЕ

Библиотека Самоуправе Срба у Мађарској
Ул. Микше Фалка бр. 3 – II спрат
13. децембар 2016. (уторак) 9.30 ч.
Учествују истраживачи:
Милан Мицић, Милан Кољанин, Драго Његован и
Предраг Вајагић из Србије и Миклош Цејдлер,
Атила Шереш, Чаба Катона и Јудит Пихурик из Мађарске
После предавања, од 14.00 часова, промоција књиге
Данила Урошевића: „Срби у логорима Мађарске
1941-1945” и пројекција филма Снежане Миливојевић и
Ђорђа Шибалина „Олуја над Бачком”
Организатор: Српски институт

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

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев
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ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238

12
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МУЗИКА

Концерт Београдске филхармоније у Будимпешти

Пред мађарском публиком после паузе од три и по деценије

Београдска
филхармонија
одржала је
концерт пред 1600
гледалаца, у
великој сали
будимпештанске
Палате уметности –
МУПА. Музичари су
наступили под
управом диригента
Фабриса Болона, а
специјални гост
концерта био је
мађарски
виолиниста
Криштоф Барати

И

нтересовање љубитеља музике за концерт
Београдске филхармоније у Будимпешти, премашило је сва очекивања.
Улазнице за овај врхунски
уметнички догађај биле су
распродате неколико недеља унапред, а концерт је пратило више од 1600 гледалаца.
Фабрис Болон, који је дириговао
ансамблом, редовни је сарадник
Београдске филхармоније и оркестар га добро познаје. Заједно чине
успешан тим који се, како смо чули
на лицу места, разуме и одлично
сарађује.
– Веома сам задовољан овим изузетним наступом! Сви музичари су
свирали са великом концентрацијом
и уз фантастичну мотивацију, што је
омогућило да се оркестар представи
у свом најбољем светлу. Осетио сам
да се публици веома допао наступ,
будући да су реакције биле веома
топле. Желели су да чују још један
бис, поред два која смо припремили
– рекао је за Српске недељне новине
Фабрис Болон и додао да га је обрадовало то што се публици веома допао други бис, који је оркестар извео.
У питању је била „Грлица” из „Охридске легенде”, српског композитора
Стевана Христића, иначе оснивача и
првог шефа-диригента овог оркестра.
– После концерта, у разговору са
француским амбасадором у Мађарској, који је, такође, био присутан,

чуо сам да је импресиониран. Оркестар Београдске филхармоније је
сјајан амбасадор и представник Србије – додаје француски диригент,
који је једнако славан и цењен и у
домену симфонијске музике и опере.
Оркестар се најпре публици представио примером српског музичког
стваралаштва, делом „Седам балканских игара за оркестар” Марка Тајчевића. Потом је програм настављен
Паганинијевим виртуозним „Првим
виолинским концертом” и Равеловим
„Циганином”, у извођењу солисте
Криштофа Боратија, а уз пратњу оркестра Филхармоније.
За крај су остављене раскошне мелодије „Жар птице” Стравинског, након чега је оркестар овацијама публике позван на бис. Тада је изведена
увертира „Руслан и Људмила” Глинке,
а за сам крај и други бис,”Грлица”
Стевана Христића.
О самој организацији концерта,
менаџер Београдске филхармоније
Јелена Милашиновић, за наш лист каже:
– На репертоару виолинисте Криштофа Боратија су управо „Први виолински концерт” Паганинија и Равелов „Циганин”, тако је то стигло као

ПРОМОТЕРИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
ШИРОМ СВЕТА

„Интересовање за ансамбл Београдске филхармоније, који је аутентичан, али и нов на међународној сцени, због чега привлачи пажњу и добре
критике, огледа се у пуним дворанама широм света. У Москви је, у септембру месецу, Филхармонија награђена овацијама у препуној дворани
„Чајковски” где смо наступили са Немањом Радуловићем. Радујемо се
што је Београдска филхармонија наступила у Мађарској после 36 година и овим концертом наставила низ успеха на међународној сцени, промовишући српску културу широм света”, рекла је за наш лист Јелена Милашиновић, менаџер Београдске филхармоније.

СРПСКЕ

његов предлог који смо ми прихватили. Затим су уреднице програма
Београдске филхармоније, Асја Радоњић и Даница Максимовић, које
се увек труде да сваки концерт буде
концептуално обједињен и заокружен, желеле да представимо мађарској публици једно дело из наше
традиције и српског музичког стваралаштва. Почели смо композицијом
„Седам балканских игара” за оркестар Марка Тајчевића, која се врло
лепо везује уз звуке Паганинија, а
поготово Равела. Завршили смо
„Жар птицом” Стравинског. Програм
је врло заокружен и представља
прави потенцијал нашег оркестра.
Оно по чему је оркестар Београдске
филхармоније препознатљив, јесу
енергија и радост свирања, а на концертном репертоару су се нашле
управо композиције добре за представљање, где се овај квалитет могао врло лепо видети – каже Јелена
Милашиновић и додаје да је популаризација српске музике за Филхармонију веома битна. Према њеним
речима, „Седам балканских игара”
Тајчевића представљају један префињени и квалитетан пример наше
музичке културе.
Позив од стране МУПЕ за ово гостовање, за Београдску филхармонију представља велико задовољство и
прилику, јер оркестар већ неколико
сезона активно ради на међународној промоцији.
– Изузетно смо задовољни општом
организацијом у Палати уметности у
Будимпешти. Драго ми је да ме то питате, јер говоримо о врхунској концертној дворани као што је МУПА, o
једном фантастичном архитектонском здању и културном бренду. Ово
је престижна институција и у смислу
функционисања. Колеге су нам изла-

НЕДЕ ЉНЕ

МУЗИЦИРАЊЕ
НА ВИОЛИНИ
ИЗ 1703. ГОДИНЕ
Предлог да Београдска филхармонија наступи са виолинистом
Криштофом Боратијем, једним од
најзначајнијих мађарских уметника своје генерације, који је проглашен уметником сезоне Палате
уметности, стигао је од челника
ове престижне институције културе. Барати свира на виолини марке
Lady Harmsworth из 1703. године,
коју му је уступило Друштво
„Страдиваријус” из Чикага.
зиле у сустрет, а све је врло једноставно када једна институција функционише овако као МУПА.
Неколико дана пре наступа у Мађарској, редовна београдска публика, била је позвана да својим аплаузима и подршком испрати оркестар
на наступ у Будимпешту. Са нескривеним поносом, Јелена Милашиновић
објашњава да су концертне сезоне
Београдске филхармоније већ годинама уназад распродате пре самог
почетка, па није лако доћи до карте
за музицирање Филхармоније. Управо због тога, Филхармонија уводи додатне термине и репризе програма,
што је светски стандард.
Почеци, ипак, нису били лаки, али
ствари од 2001. године иду у добром
правцу. После 15 година, препорођени
оркестар постао је бренд за себе, а
још једна потврда томе су, поред
београдских, распродате дворане
широм света, управо попут будимпештанске Палате уметности.
Милана Мотика

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Понео је кућно васпитање у школу. Једе, спава, долази у папучама…
Вест у Србији је само оно што не сме да се објави.
Шта нам вреде стубови српства, кад више немамо темељ?

Аутор:
Александар Чотрић

Обрачунавамо се с последњим остацима комунизма. Уништавамо фабрике,
ликвидирамо пољопривредне комбинате, затварамо руднике…
Некад пожелим да оду у пакао, а онда схватим да нема потребе.
Нису наши људи у иностранству напустили Србију, већ она њих.
Кад платим све рачуне држави, онда ми остане да псујем државу.
Изумиру стари занати. Једино цвета најстарији занат.
Функционери могу да ураде нешто добро за државу. Потребно је да ништа
не раде.

Фудбалери се најрадије друже са старлетама. Они најбоље знају како је то
продавати себе.

Све што имамо, дугујемо страним банкама.

До победе желимо да дођемо спортским средствима. И за то нећемо жалити паре.

Пред камерама је ријалити шоу. Све остало је надреално.
Добио сам националну пензију, што ме обавезује да поживим што дуже.
Прелетачи су понос небеског народа.
Пило се, јело се, шалило се, па се и запевало. И прође још једна српска сахрана.
Новинари су позвани у владу, да би им била постављена незгодна питања!
Послове су добили најбољи понуђачи. Они који су највише понудили члановима тендерске комисије.
Имамо владу у сенци и сенке у влади.
Ружење Срба доноси успех на изборима у Хрватској, Албанији, Босни, као и
у Србији.
Реформа правосудног система дала је резултат – безакоње.
На будућност не можемо да утичемо, али зато прошлост можемо да променимо.
Министар је заказао конференцију за новинаре, да би своје поступке сакрио
од јавности.
Ни он не верује у то што ради, али поверење народа га обавезује да настави.
Политичар стално прича о поштењу. Избегава да говори о себи.
Влада ће испунити своја обећања. Под условом да Немци одрже своју реч.
Пријавите криминал чији сте сведоци, па Бог да вас види!
Што више читам, све више жалим дрвеће.
Говор политичара био је састављен од мудрих цитата и сопствених глупости.
Пријавити полицији корупцију без последица. По пријављеног.
Нећемо ставити катанац на врата клуба. Све је већ покрадено.
Дошао сам на стадион да убијем време. А изгледа да су и неки фудбалери
имали исти мотив.
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине

Телевизије шире глупости, да људи не примете смањење стандарда.
Изборни слогани претворили су се у послеизборне слогане.
Судски процес толико траје, да ће о њиховим злочинима суд дати историја.
Спремни су изборни каравани. А и земља је претворена у пустињу.
Плата ми је смањена, али нисам се потресао. Нисам је примио већ две године.

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ
СМЕНА

В
ИСПОВЕСТ

Ј

едан проминентни политичар коначно се сетио и Бога. Бог удеси и таква
чуда. Једнога дана политичару је дошла мисао, још једно Божје чудо, да
је много грехова починио и да би требало да се исповеди, те тако олакша својој души.
– Ако је и имам – помислио је и сетио се оптужби својих политичких противника да је бездушан.
Одвезао се службеним колима под ротацијом и у пратњи обезбеђења до
најближе цркве.
– Којим добром? – питао га је свештетник на прагу храма.
– Оче, знаш да сам добитник највиших црквених ордена?! – политичар је
показао руком место на грудима на које се ордење качи.
– Како не бих знао – свештеник је потврдно климнуо главом – ви сте велики добротвор наше цркве! Од онога вишка материјала за вашу кућу, сазидане су три нове цркве.
– Е, па дошао сам да се исповедим, нешто ме притиска изнутра и не могу мирно да спавам. Пијем таблете за спавање, али не помажу. Читам, што
никад нисам радио, али ни од тога не могу да заспим. Шетам ноћу по кући, излазим у двориште, али сан ми неће на очи. Зато хоћу да испричам
шта ме мучи.
Свештеник је показао политичару да га следи до исповедаонице.
– Слушам пажљиво! Причајте слободно све! Ово остаје између нас двојице и Бога!
– Дакле, ја се представљам да сам доктор наука, а једва сам завршио три
године тесарског заната. Све моје дипломе су фалш – политичар је говорио
брзо, јер није желео да му свештеник постави било какво питање.
– Један приватни универзитет ми је доделио звање редовног професора, а
ја сам на факултету био само када сам отишао да ми уруче то решење. У
једној страној земљи сам добио и звање академика на основу рада који нисам ни прочитао. Како год било, сви ме ословљавају са академик професор
доктор наука. Лепо звучи, али ме то раздире, јер ја знам ко сам и шта сам. У
странци сам наштимовао резултате гласања на конгресу, да бих постао председник. На локалним изборима сам купио гласове и постао градоначелник.
Мени знаним начинима постао и посланик, па и министар – политичар је говорио у једном даху.
– Прво, добро је што сте све ово поделили с неким – свештеник је коначно дошао до речи. – Сигурно ће Вам кад изађете бити лакше, али морате почети да се мењате. Да ли сте некада размишљали да пођете примером Исуса
Христа?
– Оче, то не могу! – политичар је мирно одговорио – Да тврдим за себе да
сам син Божји, то би било и превише!

рх владајуће странке позвао је на рапорт свог функционера којег су поставили на директорско место у великом јавном предузећу.
– Одлучили смо да те сменимо – директно му је саопштио председник странке.
– Признајем да сам изненађен. Могу ли барем да сазнам разлог за смену?
Ниједном нисте рекли да не радим добро.
– Ниједном нисам рекао ни да радиш добро. Више смо очекивали од тебе
– казао је лидер партије који је истовремено и премијер. – Мислио сам да
ћеш се више трудити и да ће твоји резултати бити већи.
– Мој резултат сада јесте скроман, али сам преузео екипу када је губила са пет нула. У ових годину дана смањио сам губитке предузећа за више
од десет милиона динара. Ово је прва година, после две деценија, у којој
је фирма позитивно пословала. Закључио сам споразуме са три стране
фирме о заједничким инвестицијама, што нико пре мене није успео. Повећана је радна дисциплина, смањена су боловања, знатно је већа продуктивност…
– Да, али то није довољно – у разговор се укључио и генерални секретар
партије. – Изостали су конкретни резултати. Ми ћемо већ данас да обавестимо јавност да си смењен и да ми као странка не толеришемо директоре који
се нису снашли на функцијама.
– Ја се, можда, нисам снашао као неки други, али нисам ни мислио на себе. Бринуо сам о запосленима. Пријатељи, ви сте ме поставили на директорско место, ви можете и да ме смените. Не љутим се, али стварно не разумем
о чему се ради. Наша партија је именовала више од сто директора, али већину осталих не дирате. А добро знам да им предузећа грцају у дуговима, да
немају никакве пословне резултате, да се разбацују, да троше новац за путовања, аутомобиле, ручкове, излете, проводе… – сада већ бивши директор је
покушавао да сазна ко му смешта и због чега.
– Кажем ти – страначки вођа је решио да заврши разговор – твоји резултати су апстрактни, неопипљиви. Морао си да будеш конкретан и директан.
Морао си много више.
– Не разумем – слегао је раменима разрешени директор.
– Баш зато си и смењен, јер не разумеш ништа – објаснио му је премијер.
– Морао си много више да финансијски помажеш странку и запошљаваш наше чланове.

СРБИ И ГРЦИ

Г

рчка је у Европској унији и НАТО-у. Србија хоће у ЕУ, а НАТО хоће у Србију. Срби и Грци су у ратовима увек били на истој страни. У миру су на
различитим. Цар Душан је био цар Срба и Грка, а Слободан Милошевић
је био цар Срба, док му није успела конфедерација са Грчком.
Србе и Грке повезују многе видљиве и невидљиве веза. Jeдна од невидљивих је канал до Солуна.
Ми смо од Грка примили веру, а они од нас примају евре. Срби и Грци су
браћа по вери и по неверовању у Европску унију. Грчки богови су на Олимпу,
наши су на Дедињу. Грци имају мит о Сизифу, ми то имамо у пракси. Грци су
ратовали због жене са јабуком, а ми због жене са цветом. Грчки јунак Одисеј
је лутао двадесет година, а цела Србија лута већ 25 година. Грчка има Спарту и Атину. Ми смо српску Спарту изгубили, а српска Атина је на путу да постане полис. Грци имају и Платона и Државу. Ми немамо. Ми смо од Грка преузели многе речи и изразе, а они су нама узели девојке за своје жене.
Грци су смањили плате и пензије. Та примања код нас не могу да буду мања. Зато је смањена наша територија.
У Србији се каже: дужан као Грчка, а у Грчкој: дужан као Србија! Грчкој су
Европска унија и Светска банка помогли са 200 милијарди евра, а код нас је
главна порука владе да ће да спречи грчки сценарио. Пошто је грчки сценарио спречен, гледамо турски сценарио у турским ТВ серијама.
Код нас се каже: у Солуну динар сомун, а до Солуна канал Морава-Вардар.
Грци у Србији инвестирају у хотеле, супермаркете, телевизије, тржне центре
и робне куће. Најзначајнија наша инвестиција у Грчкој је вила од неколико милиона евра на острву Миконосу, коју је купио један наш либерални опозициони политичар.
Грцима сунце доноси зараду, а нама служи за псовање. Грци имају море,
ми имамо море проблема. Да би 1915. године дошли до Грчке, Срби су морали да прођу албанску голготу. Да би се данас докопали обале, чека их финансијска голгота.
Грци су измислили олимпијске игре, а ми смо мајстори за закулисне игре.
На древним олимпијским играма спортисти су наступали голи. Сада су наши
спортисти скоро голи и боси.
Српски спортисти и тренери зато одлазе у Грчку, наступају за тамошње
клубове и добијају њихово држављанство. Љубав за Србију им је у срцу, а
грчки еври у џеповима, па шта претегне!
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ЈУНАК НАШЕГ ДОБА

Ј

есен је моје омиљено годишње доба. Природа тада даје плодове, а ја
убирам плодове своје ексклузивности. Увек када се у нашем граду одржава традиционални сајам књига, осећам се посебно. Још пре неколико
година доказао сам свима да сам изузетан и да ми нема равног. Приметили
су ме критичари и књижевни сладокусци међу стотинама хиљада, и ја сам се
издвојио у односу на све друге који пишу.
Од отварања, до затварања сајма књига, који траје седам дана, ја сам у
центру пажње. Медији и јавност показују за мене највећи интерес. Посетиоци сајма долазе да се сликају са мном, да узму аутограм, да ме нешто питају, или само да ме додирну. Свима излазим у сусрет и стрпљиво објашњавам
како сам постао славан.
Знам да би и они желели да буду као ја, али им то не полази за руком. Покушали су многи, трудили су се, није да нису, али су сви они брзо одустали.
Дакле, док се под куполама великих хала одржава сајам књига, бележи се
сваки мој корак. Снимају ме камере, младе и згодне новинарке праве о мени
репортаже, дајем изјаве радозналим репортерима из земље и света, а новине
објављују интервјуе са мном, са наднасловом „сензационално”, „ексклузивно”, „скандалозно”… Ове године добио сам већи простор у медијима од писца који је отворио сајам. То је био неки академик чије се књиге поезије на
сајму продају за свега педесет динара.
Током сајма градоначелник је организовао пријем у моју част. Добио сам
букет цвећа и звање почасног грађанина. У градској кући су све очи биле упрте у мене, јер сам, по признању, и оних најзавидљивијих „одскочио од своје
средине” и „нисам дозволио да потонем у море медиокритета”. Било је предлога градских одборника да ми за живота подигну споменик у парку, поред
фонтане, и да градска власт бар једну улицу и трг назове мојим именом.
Лепо је било чути да се „човек, попут мене, одавно није родио” и да „сам
сам по себи знаменитост нашег града”.
Министар културе је недавно изразио жељу да ме упозна, а ја сам му изашао у сусрет и одвојио сам пола сата времена за њега.
А моја посебност је у томе што сам одолео свим искушењима и изазовима
и што сам једини становник нашег града који није написао књигу.

ОДЛУКА
– Ја сам за да то да се определимо за доктора опште праксе Мијата Луковића! – изјаснио се човек од шездесет и пет година, дуге косе и браде. Његово
лице као у испосника није избраздано борама. Очи су му црне, крупне и продорне, заклоњене у горњем делу густим обрвама. – У њега имам највише поверења. Он је искусан доктор старог кова који користи проверене методе.
Доктор Луле хоће да саслуша човека, а не као ови млади доктори тркопиши,
који само јуре за зарадом! Луле има приватну ординацију, али жели да помогне и да лечи и без пара.
– Чекај мало – прекинуо га је исписник, један низак, дебео човек у црном
оделу и белој кошуљи. – Какав, бре, доктор опште медицине. Они све знају
помало, а ништа не знају добро. Они су као новинари, о свему знају понешто,
али ни за шта, бре, они нису стручни! Ја сам за специјалисту за срчане болести, за кардиолога који ради у Клиничком центру. То је докторица Ковачевић.
Жена је, бре, на свом месту, стручна је и код ње се не чека на ЕКГ. То што ти
она каже, буди сигуран да је тако! Она није као неки други лекари, и не штеди, бре, на лековима.
– Ако теби треба лекарка за срце, то је, Јоване, твој приватни проблем. Ми
морамо, овај, да се определимо за лекара који ће бити од користи свима! –
узрујао се седи човек, ситне грађе, који је учестало трептао. Говорио је жустро и стално је језиком облизивао танке усне. – Сви знате професора са Медицинског факултета Драговића. Он, овај, предаје интерну медицину и уважени је професор у европским оквирима. Прошлог месеца је држао предавање на општој болници АКХ у Бечу. Знати ли ви, овај, да је то најбоља болница у целој Европи? Ја вам предлажем њега.
– Тешко ћемо да усагласимо ставове, а морамо да се одлучимо – поново
се огласио „монах”, који је бледим, танким и дугим прстима гладио своју дугу браду. Пошто нисмо ни за једног од поменутих лекара, ја бих да позовемо
секретарицу, па нека она одлучи.
– Их, секретарица! – опет је дебељко нервозно реаговао.
Ни ћелави није био одушевљен идејом, али није се имало куд. После кратког размишљања, сложили су се да секретарица Мила пресуди.
– Ти познајеш докторку Ковачевић, а знаш и докторе Лулета и Драговића.
Они навраћају овде код нас. За кога би се ти од њих троје одлучила, да мораш да бираш? – питао је човек с изгледом искушеника.
– Ја као жена највише поверења имам у жену! – Мила није имала дилему.
– Дакле, одлука је ту! – пљеснуо је ручицама калуђер без ризе. – Ми смо
људи у годинама и морамо почесто код лекара. А какво нам је здравство, без
некога кога познајеш у болницама, пиши пропало!
Следећег дана новине су у рубрици „Култура” објавиле саопштење трочланог жирија Савеза писаца да је добитница најзначајније годишње награде
„Златни Орфеј” за најбољу збирку песама др Нада Ковачевић, кардиолог и
поетеса.
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ПИТАЊЕ МОРАЛА
Шеф премијеровог кабинета Илија Кењић обавестио је претпостављеног да
је директор Електропривреде предао писану оставку.
– Зашто се повлачи? – премијер је придигао главу и одвојио поглед са папира на радном столу.
– Господин Шебек Вас обавештава да не може више да се бори против синдиката који га оптужују да путује по свету о трошку фирме. Пише да га заменици и помоћници саботирају и дају медијима информације о становима
које је поделио, те да га министарка стално прозива због поскупљења струје.
Премијер је жмирнуо на оба ока и увукао образе. Два пута је лупнуо оловком по површини дрвеног стола и питао свог потчињеног „да ли има још нешто ново”?
– Има, господине председниче – шеф кабинета је показао на још једно писмо.
Ово Вас директор пошта Крајиновић информише да је и он поднео оставку. Вели да не може више да поднесе притисак јавности због објављивања вести да је запослио свастику на место директорке маркетинга и да је тастовој
фирми поверио посао израде униформи за разносаче поште.
– Претпостављам да је ово последња оставка за данас! – премијер је
уморно удахнуо.
– Нажалост, није – човек у црном оделу с тамноплавом краватом је имао
још нешто да дода – оставку је поднела и министарка финансија!
– И она? А због чега? Јуче сам разговарао са Надом и ништа није наговестила.
– Ево, написала је да оставку подноси из принципијелних разлога, јер
штампа данима пише да је субвенције и кредите делила својим пријатељима
и родбини, да они нису покренули никакав бизнис, а новац не враћају.
– Кењићу! – премијер је подигао глас и устао из фотеље – обавести све да
одбијам њихове оставке! Морају да остану на функцијама! Не интересују ме
њихови разлози, интересује ме само резултат владе и јавних предузећа!
Илија Кењић је корачајућу уназад напустио премијерову канцеларију. У
суседној просторији секретарица га је упитала:
– Зашто им није прихватио оставке?
– Теби ћу рећи – Кењић се приближио лицу љупке секретарице – а ти никоме! Премијер је у праву! Поред оваквих директора и министара, он је морална громада.
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НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ КАО
МОРАЛНИ ПУТОКАЗ (1)

Српска усмена
књижевност настала је,
уз наслеђе које
је морала донети из старе
словенске постојбине,
на размеђи источне и западне
цивилизације, у сусрету
са затеченом традицијом
на новом тлу, у непосредном
додиру с наслеђем антике,
а касније, у својеврсној
одбрани од оријенталних
утицаја и у
прожимању с њима

И

з доба до XV века располажемо
поменима и записима и прозних и
стиховних облика, који функционишу у оквирима поетике писане књижевности, понекад испливавају као самосталне целине, сведочећи и о формираности сопственог, усменоуметничког система. Петнаести век доноси већ обиље
података о постојању готово свих усмених радова и врста, као и њихове оцене.
Од краја XV до XIX века појављују се
руковети песама, прича и других умотворина које у неким својим примерима до-

стижу врхунце уметничке усавршености.
Читави зборници записа показују велику
метричку и тематску разуђеност усмене
поезије, као и разноврсност прозних
облика. У поезији се издвајају песме спеване у дугом стиху, од петнаест до шеснаест слогова, такозване бугарштице,
које се певају са или без инструменталне
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пратње, некад у колу. Оне су углавном
епске тематике, и међу којима се налази
и засад најстарији пронађени запис епске
песме, забележен с краја XV века. Виталан и делотворан све до нашег времена,
живи и десетерачки стих, састављен од
десет слогова, најраспрострањенији –
епски, са цезуром после четвртог слога, и
лирски, симетрични десетерац са цезуром после петог слога. Десетерачка епска песма пева се најчешће уз гусле; може се и казивати, док је лирска песма
увек чврсто везана за мелодију.
Од рукописних зборника из друге половине XVII и почетка XVIII века објавио
је познати српски правни историчар Валтазар Богишић збирку под насловом
Пјесме из старијих, највише приморских записа (бугарштице), 1878.
Први већи зборник народних десетерачких песама, опет махом епских, записивао је од наших певача, почетком
XVIII века, непознати аустријски официр,
на пределима Војне границе, тада под
аустријском управом. Објавио га је 1925.
године, под насловом Ерлангенски рукопис, немачки славист Герхард Геземан.

ПРВЕ ЗБИРКЕ НАРОДНИХ
ПЕСАМА
Почетком и средином XIX века, појавиле су се прве систематски објављене
збирке српских народних песама, приповедака, загонетки и пословица, које је
Вук Стефановић Kараџић сакупио „са

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине

топлих усана народа”. Мала простонародна славеносербска пјеснарица, 1814;
(1-4, Лајпцишко издање, 1823–1833; 1-4,
Бечко издање, 1841–1862); Српске народне приповјетке (1821, са 166 загонетки; и
1853); Српске народне пословице и друге
различне као оне у обичај узете ријечи,
1834. Следи књига „женских песма” из
Херцеговине (1866), које је сакупио Kараџићев сарадник и помагач Вук Врче-

вић, а Вук Kараџић их је пред смрт припремио за штампу.
Појавивши се у Европи, у време пуног
процвата романтизма, српска народна
поезија доживела је изванредну рецепцију. Обелодањена у антологијским примерима Вукове збирке одговорила је
„кругу ишчекивања” европске културне
јавности, постајући жива потврда прво
Хердерових, а затим Гримових идеја о

ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ ХАПСИ СИБИЊАНИН ЈАНКА
Епска песма која се сматра првом на српским просторима, није спевана у десетерцу, јер тада није постојао овакав стих у јуначким песмама. Постојале су
бугарштице, које су се певале натпевавањем, без пратње музичког инструмента, тзв. „српским начином”. Припадале су обичном, простом народу, необразованом. Дакле, прва српска епска песма је тзв. бугарштица „Орао се вијаше”, о
деспоту Ђурђу Бранковићу и Сибињанин Јанку, из XV века. Од свих епских песама усменог постања, она је међу Србима и Хрватима апсолутно најраније записана. Остале српске епске песме записане су тек шест деценија касније.
Историјски догађај о коме пева јесте тамновање угарског владара Сибињанин
Јанка (Јанка Хуњадија, капетана Београда средином XV века и оца Матије Kорвина) у Смедереву, после његовог страховитог страдања на Kосову од 17. до 19.
октобра 1448. Хуњадијева војска била је малобројна и лоше опремљена, те је
њен пораз против Турака био неминован. Деспот Ђурађ није желео да се придружи таквој војсци и учествује у том Хуњадијевом подухвату, јер је знао
крајњи исход. Из освете што се деспот није придружио, ратници Сибињанин
Јанка су, одлазећи на Kосово, немилосрдно пљачкали српску земљу. Деспот
Стефан ухапсио је и притворио у тамницу Сибињанин Јанка, како би приморао
Угарску да надокнади учињену штету Србији. Угарски списи сведоче да се тада према утамниченом Јанку поступало с поштовањем и да је брзо пуштен, већ
о Божићу 1448.
У споменутој песми, војвода Јанко, из тамнице у којој чами, дозива орла који се вије над Смедеревом и заклиње га да пође смедеревској господи; нека се
за њега моле славноме деспоту Ђурђу да га отпусти из тамнице, па ако му у
томе Бог помогне и славни деспот ослободи, обећава да ће орла нахранити црвеном турском крви и белим витешким телом.

бешћан Тиноди у својој Хроници 1554.
(„Много има гуслача овде у Мађарској, /
али од Димитрија Kарамана нема бољег,
у рацком мачину.”), а на њихову широку
територијалну распрострањеност указаће и подаци са запада, с отока Хвара. Ренесансни песник и учени племић Петар
Хекторовић забележио је, 1555. године,
шест народних песама изванредне лепоте, током тродневног излета по мору и
објавио их у свом стиховном путопису
Рибање и рибарско приговарање (Венеција, 1568). Његови веслачи, рибари испоставили су се, наиме, као врсни певачи, и
у доколици „за време минути” казивали
му бугарштице: „…Сарбским начином…”,
а судећи по објашњењу које даје рибар
Никола Зет – „Kако ме у дружином васда смо чинили”, начином увелико уобичајеним за јавно извођење.
Оно што одликује све ове помене народне књижевности и записе текстова у
петнаестом и шеснаестом веку јесте богатство облика и разноврсност мотива.

ОДЈЕЦИ КОСОВСКЕ БИТКЕ

усменом песништву. Јакоб Грим је почео
учити српски језик да би песме могао
читати у оригиналу; сваку нову збирку
српских народних песама пропратио је
тананим поетским анализама. Ставио их
је напоредо с Песмом над песмама, да
би то исто учинио и Гете. Гримовом заслугом, али и иницијативом образованог
и мудрог Словенца Јернеја Kопитара,
цензора словенских књига, Вуковог саветодавца и заштитника, српској народној књижевности омогућен је улазак у
велики свет.

времену, већ и постојање једне веома
развијене усменопоетске граматике настале вековним процесима обликовања
и клесања усменог уметничког израза и
његовог преношења од ствараоца до
ствараоца, с генерације на генерацију.
То потврђује и засад први познати запис епске песме, из 1497. године, скривене међу стиховима италијанског спева
Балцино, коју је аутор спева Рођеро де
Пачијенца спонтано, али с готово фолклористичком прецизношћу и
интересовањем за историјски и
социјални контекст забележио
ПРЕВОДИ НА ДРУГЕ ЈЕЗИКЕ
слушајући новодосељене члаСрпске народне песме (и приповетке)
нове словенске колоније у окопревођене су на немачки језик готово
лини Напуља, а недавно Мироупоредо са њиховим објављивањем, послав Панић идентификовао као
некад и пре тога, непосредно из Вукових
бугарштицу.
рукописа или казивања. Kопитар је за
Савршено избрушеним моГрима превео целу прву Пјеснарицу, заделом о сужњу невољнику који
тим низ песама у свом приказу Лајпцииз дубине своје тамнице тражи
шке збирке. Грим се и сам појавио као
сабеседника и посредника,
преводилац. Тереза Албертина Лујза
иначе честим у епици, исказано
фон Јакоб-Талфи превела је двеста пеје стварно тамновање Сибињадесет лирских и епских песама већ 1825.
нина Јанка (ердељског војводе
године. У својој компаративној студији
Јаноша Хуњадија) у Смедеревповодом Вукове књиге из 1833. године
ДОПРИНОС УМЕТНИЧКИМ ској тврђави, где га је српски
оценила је појаву збирки српске народне
деспот Ђурађ Бранковић затвоДОМЕТИМА
поезије као „један од најзначајнијих
рио да би му наплатио ратну
Уметничком домету српске народне штету коју је починила по српкњижевних догађаја модерног времена”.
На основу њених превода настају пре- поезије нису допринеле само оне појаве ским земљама Јанкова војска
води на друге језике. Да споменемо са- које су непосредно претходиле Вуковом враћајући се из битке на Kосову 1448. У финој симбиози традицијског и хришћанског појављује се орао – хомеровска
БАНОВИЋ СТРАХИЊА
птица гласник, „у којој је највеОсновни мотив истоимене песме заснован је на контрасту између традицића снага”, као преносилац поруоналног и људског. Страхиња ослобађа заробљеног дервиша као часног проке.
тивника, међу њима нема мржње нити зле крви. Казна за прељубницу је традиОва песма дугог стиха – буционално била окрутна (у сижејно-тематским оквирима наше епике она се кагарштица – настала, по свој
жњава смрћу) и она се не би могла вратити своме супругу, а обљубљена жена
прилици, по законитостима
је била као и прељубница, чак иако је била отета или силована као у овом слуобликовања историјске епохе, одмах почају. Остаје нејасно да ли је његов опраштајући чин последица праштања и расле догађаја и у његовој непосредној
зумевања према жени која помагањем Влах Алији жели да сачува свој живот,
близини, у северним српским крајевима,
или је последица отпора према својој тазбини која му се није у невољи нашла,
пренесена је на миграционом таласу
а која је била спремна да окрутно казни прељубницу. У првом плану песме је
српског становништва које је стигло до
етичко-психолошки однос међу јунацима. Лик Бановић Страхиње је уметничНапуља, а за шта архивске потврде и
ки успешан (усамљени јунак, сам језди кроз Голеш планину у пратњи верног
историјска објашњења даје италијански
пса Карамана), а супротстављен је нејуначким поступцима Југовића. Бановић
слависта и историчар Франческо СавеСтрахиња се увек тумачи као јунак великог чојства. Историјски је непозната
рио Перило.
личност, а по неким тумачењима је народна поезија у његовом лику сачувала
СРПСКЕ ПЕСМЕ И У ЕРДЕЉУ
сећање на зетског феудалца Ђурђа Статимировића Балшића (1386–1404). ПоДа су се бугарштице као песме „српдвиг Бановић Страхиње предмет је више драмских дела наше писане књижевског начина” изводиле у Ердељу и век каности (нпр. Борислав Михајловић Михиз).
сније, посведочиће мађарски писац Шемо неке међу најранијим, на енглески
(Џон Бауринг), на француски (Е. Бојар), на
шведски (Финац Јохан Рунеберг), на руски (Пушкин). Песме се иначе преводе на
све словенске језике. Чувена мистификација српских народних песама П. Меримеа – Гусле (1827) има далекосежног
утицаја у европским књижевностима. На
Сорбони Kлод Форијел (1831/32), а на Kолеж-де-Франсу Адам Мицкјевич (1841)
држе специјални курс о српској народној поезији. У Америци, муж Т. А. Л. фон
Јакоб-Талфи, Едвард Робинсон, чувени
професор теологије, држи у Њујорку
предавања о српским народним песмама.
Свежи и звучни десетерац, назван
„српски трохеј”, постао је не само предмет изучавања већ и узор спевавања. Гете је „своје властите љубавне песме певао у трохејима”. Тако је трохеј „постао
значајна песничка форма у немачкој
књижевности”, и не само у њој.
С Вуковим временом завршио се и период „класичног” народног песништва,
када је оно достигло врхунски домет.

Упоредо с њима појављује се јединствена епска тема о једном догађају која се односи на Kосовску битку из 1389.
године, око које се концентришу „мале
теме” и склопови мотива у корелацији с
њом, али и у међусобној, узајамној вези.
У бици су погинула два владара, српски
и турски (кнез Лазар Хребељановић и
султан Мурат), и један престолонаследник (Јакуб, султанов син), а османлијска
најезда на хришћанске земље заустављена је, додуше, привремено, захваљујући српској војсци.
С књижевног становишта, из перспективе Хегелове теорије епа, битка је престављала идеалан предмет за епско
обликовање – „… обимно разгранати догађај у вези са целокупним животом једне нације и једне епохе”. За Србе је то
био најважнији, средишњи догађај њихове историје, прелаз из епохе постојања

слободних и самосталних српских држава у епоху робовања под Турцима,
преломни тренутак од кога почиње и
другачије рачунање времена – на оно
пре и после битке.
Kосовска епика јавља се у време када
свест о држави, припадности тој држави
и свест о витешкој дужности према њој
постоји у сваком појединцу, и када еп
представља историјско памћење народа
у размерама јуначке идеализације. Иако
нема непосредних записа песама из
времена одмах после Kосовске битке, већ само епски стилизованих
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фрагмената теме у писаним изворима,
они показују како су се историјске чињенице путем мотивских и језичко-стилских образаца транспоновале у поезију,
чему је помогла и универзалност саме
теме.
Убиство турског султана Мурата, које
је починио српски витез Милош Обилић,
јесте историјски чин, али је исто толико
поетска чињеница. Тај чин је изазван Милошевом унутрашњом потребом да се
жртвује за свој народ и уклопљен је у
мотивску схему витешког епа узрочнопоследичном везом између клевете и часне потребе верног витеза да је скине са
себе и тако докаже верност своме владару. Kлеветник (Вук Бранковић, историјски и епски зет кнеза Лазара) по истим законитостима епске схеме постаће
издајник, као последња карика у ланцу
да би се на психолошко-историјском
плану оправдале неминовне, трагичне
последице битке.

подвигу Милоша Обилића, у извршењу
завета који је дао своме кнезу.
Тренуцима непосредно после завршене битке посвећене су две песме у Вуковој збирци „Смрт мајке Југовића” и „Kосовка девојка”. Обе представљају епилоге укупних догађаја, својеврсну транспозицију општег на појединачно, отаџбинског на породично, епског на лирско
посматрање збивања. то је учинило да
их многи, нарочито страни истраживачи,
посматрају као баладе, чије многе одлике оне несумњиво носе. С друге стране,
многа тематска подручја европске баладе епски обликује изразито јак епски
импулс српске поезије.

расла си на криоцу моме/Устргнута на
Kосову равном!”
Усмена традиција о покосовском периоду приказује све дубље продирање
Турака у унутрашњост земље као историјску неизбежност којој се српски деспоти и војводе опиру свом силином својих трагичних живота чувајући косовски
завет.
С пропашћу српских средњовековних држава историјско предање и епска поезија постали су једини интегративни фактор у српском народу, најважнији чланови у систему културне комуникације, начин за духовни опстанак
и опирање асимилацији. Уметничка организованост у вербалне метричке обМАЈКА ЈУГОВИЋА
расце или живописне слике – мотиве,
Песма о Мајци Југовића херојска је осигурала је трајност колективном
трагедија мајке која храбро подноси памћењу. Различити страни путописци
смрт свог мужа и свих својих синова, који пролазе јужнословенским земљадо тренутка кад се душевни бол прео- ма, махом од Беча ка Цариграду, у свобраћа у физички, када патња прелази јим драгоценим записима о животу и
обичајима становништва, управо се задржавају на том феномену. Бенедикт
Kурипечић, пореклом Словенац, који
између 1530. и 1531. путује као тумач аустријског посланства, у свом Путопису
препричава део косовске легенде, спомиње епско певање о Милошу Обилићу
у крајевима удаљеним од места догађаја, у Босни и Хрватској, запажа и настајање нових песама. У времену када
су Турци увелико заузели све главне
градове српске земље, Kурипечић заправо оставља документ о поезији и
предањима као одбрани од притиска
османлијске силе.

ЗНАЧЕЊЕ ЕПИТАФА

Од драматичне косовске вечере, начињене колико по узору на Христову
вечеру толико и по угледу на обичајни
ритуал славске свечаности, у српском
народу посвећене породичном свецу
заштитнику, до трагања за мртвим јунацима на пољу Kосову – сва збивања
стилизовања су у корелацији емотивноличног и херојско-епског. У бугарштицама је феудална атмосфера наглашена јаче. Десетерачка поезија Вукове
збирке креће се пак на подручју личног,
породичног и општељудског и у складном сазвучју са свечаним тоновима успоставља својеврсну присност певача
племићким и владарским ликовима, националним јунацима. Објективна историјска збивања посматрају се
као лична, сопствена судбина,
да би се истовремено сваки
лик, свака индивидуа, потпуно
подредио захтевима вишег,
етичког реда.

ЛАЗАР И ЦАРСТВО
НЕБЕСКО
Појам царства небеског, за
које се опредељује српски кнез,
идејна је подлога свеукупне
ове поезије. То је мисао јеванђељска, али и основна идеја
сваке јуначке епопеје, у којој је
смрт на бојном пољу једини
пут да се ратнику осигура вечни боравак с оне стране живота, а вечни спомен и слава на
свету овоземаљском. Лазарево
опредељење јесте опредељење
за морални опстанак нације и
трајање у епском свету непролазности. Овај избор у пуној слободи личне воље врхунско остварење добија у
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све границе издржљивости, и када нагомилани, потискивани јад разноси цело њено биће. Тананом инсценацијом,
певач тај тренутак повезује с појавом
црних гавранова који мајци у крило бацају јунакову десницу. Певач прво пушта младу жену да одмах у њој позна,
по бурми, руку одрасла човека, Дамјана, свога мужа, да би мајци оставио дуге мучне тренутке присећања: „Окретала, превртала с њоме/Пак је руци тијо
бесједила:/„Моја руко, зелена јабуко!/
Где си расла, гђе л’ си устргнута”. Пушта је да се врати у прошлост, да сагледа малену руку синовљевог детињства и да укрштањем срећних успомена и трагичне стварности пресвисне: „А

ЖЕНИДБА ДУШАНОВА
Кад се жени српски цар Стјепане,
надалеко запроси ђевојку,
у Леђану, граду латинскоме,
у латинског краља Мијаила,
по имену Роксанду ђевојку;
цар је проси, и краљ му је даје.
Цар испроси по књигам’ ђевојку,
пак дозива Тодора везира:
„Слуго моја, Тодоре везире,
да ми идеш бијелу Леђану,
моме тасту, краљу Мијаилу,
да ми с њиме свадбу уговориш:
када ћемо поћи по ђевојку,
колико ли повести сватова;
да ми видиш Роксанду ђевојку:
може л’ бити за цара царица,
може л’ бити свој земљи госпођа;
да је видиш и да прстенујеш.
Вели њему Тодоре везире:
„Хоћу, царе, драги господине.”
Пак с’ опреми, оде у Латине.
Када дође бијелу Леђану,
лијепо га краљу дочекао;
вино пиjе неђељицу дана;
тада рече Тодоре везире:
„Пријатељу, Мијаило краљу,
није мене царе оправио
да ја пијем по Леђану вино,
већ да с тобом свадбу уговорим:
кад ће царе доћи по ђевојку,
у које ли доба од године,
колико л’ ће повести сватова,
и да видим Роксанду ђевојку,
да је видим и да прстенујем.”
Тада рече Мијаило краљу:
„Пријатељу, Тодоре везире,
што ме царе за сватове пита,
нека купи колико му драго;
по ђевојку када њему драго;
него ћеш ми цара поздравити,
нек не води своја два сестрића,
два сестрића, два Војиновића,
Вукашина и с њим Петрашина,
у пићу су тешке пијанице,
а у кавзи љуте кавгаџије,
опиће се, заметнуће кавгу,
пак је тешко џевап дати кавзи
у нашему бијелу Леђану.
А ђевојку сада ћеш виђети,
и прстен јој дати по закону.” (…)

Епитаф с надгробног камена, стећка
војводе Радосава Павловића у Рогатици,
исклесан „српским писменима и на српском језику”, било да га је Kурипечић
преписао сам, било, још више, да га је забележио према интерпретацији својих
босанских тумача и уз њихову епску
идеализацију, представља својеврсну
исповест, али и усмени, епски начин мишљења или поглед на свет: „Ја војвода
Павловић од Радосала, господар и кнез
ове земље, лежим овде у овом гробу.
Док живљах не могаше ме турски цар
никојим јунаштвом, никаквим даровима,
па ни борбом ни великом силом са моје
земље потиснути нити побиједити. Још акцијама за ослобођење у оквирима онмање сам мислио да се одрекнем своје дашњих могућности. Герилска борба
против Турака води се на целом подручвјере…”
ју насељеном српским становништвом,
ХАЈДУЦИ И УСКОЦИ
и то у два вида: хајдучком, унутар окуЦео период од XV до почетка XIX ве- пиране земље, и ускочком, у њеним пока испуњен је сталним обнављањем еп- граничним областима, уздуж читаве
ског сећања на постојање некада слав- крајине, од Вараждина и Kарловца на
них и моћних сопствених српских сред- северу, а преко Сења, Удбине, Kотара,
њовековних држава али и непрестаним Макарске и Габеле на југу, до Боке которске и Црне Горе. Kасније, потискивањем Турака, Војна крајина се простире
дуж Саве, Тисе и Мориша, све до северног Баната и организује се посебна граничарска војска.
Ова хајдучка и ускочка хероика свакодневице не разликује се по својој суштини, али има различите облике деловања, што се јасно види и у песмама.
Остављени у потпуности сами себи у
дубини поробљене земље, после турске
окупације Србије и Босне и Херцеговине,
хајдуци организују чете од по десет до
четрдесет герилаца. Остају у гори од
пролећа до јесени: „Отишли су о Ђурђеву данку/Остали су до Митрова данка/
Лист опаде, а снијег западе”. Они нападају турске караване, одузимају им благо; с времена на време појављују се у
свом или суседном селу. У њиховој заштити од прогона ангажовано је цело
становништво, од јатака – домаћина који их прима на коначење до крчмарица у
хановима, где се укрштају путеви и размењују обавештења. Одржавање конспирације уске групе јесте и главни фактор њиховог опстајања.

ЗИДАЊЕ РАВАНИЦЕ
Службу служи славни кнез Лазаре
У Крушевцу шанцу шареноме,
Службу служи светог Амосија;
Сву господу зове на светога
Са књигама и са здравицама.
Скупи му се сва српска господа,
Па је редом у соври посади
По господству и по старјешинству;
Уврх совре славни кнез Лазаре.
Ту сједоше пити вино ладно.
Таман бише вина највишега,
И о сваком добру бесјеђаху,
Ал’ пошета госпођа Милица,
Лако шета по царском дивану,
На њојзи је до девет ћемера,
Испод грла до девет ђердана,
А на глави девет перишана,
Поврх тога круна позлађена,
А у њојзи три камена драга,
Сјаје ноћом, како дањом сунце:
Па бесједи славноме Лазару:
„Господине, славни кнез-Лазаре!
Зазор мене у те погледати,
А камоли с тобом говорити!
Бит’ не може, говорити хоћу:
Што бијаху Немањићи стари,
Цароваше, па и преминуше;
Не тршпаше на гомиле благо,
Но градише с њиме задужбине,
Саградише много намастире:
Саградише Високе Дечане,
Баш Дечане више Ђаковице;
Паћаршију више Пећи равне;
У Дреници бијела Девича;
И Петрову Цркву под Пазаром;
Мало више Ђурђеве Ступове;
Сопоћане наврх Рашке хладне,
И Тројицу у Херцеговини,
Цркву Јању у Староме Влаху,
И Павлицу испод Јадовника,
Студеницу испод Брвеника;
Цркву Жичу више Карановца;
У Призрену цркву Свету Петку;
Грачаницу у Косову равном:
Све то јесу њине задужбине!
Ти остаде у столу њиноме
И потрпа на гомиле благо,
А не гради нигђе задужбине;
Ето нама неће пристат’ благо
Ни за здравље, ни за нашу душу,
А ни нама, ни коме нашему.”
Тад говори славни кнез Лазаре:
„Чујете ли, сва српска господо,
Шта говори госпођа Милица,
Јер не градим нигђе задужбине?
Хоћу градит’ цркву Раваницу,
У Ресави крај воде Равана;
Имам блага колико ми драго,
Ударићу темељ од олова,
Па ћу цркви саградити платна,
Покрићу је жеженијем златом,
Поднизати дробнијем бисером,
Попуњати драгијем камењем.” (…)

За ускоке, међутим, неку врсту јатака
представљају стране хришћанске државе, Млетачка и Аустрија, у оквиру којих,
на територији Kрајине, они живе као
професионална војска. Дужност им је
да чувају границе од продора Турака,
али и да организују веће походе против
њих. Непрестано спремни за рат, полажући своје животе за „општу хришћанску ствар”, ускоци борбу против Турака
истовремено виде као могућност за
ослобођење сопственог народа.
Архивска грађа пружа податке о њиховим тешкоћама, о њиховој непокорности и самосвојности, о невољама њихових породица, о настојању католичког
клера да их преведе у католичанство, о
зависности њиховог положаја од политичких односа великих сила, о комуникацији најпознатијег котарског ускока
Стојана Јанковића с патријархом Арсенијем Чарнојевићем.
У безбројним мегданима између славних хришћанских јунака и исто тако
славних муслиманских крајишника деле
се похвале и једнима и другима, али епска победа зависи од тога чија је песма.
(Временом ће муслиманске епске песме,
прешавши у руке професионалних певача, добити посебне композиционе облике и постати знатно дуже).

НАЦИОНАЛНИ КОЛОРИТ
Женидбе и отмице, преоблачења и опкладе, тамновања и ослобађања из тамнице чине основни сижејни фонд ускочких песама, добрим делом ослоњен на
интернационалне мотиве, али с јако израженим локалним и националним колоритом. Тако је и песма Ропство Јанковић
Стојана, подстакнута стварним историјским догађајем, уклопљена у интернационални образац о повратку дуго одсутног мужа кући на дан када му се жена преудаје (образац који је своје најславније остварење добио у Хомеровој
Одисеји). „Витез Јанко, познат целом свету по својим славним делима у Далмацији”, како га карактерише њему савремени немачки историчар, заиста је био у
цариградској тамници и избавивши се
бекством вратио се у своју кулу у Равним котарима.
Песма из Вукове збирке живописна је,
синтетична слика средине у којој певач
ствара, преноси и чува целокупан друштвени и морални систем српске цивилизације. Низ сјајних метафоричких сцена, у којима тријумфује савршен идилични склад патријархалне породице,
крунисан је отвореним, исходним задовољењем етичког кодекса – Стојановим
даривањем сестре оштећеном младожењи. Тако, насупрот Одисеји, нема убијања просаца.
Хајдучија која је и код нас и у прасловенском времену на Балкану, као и у

многим земљама и историјским епохама, постојала као одметништво од закона, постаје општа појава у XVI веку после турског освајања Србије и Босне и
Херцеговине. Једно од најбољих, најубедљивијих и тачних објашњења, како о
социјалној тако и о историјско-политичкој појави хајдучије, даје кроз песму најпознатији хајдучки харамбаша – епски
лик Старина Новак. Жали се на кулучење
и „откуп” („ја сам био човек сиромашан”)
и у дубокој једноставности открива хајдучију као принуду („јест ми било за невољу љуту”) и као самоодбрану од обести турских господара. Од сељака тако
постаје хајдук, од домаћина – заштитник народа, од породичног човека бескућник, коме су „мач и пушка и отац и
мајка/двије мале братац и секуна/оштра
ћорда вијерница љуба/тврда ст’јена мекано узглавље/кабаница кућа до вијека”.
Из потлаченог човека израста јунак „кадар стићи и утећи и на страшну мјесту
постојати”.
Kада је турска свирепост потанко
описана, у непосредној је функцији величања јунаштва и честитости хајдука,
као што је то у песми о Старцу Вујадину,
који издржи и најтеже муке, и не само
да не одаје своје другове већ и подстиче
своје синове на храброст.

крваво се свети, да би затим из тамнице
ослободио своје другове и оженио се
лепотом девојком.
Народне епске песме виделе су у хајдуцима заштитнике народних права,
осветнике који су у Турке уносили неспокојство, одметнике од закона, али туђег, окупаторског.
Овакве црте је умногоме понео и најпопуларнији српски јунак Kраљевић
Марко, чија се слава проширила у свим
јужнословенским народима. Живећи

МАЛИ РАДОЈИЦА И
КРАЉЕВИЋ МАРКО
У познатој песми из Вукове збирке
освета над Бећир-агом и агиницом призива се с уводном сценом мучења младог хајдука Малог Радојице, коме Турци
ложе ватру на прсима, приносе гују присојкињу, забијају клинце под
нокте. При том је вредност песме колико у похвали његовој
храброј издржљивости, толико
и његовој дубокој људској мужевној слабости према женској
лепоти. Пред њом не може да
одоли. Kада се појави „Хајкуна
ђевојка”, он престаје да се прави
мртав, заборавља једину могућност свога избављења – да „мртав”, изнесен из тамнице, може
побећи. Хумором се растерећује сцена. Хајдук „лијевијем оком
прогледује/деснијем се брком
насмијава”, девојка га покрива
марамицом и убеђује родитеље
да га баце у море. И док први
пут за девет година Бећир-ага
са женом мирно вечера и распреда о радосном сазнању да се
најзад ослободио хајдука који
му је толико додијавао, млади
напасник прислушкује разговор
под прозором, упада у собу и

свој епски живот више од три стотине година, највећим делом под турском владавином, управо у време деловања хајдука, он неминовно добија у епској поезији хајдучке карактеристичне особине
(„Свим је Турцим’ Марко додијао”). У
историји син најмоћнијег српског обласног господара и савладара цара Уроша
Немањића – краља Вукашина Мрњавчевића, Марко је постао турски вазал после победе Османлија на Марици 1371.
године и као вазал погинуо у бици на Ровинама 1394. године борећи се против
хришћанина, влашког војводе Мирчете.
Да је начин на који је српски краљевић
обављао своју вазалску дужност могао
помоћи обликовању његовог епског лика
као народног заштитника показују два
податка. Први је архивски. Маркова
област је била заштићена од упада турске навалне коњице. Други је књижевноисториографски. Добро обавештени писац Kонстантин Филозоф почетком XV
века приказао га је као невољног вазала
који је пред своју погибију рекао: „…Ја
молим Господа да хришћанима буде помоћник, а ја нека будем први међу
мртвима у овом рату”.
Проф. др Нада МилошевићЂорђевић
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