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ПОЛИТИКА

П оводом великог мађарског 
празника Светог Иштвана, 
председник Скупштине Војво-

дине и први човек Савеза Војвођан-
ских Мађара (СВМ) Иштван Пастор, 
истакао је да мађарска заједница у 
последњих 14 година сарадњу с већи-
ном у покрајини и Србији заснива на 
међусобном прихватању и поштова-
њу.

„У последњих четрнаест година са-
радњу са већином заснивамо на ме-
ђусобном прихватању и поштовању. 
Нећемо мењати овај наш став. Иза-
зовна времена у којима живимо упо-
зоравају нас да сада није тренутак за 
супротстављања, већ за изградњу са-
везништва”, поручио је Пастор, бора-
већи на Палићу.

Како се преноси у саопштењу 
СВМ-а, он је указао да је за живот у 
сложеним временима као данас, по-
требно истовремено имати одговоре 
на више изазова и решења која ће 
бити прихватљива за већину чланова 
мађарске заједнице.

„Баш због тога, мера нашег учешћа 

у политичком животу Србије ни убу-
дуће неће бити удовољавање очеки-
вањима оних који од нас траже оства-

рење сопствених идеала слободе. 
Основно мерило нашег учешћа у срп-
ском политичком животу и даље 

остаје питање у којој мери можемо 
заштити и очувати мађарску заједни-
цу у Војводини”, рекао је Пастор.

Он је истакао да су брзе железни-
це, изградња мостова, тунела и ауто-
путева, гасовода и заједничка зашти-
та граница, излазак на море и отва-
рање нових копнених трговачких 
путева, шансе за уздизање целог ре-
гиона и за његово супротстављање 
интересима антинационалних снага.

„Наше гледиште, није гледиште из 
Мађарске. За нас политичке борбе 
унутар Мађарске имају другачије 
значење, иако је наш стални елемен-
тарни интерес да Мађарска буде јака 
држава. То значи да буде земља са 
динамичним економским развојем, 
стабилна у погледу свог политичког 
живота, консолидована у смислу сво-
јих друштвених односа и основних 
вредности”, рекао је Пастор.

Он је указао да средњоевропске 
земље на границама великих импе-
рија и различитих култура у којима 
живе и Мађари, имају историјску 
шансу да на основу заједничких ин-
тереса изграде заједништво заснова-
но на националном суверенитету и 
на поштовању језичких, културних и 
верских различитости. 

Иштван Пастор 

Сарадња на бази поштовања и прихватања

Т рећа доза вакцине је неопходна 
због брзог ширења нових мута-
ција вируса корона, попут делта 

варијанте, посебно када су у питању 
старији људи и они који болују од хро-
ничних болести, рекао је Иштван 
Ђерђ, државни секретар за унутра-
шњу администрацију у кабинету пре-
мијера Орбана, у интервјуу листу Ма-
ђар немзет.

Он каже да је „Мађарска на челу 
ЕУ када је реч о броју пријема треће 
дозе” и напомиње да „овај процес те-
че глатко”. Лекари опште праксе у 78 
болница широм земље дају трећу до-
зу вакцине, рекао је он и поновио 
тврдњу стручњака да та доза није по-
везана ни са каквим здравственим 
ризицима. До сада се близу 83.000 љу-
ди пријавило за трећу вакцину, а 

75.000 ју је већ примило. Осврћући се 
на питање примене вакцине Синоп-
харм на старијим особама, рекао је 
да стопа развоја имунитета није за-
висна од вакцине и да ниједна вакци-
на није у потпуности ефикасна. Али, 
након треће дозе, вероватноћа разво-
ја вируса корона може се свести на 
минимум, додао је он.

„Почетак школске године у септем-
бру неће представљати опасност, јер 
Мађарска има једну од највећих сто-
па вакцинације међу студентима у 
Европи. Скоро 200.000 деце узраста 
од 12 до 17 година је регистровано за 
вакцинацију, а више од 80 одсто њих 
је већ примило вакцину”, каже Ђерђ 
и додаје да ће ускоро бити покрену-
та додатна акција вакцинације за ову 
старосну групу. 

Иштван Ђерђ:

Б рој илегалних прелазака грани-
це је у порасту у Мађарској и у 
остатку Европе, будући да све 

више и више миграната на западно-
балканској рути покушава да насил-
но пређе у Мађарску, изјавио је глав-
ни саветник мађарског премијера за 
унутрашњу безбедност Ђерђ Бакон-
ди. 

„На јужној граници је откривено 
укупно 98 тунела од 2019. године, од 
којих је 66 било завршено и које су 
мигранти користили за улазак у зе-
мљу", рекао је Баконди на конферен-
цији за новинаре у Будимпешти. Само 
ове године су, према његовим речи-
ма, власти пронашле 17 тунела. Тако-
ђе, мигранти су ове године, како каже, 
већ пет пута покушали да насилно 
уђу у земљу у великим групама, а пр-
ви покушај упада се догодио у ново-
годишњој ноћи. Најновији покушај се, 
како наводи, догодио прошле среде 
када је група од 20-ак миграната са 
српске стране границе бацала цигле 
на мађарску полицију. 

Мађарске вла-
сти су у току годи-
не ухапсиле 57.971 
илегалних мигра-
ната, у поређењу 
са 18.500 у истом 
периоду прошле 
године, рекао је 
Баконди. Овакве 
бројке су, како на-
помиње, јасно по-
казале да је ма-
ђарска граница 
била под сталним 
притиском, као и 

то да мигранти заглављени на запад-
нобалканској рути више нису могли 
да приуште да ангажују кријумчаре 
људи.

На питање како ће Мађарска реа-
говати на одлуку неколико земаља 
ЕУ о заустављању депортације у Ав-
ганистан, Баконди је рекао да Мађар-
ска неће морати да мења своју поли-
тику, јер у земљи нема миграната из 
Авганистана. Истовремено, изразио 
је забринутост због тога што би обу-
стављање депортације могло подста-
ћи више миграната да покушају да 
дођу у Европу. 

Ђерђ Баконди: 

Ове године откривено  
17 мигрантских тунела

Почетак школске године  
не носи опасност
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К ристифор Брцан је присутне, 
међу којима је био и прото-
намесник Светомир Мили-

чић, парох дешчански, информисао 
да је српска заједница у Десци, укљу-
чујући и Српску самоуправу, ове го-
дине поднела 43 конкурсна пројекта. 
Нагласио је да су многи пројекти већ 
одрађени, док су други у току, било 
када је реч о домаћим или о унијским 
конкурсним пројектима.

Пошто се приближава прослава 
храмовне славе Преображења Го-
сподњег, посебна пажња била је по-
свећена предстојећем празновању. 
Кристифор Брцан је подсетио да ће 
ове године два дана трајати преобра-
жењски програм. Наиме, 18. августа, 
након вечерња, у  дешчанском Срп-
ском културном, образовном и духов-

ном центру „Свети Сава”, у 19 сати, 
најпре ће бити отворена изложба 
„Девојачки штафир”, а потом, уз уче-
шће зрењанинског Хора „Св. Сера-
фим Саровски”, одржаће се промо-
ција књиге под насловом „Патријарх 
Павле – светац којег смо познавали”, 
аутора Ђорђа Рандеља из Новог Са-
да. Након представљања издања, Са-
моуправа Срба у Десци ће се побри-
нути за пригодно послужење.

Сутрадан, Света литургија са осве-
ћењем грожђа и уз појање Хора „Св. 
Серафим Саровски” почеће у 10 сати, 
а за угошћење свештенства и звани-
ца, приликом тзв. трпезе љубави, биће 
задужена месна Српска самоуправа. 
Поподне, вечерње са резањем слав-
ског колача и благосиљањем кољива, 
биће служено у 16 часова.

Наравно, ни овогодишња просла-
ва храмовне славе неће протећи без 
славског весеља, па ће се за добро 
расположење гостију побринути ло-
кални Оркестар „Банат”.

Званице ће бити угошћене од 
стране представничког тела Срба, 
са друге стране, сви они који би во-
лели да вечерају на лицу места, мо-
ћи ће то да учине о свом трошку. 

Кристифор Брцан је присутне ин-
формисао и о финансијском стању 
Самоуправе Срба у Десци, односно 
о томе да су купљене скеле за цркву, 
односно, апарат за питку воду (која 
је добро дошла поготово у време-
нима великих врућина, а та инвести-
ција се показала одличном и за вре-
ме одржавања разних кампова у 
центру "Свети Сава”).

Брцан је подсетио да је 1,5 мили-
он форинти конкурсних средстава 
обезбеђено за обнову парохијског 
дома. Са друге стране, изразио је 
своје задовољство што је месна 
Српска самоуправа сносила тро-
шкове дезинфекције центра „Свети 

Сава”, као и постављања климе у 
зграду.

Говорећи о унијском пројекту, из-
градњи четири нове додатне учиони-
це, изразио је своју бојазан, јер су се 
трошкови грађевинског материјала 
од формулисања буџетских ставки 
удвостручили, а још није сачињен уго-
вор. Унијски конкурсни пројекат, ина-
че, треба да се реализује до 31. децем-
бра 2022. године.

На заседању се говорило и о при-
ређивању Дечјег фолклорног фести-
вала у Десци, који је заказан за 27. ав-
густ, одржавању „Ајвар феста”, ка-
фанских вечери и издавачким 
пројектима који ће обухватити исто-
ријат дешчанске српске православне 
цркве и Културно-уметничког дру-
штва „Банат”.

У вези са приређивањем традици-
оналног „Банатског сабора”, председ-
ник Брцан је нагласио да је због епи-
демије све несигурно – остаје да се 
види како ће се одвијати ситуација 
на пољу пандемије која ће свакако 
утицати на свакодневни живот, кул-
турни крвоток дешчанских Срба који 
се, ипак, искрено надају да ће моћи 
да остваре своје програме и пројекте.  

П. М.

ДРУШТВО

Велика очекивања од 43 конкурсна пројекта  
После годину и по дана паузе, изазване пандемијом, 11. ав-

густа је у дешчанском Српском културном, образовном и ду-
ховном центру „Свети Сава” одржана јавна седница месне 
Српске самоуправе. Седницом је председавао Кристифор 
Брцан, председник тог тела.

Дешчани о предстојећим акцијама

У парохијском дому у Новом Сен-
тивану је 3. августа одржана дру-
га по реду овогодишња јавна 

седница месне Српске народносне 
самоуправе. Председавала је Теодора 
Крунић Дунаи, председница ССНС-а, 
а на дневном реду заседања нашле су 
се две тачке: припреме за достојну 
прославу великогоспојинске храмов-
не славе и финансијска подршка из-
дању под насловом „Архитектура срп-
ских православних цркава у Мађар-
ској“, аутора др Зорана Вукосављева. 

Уоквиру прве тачке, чланови месне 
српске самоуправе договорили су се 
око детаља у вези са организационим 
припремама црквене славе, као и ко 

ће за шта бити задужен. Велико спре-
мање светиње обавиће се 21. августа, а 
празновање Велике Госпојине биће 
уприличено 28. августа, на сам дан цр-
квеног празника Успења Пресвете Бо-
городице. Свету лутургију, која ће от-
почети у 10 сати, својим појањем, према 
плановима, увеличаће Мушки хор „Св. 
Серафим Саровски” из Зрењанина.

Вечерње ће се служити у 16 сати, а 
уследиће наступ подмлатка Култур-
но-уметничког друштва „Банат” из 
Деске и краћи концерт Хора „Св. Се-
рафим Саровски”. У вечерњим сати-
ма, у Дому цивилних заједница, где 
ће бити приређен и славски ручак – 
агапе, предвиђа се бал.

У оквиру друге тачке днев-
ног реда разговарало се о мол-
би, коју је у вези са поновним 
штампањем „Архитектуре срп-
ских цркава у Мађарској”, ау-
тора др Зорана Вукосављева, 
поднео Пера Ластић, директор 
Српског института при Самоу-
прави Срба у Мађарској. ССНС 
је размотрила молбу и одлучи-
ла да издавачки подухват по-
држи са 70.000 форинти. 

Представничко тело Срба у 
Новом Сентивану се нада да 
ће и ове године бити достојно 
прослављена великогоспојин-
ска храмовна слава, да ће се 
успешно реализовати изво-
ђачки послови на парохијском 
дому, а упркос бројним поте-
шкоћама, неће изостати ни 
остали, почетком године зацр-
тани програми.  

П. М.

Припреме за храмовну славу и гостовање познатог хора
Свету лутургију, 28. августа, својим појањем ће, према 

плановима, увеличати Мушки хор „Св. Серафим Саров-
ски” из Зрењанина, док ће после вечерњег богослужења 
уследити наступ подмлатка КУД-а „Банат” из Деске и 
краћи концерт гостујућих хориста.

Нови Сентиван
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Ч увена слика „Благовештенски 
сабор”, аутора Влаха Буков-
ца, која је нестала пре скоро 

три деценије, пронађена је у Београ-
ду, приликом покушаја препродаје. 
Како је саопштило Министарство 
културе Србије, дело је украдено 1993. 
године из дворца у Челареву.

На слици „Благовештенски сабор” 
приказан је сабор Срба у Аустриј-
ском царству, који је одржан 2. апри-
ла 1861, на дан црквеног празника 
Благовештење. На платну Влаха Бу-
ковца приказано је окупљање нају-
гледнијих представника Срба из та-
дашње Угарске.

Према проценама, дело је вредно 
више од пола милиона евра, а поку-
шај препродаје спречен је у центру 
Београда, поред зграде „Политике”. 
Како се наводи у извештају, при том 
су ухапшени Слободана Гајин и још 
неколико осумњичених.

На овом делу Влахо Буковац доча-
рао је Благовештенски сабор из 1861. 
године, и од ове слике је начињена 
литографија. Својевремено је загре-
бачки трговац Петар Николић прода-
вао ову литографију.

У десном углу слике је патријарх 
Јосиф Рајачић, а чувени уметник на 
овом делу приказује српски цркве-
но-народни сабор. Овај сабор окупио 
је 2. априла 1861. године најугледније 
представнике Срба у Угарској, њих 75, 
огорчених због укидања Војводства 
Србије и Тамишког Баната од стране 
цара Јозефа. 

Како су известили медији, од по-
подневних до касних ноћних сати во-
зила полиције била су на београд-
ском Тргу Политике. И осим што су у 
ноћним сатима претресали саму 
зграду у којој су већ годинама про-
сторије Kомерцијалне банке, такође 
су улазили и на адресу Трг Политике 
5, где се налази Задужбина Рихарда 
Фрелиха, из које су слике изношене. 
У самој задужбини је новинарима ре-

чено да немају коментара, с обзиром 
на то да су сви надлежни на „колек-
тивном одмору до 20. августа”.

Рихард Фрелих је иначе био пред-
ратни јеврејски трговац житом и вла-
сник више магацинских простора ши-
ром Србије, за чување жита. Поред 
некретнине крај зграде Политике, 
имају адресу и у Добрињској, такође 
у центру, као и Фондацију „Солидар-
ност”, на адреси Теразије 34.

Подсетимо, дела Влаха Буковца, 
омиљеног сликара српских монарха, 
поново су се нашла у центру пажње 
након вишемесечне изложбе у Гале-
рији САНУ, уједно и једне од најпосе-
ћенијих поставки у Београд у послед-
њих годину дана.

Та изложба поново је у фокус ста-
вила далматинског сликара (1855-1922) 
и осветлила његово деловање у срп-
ској културној средини. Сликар огро-
мног и врло разноврсног опуса који 
је кроз своја дела спојио неспојиво 
– династије Обреновић и Kарађорђе-
вић, још 1884. године изабран је за до-
писног члана Српског ученог дру-
штва, а потом и за почасног, односно 
редовног члана Српске краљевске 
академије.

На тој изложби који су чинили сли-
кареви портрети, владарски портре-
ти, актови и жанр сцене, претежно је 
била заснована на Буковчевим дели-
ма из домаћих уметничких збирки 
(Народни музеј, Спомен збирка Павле 
Бељански, Галерија Матице српске, 
Уметничка колекција Дворског ком-
плекса на Дедињу, Музеј Југославије, 
Медија центар Одбрана, Дом Јеврема 
Грујића, Музеј рудничко-таковског 
краја из Горњег Милановца), уз 15 де-
ла из региона (Модерна галерија у 
Загребу, Народна галерија у Љубља-
ни, Буковчев музеј у Цавтату, Српска 
црквена општина у Дубровнику, при-
ватне колекције).

Упркос врло живописном животу, 
који је почео у Цавтату, наставио у 

региону и Паризу, а завршио у Прагу, 
посебан однос имао је са највишим 
представницима српске државе, од 
раних долазака на српски двор кра-
ља Милана и последњих Обреновића 
у Смедереву, до контаката са двоји-
цом владара династије Kарађорђе-
вић. Насликао је, поред чувеног дела 
„Велика Иза”, портрете Наталије Об-
реновић, Петра и Александра Kара-
ђорђевића, Александра Обреновића, 
краљице Драге.

Не само што су га волели овдашњи 
монарси, већ и Тито. Буковац је био 
један од најомиљенијих сликара Јо-
сипа Броза, а неке његове слике по-
пут „Беле ропкиње“ Тито је спречио 
да оду на поклон светским државни-
цима.

Влахо Буковац (Цавтат, 4. јул 1855 - 
Праг, 23. април 1922) био је српски сли-
кар и академик. У младости је пловио, 
а затим лутао по Северној и Јужној 
Америци. У Сан Франциску је почео 
аматерски да слика, а 1876. године 
вратио се кући.

По узору на мецену Меду Пуцића 
који га је уз Штросмајерову помоћ 
одвео и Париз, словенизује своје пре-
зиме Faggioni у Буковац. Студира на 
École des Beaux-Arts у класи Алексан-
дра Кабанела (Alexandre Cabanel) и 
још као ђак излаже „Црногорку на 
одбрани” на париском Салону.

У париској фази (1877-1893) уз пред-
ставике академизма, Буковац је стал-
но присутан и често награђиван у Са-
лону. Црногорски кнез Никола га је 
одвео из Париза у Црну Гору, на Це-
тиње. Након тема из црногорског жи-

вота, следи циклус актова и велики 
успех сликом La grande Iza (Salon 1882). 
Касније као реномирани портретист 
искључиво је излагао портрете (Мла-
да Патрицијка, Laura le Doux, Штро-
смајер). Истовремено прожет импре-
сионистичким струјањима свог вре-
мена, слика (Из Фонтенблоа, Пејзаж с 
Монмартра, Пријеко). Након париских 
успеха, ушао је међу енглеску аристо-
кратију, за коју је насликао више „од-
личних” портрета. 

Уметникове везе са српском сре-
дином биле су бројне, а Буковац је у 
више наврата боравио у Србији. 

Буковац по први пут борави у Ср-
бији у јулу и августу 1882. године, ра-
ди портретисања чланова краљевске 

ИСТОРИОГРАФИЈА Спречена купопродаја чувеног уметничког дела 

Пронађена слика од изузетног значаја за Србе у Мађарској
Службa за борбу против организованог криминала 

МУП-а Србије, у сарадњи са швајцарском полицијом, 
пронашла је и спречила продају уметничке слике „Бла-
говештенски сабор”, аутора Влаха Буковца, изузетно 
значајне за српску националну културу, а посебно за 
Србе у Мађарској. 

Слика „Благовештенски сабор”

Влахо Буковац (1922)

ЗАШТО ЈЕ ЗНАЧАЈАН БЛАГОВЕШТЕНСКИ САБОР
Другог априла 1861. године, на дан црквеног празника Благовештење, на-

кон Октобарске дипломе, којом је уведено уставно стање у Аустрији, цар 
Франц Јозеф се премишљао да ли се определити за централизам, дуализам 
или федерализам. Испрва не дозвољава Србима да држе сабор (тј. не сази-
ва га), већ позива патријарха да са 20 угледних људи дође у Беч да се наго-
де, али Рајачић ово одбија. Да би ублажио огорчење Срба због укидања 
Војводства Србије и Тамишког Баната, цар је сазвао српски сабор у Срем-
ским Карловцима на Благовештење 1861. и дозволио му је да сме да распра-
вља о политичким питањима. На овај начин цар је вршио притисак на Ма-
ђаре и признао Србе за народ у Угарској. Могли су му присуствовати само 
Срби из Угарске, тј. из дотадашње Војводине, а то је било забрањено онима 
из Војне границе. Нико није очекивао много од оваквог ограниченог сабора, 
али су сви пристали на њега.

Сабор је окупио најугледније представнике Срба из Угарске. Имао је 75 
чланова (25 црквених лица, плус 3 епископа) који су изабрани од свих Срба, 
јер није било времена да се утврђује имовни цензус. На овај начин изабра-
на је стварна српска елита, а међу њима и многи виђени интелектуалци. 
Конзервативна елита се сада по први пут суочила са либерално-демократ-
ским грађанством са којим је повела борбу за доминантну улогу у српском 
друштву. 

Сви су били сложни да треба добити аутономну област, али се нису сла-
гали од кога је треба тражити, јер се појавило више струја. „Већина” (патри-
јарх Јосиф Рајачић и дворски саветник Ђорђе Стојаковић) је настојала да 
српска питања реши уз помоћ владе и цара ослањајући се на српске при-
вилегије. Ова струја је и однела превагу, па су према њиховим стремљењи-
ма и састављени српски захтеви – очување привилегија и црквено-школске 
аутономије, али и повратак аутономне области са изабраним војводом; из 
Беча су подстицани да траже што већа права и што већу територију, али 
само да би се притисли Мађари – грб, застава, скупштина, српски језик као 
језик администрације...

Захтеви су предати цару и он је обећао да ће их испунити, али је запра-
во само тактизирао са Мађарима, који су били против њих, као и Хрвати, те 
су ови остали неиспуњени. Остали су значајно упориште у утвђивању срп-
ских захтева у наредним деценијама. И у наредним годинама нередовно 
су одржавани црквено-народни сабори, али су само решавали питања шко-
ле и цркве.
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Аутопортрет (1897)

породице. Тада се потписује ћирили-
цом. О срдачном пријему на српском 
двору и другим догађајима у животу 
писао је у својим мемоарима Мој жи-
вот. 1882. године на позив краља Ми-
лана Обреновића, а заправо по жељи 
краљице Наталије да јој баш он ура-
ди портрет, Буковац напушта Фран-
цуску и у књизи пише како се пред-
ставио краљици: „Ја нијесам Француз, 
ја сам родом из Дубровника, односно 
из Цавтата, мој је језик српски, наиме 
тај исти, којим се говори у Београду.” 
О његовом националном одушевље-
њу док је боравио у Србији сведоче 
његове речи: „Топио сам се од мили-
не, слушајући у тако отменом кругу 
свој матерњи језик, тај слатки и кра-
сни језик, од ког се у туђини бијах 
готово сасвим одвикао! Био сам по-
носан што је то мој народ – храбар и 
бистар народ, који је, ето, у име Бога, 

закорачио на пут слободе и цивили-
зације.”

Он други пут борави у Србији 1901. 
у Смедереву, такође ради портрети-
сања краљевског пара. Потом долази 
у Србију на лето 1903. године, када 
ради портрет Петра Карађорђевића, 
и 1922. краља Александра Карађор-
ђевића. 

За портрет Наталије Обреновић 
додељен му је Орден Таковског крста. 
Одликован је и Орденом Светог Саве. 

Он је боравио у Краљевини Црној 
Гори неколико пута ради сликања 
портрета чланова српске династије 
Петровић Његош и других чланова 
елите. За свој рад одликован је Орде-
ном књаза Данила I. 

Доласком у Загреб 1893. године по-
стаје, целе следеће деценије (до 1903. 
године), централна личност у умет-
ничком животу града. Окупља младе 

уметнике и књижевнике, под-
стиче оснивање атељеа, Умет-
ничког павиљона. Буковчево 
деловање у Загребу, где је пре-
давао на Ликовној академији, 
означава почетак новог раздо-
бља у уметности. Те 1893. годи-
не насликао је у Загребу пор-
трет покојног грофа Јанка 
Драшковића, оснивача Мати-
це Хрватске. Када је 1897. годи-
не, од загребачког „Друштва 
уметности”, иступањем неких 
чланова створено ново, ту се 
нашао и Влахо. Он је тада по-
стао председник, новог „Дру-
штва хрватских уметника”.

Јавност Београда имала је 
прилику да се упозна са њего-
вим сликарством на Првој ју-
гословенског уметничкој изло-
жби 1904. године. Он је био ау-
тор познате историјске слике 
„Благовештенски сабор 1861. 
године” (српски црквено-на-
родни сабор у Карловцима), 
коју је загребачки трговац Петар Ни-
колић умножио као литографију и 
продавао. Од 1903. године постаје 
професор сликања на Академији ли-
ковних уметности у Прагу, где почи-
ње да живи и где разрађује препозна-
тљиви поентилистички стил сликања, 
са кратким, испрекиданим потезима 
четке и ситним или крупнијим тачка-
стим мрљама. У лето 1901. године 
„дворски сликар” је завршио у Сме-
дереву, портрете краља Александра 
Обреновића и краљице Драге. Ура-
дио је крајем 1901. године велику сли-
ку „Карневал”, на којој се налази око 
седамдесет особа. Тај рад је покло-
нио Друштву „Епидаур” у Цавтату. У 
Бечу је фебруара 1903. године у Са-
лону Евгенија Артина, имао велику 
самосталну изложбу, са 41 сликом.

Због неких „афера”, Буковац је био 
принуђен да напусти Загреб 1903. го-
дине. Било је то време бурних дога-
ђаја у Загребу, услед хрватско-срп-
ског неспоразума. Његов испражњен 
атеље је откупио загребачки трговац 
уметнинама Лађевић, и понудио сли-
кару Урошу Предићу да се ту усели. 
Предић се скрасио код брата у Бео-
граду. Од 1903. године до смрти Буко-
вац живи у Прагу, где је био профе-
сор на Ликовној ака-
демији и 
управник-ректор ис-
те. У овој сликаровој 
последњој, прашкој 
фази, слика у поен-
тилистичком стилу.

Марко Цар сма-
тра да Буковац ника-
да није био прави 
импресиониста, по-
што је као добар цр-
тач држао до пра-
вилности цртања и 
моделовања. 

Почетком 1884. го-
дине изабран је за 
дописног члана Срп-
ског ученог друштва, 
а 1892. године и за 
почасног члана Срп-
ске краљевске ака-
демије. Дописник је 
Академије уметно-
сти од фебруара 
1905, а 1919. године 
постаје почасни 
члан Југославенске 
академије наука и 
уметности. Био је и 

почасни члан Чешке академије од 
1913. 

Непосредно пре своје смрти 1922. 
године урадио је портрет Југословен-
ског краља Александра I Карађорђе-
вића. Умро је по повратку у Праг. Тамо 
је остало много његових радова. Био 
је ожењен Јелицом, која се јавља ви-
ше пута као његов модел. Његов нај-
старији син Ага је такође од стране 
оца био портретисан 1903. године. На-
писао је аутобиографију „Moj живот” 
коју је 1925. године у Београду обја-
вила Српска књижевна задруга. У 
родном Цавтату, у његовој родној ку-
ћи тридесетих година 20. века отво-
рен је „Буковчев музеј”, њему посве-
ћен. Његове кћерке Јелица и Иванка 
су такође сликале, живеле су у Прагу, 
а Јелица Буковац-Радосављевић је 
1940. прешла у Београд. 

Његови либерални ставови током 
професуре у Прагу утицали су на не-
колико генерација чешких сликара. 

Буковчева дела се могу пронаћи у 
Народном музеју у Београду, Галери-
ји Матице српске (Велика Иза), збирци 
Медија центра Одбрана (Далеко од 
дома и још једно Буковчево дело), као 
и другим јавним и приватним колек-
цијама. 

Изложба у Галерији САНУ, 2020-2021.

Аутопортрет (1883)

„Живео краљ” (1895)



6 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИНТЕРВЈУ Зоран Илић, историчар и туристички водич

З оран Илић рођен је у Београду 
1964. године. Гимназију је завр-
шио у Херцег Новом, а студије 

историје на Филозофском факултету 
у Београду. Професионални тури-
стички водич је од 2000. године. Током 
протеклих десетак година, иза Зора-
на и његових путника из Мађарске 
остале су хиљаде пређених киломе-
тара у петнаестак земаља и, како сам 
каже, дани дивног дружења. 

– Испред нас су, такође, и велики 
планови и радост због нових путова-
ња. Пловили смо Босфором, Боком 
Kоторском, Влтавом, Балтичким мо-
рем, Невом, Егејом, Галилејским језе-
ром и сл. Посебно ми је драго када 
видим људе који са толико очекива-
ња, љубави и вере крећу на пут. Мно-
га наша путовања снимала је екипа 
„Српског екрана” из Мађарске. Тако 
су настале филмске и документарне 
репортаже сличне „Каравану”, који је 
седамдесетих година прошлог века 
водио Милан Ковачевић. Увек ми је 
било велико задовољство да радим 
са „Budaguide Travel Agency”. Већ де-
сет година сам ангажован као водич 
за матурске екскурзије ученика Гим-
назије „Никола Теслаˮ из Будимпеште. 
У послу водича важно је проћи све: 
трансфере, стационаре, ђачке екскур-

зије, једнодневне излете и др. По-
ред овог посла, као историчар 
сам у организацији Српске само-
управе и Српског културног клу-
ба у Будимпешти одржао више 
предавања о Деспоту Стефану 
Лазаревићу и његовом добу, као 
и предавања о манастиру Грача-
ница - каже наш саговорник. 

Како бисте описали посао 
којим се професионално ба-
вите више од двадесет годи-
на?
– Посао туристичког водича, 

иако некима делује као посао из 
снова, није једноставан ни лак. 
Потребна је за њега љубав, али и 
одређена страст. Добар водич 
мора да зна силне године, подат-
ке, чињенице, личности, али неће 
тим релативно лако доступним 
подацима „гњавитиˮ групу. Мора 
да има „једну причу преко,ˮ  ин-
тересантну и забавну. За сваку 

туру се посебно спремам. Kњиге, књи-
ге и књиге, из историје, уметности, 
књижевности, геополитике, архитек-
туре, биографије личности и сл.

Примера ради, Ватикан је једна од 
популарних дестинација где долазе 

бројни туристи због непроцењивог 
уметничког блага и градитељских 
споменика. Грађевине, попут базили-
ке Св. Петра и Сикстинске капеле, 
сматрају се једним од највећих свет-

ских достигнућа на по-
љу културне баштине. 
Оне укључује радове 
познатих, попут Ботиче-
лија, Бернинија, Рафае-
ла и Микеланђела. Оби-
лазак вртова и преко че-
трдесет соба, као и 
Бернинијеве колонаде, 
траје сатима. Туристи 
задуже апарат и слуша-
лице, моја прича траје 
без престанка три до че-
тири сата, а за то ми је 
потребно пар месеци 
припремања. 

Посао туристичког 
водича је и одговоран и 
занимљив. Издвојте 
неке импресије из ва-
шег богатог искуства. 

–- Што се тиче одго-
ворности, она је увек 
присутна када се ради 
са људима и понекад се 
намећу различите ситу-
ације, које треба брзо ре-
шити. Путовање је поно-
во успостављање извор-
не хармоније, која је некада 
постојала између човека и универзу-
ма. Ту хармонију сам имао среће да 
доживим више пута. Трагање за но-
вим пределима и земљама, упознава-
ње нових људи и савладавање удаље-
ности, све то оплемењује и даје до-
датну енергију. Ја просто уживам у 
свом послу. Интересантно је да поред 
Срба из Мађарске, све чешће се у на-
шој групи нађу и Мађари. То је нео-
бично, јер многи од њих не знају ни 
реч српског, а иду са нама да виде 
Сопоћане, који су дом Свете Тројице 
и задужбина Стефана Уроша I, да се 
поклоне Светом Василију Остро-
шком Чудотворцу, епископу захум-

ском и српском, православном свети-
тељу. Иду, такође, са нама да виде 
Крф, једно од најлепших острва у Јон-
ском мору, од кога је на неколико ми-
нута вожње чамцем острво Видо, по-
знато из Првог светског рата, када се 
на њему налазила болница за српске 
војнике, који су дошли на Крф после 
преласка преко Албаније.

Велики број српских ратника је са-
храњен у мору крај острва, у „плавој 
гробници”, или пођу са нама да виде 
Опленац и Цркву Светог Ђорђа, мау-
золеј династије Карађорђевић. Остао 
ми је у сећању брачни пар Мађара, 
који у Саборној цркви у Београду ку-

пују три скупоцене православне, срп-
ске иконе. Две носе синовима. Нешто 
су доживели обилазећи наше свети-
ње, они знају шта. 

Како је било бити туристички 
водич у време короне? Да ли сте 
у то доба размишљали о проме-
ни посла?
– Пандемија је окренула свет нао-

пако и у свом замаху разоткрила дру-
штвене парадоксе, у којима већ дуго 
живимо. Туризам, као и многе друге 
делатности, је готово нестао. Некада 
сам радио 25 земаља и преко 100 гра-
дова, а онда је све стало, као непо-
мичне казаљке сата. Па, ипак, нисам 

размишљао о промени посла. Могао 
сам да размишљам како да уобличим 
моја путовања у путописе. На дру-
штвеним мрежама сам објављивао 
кратке импресије о земљама, људима, 
културама и обичајима. Једном ће до-
ћи време да моје богато искуство де-
таљније забележим. Прошле, „корона 
године”, путовали смо српским тра-
гом по мађарском делу Барање. Жи-
вимо у дивном свету, који је пут лепо-
те, чари и авантура. Вратиће се све 
поново и људи ће без страха и боја-
зни да путују. Без тога бисмо били ја-
ко ускраћени.

Славица Зељковић

Речи које долазе „одозго”
Навршила се деценија успешне сарадње туристичког 

водича Зорана Илића са Србима у Мађарској, који га че-
сто називају „живом енциклопедијом” и „путујућим при-
поведачем”. Његово присуство је увек гаранција да ће 
путовање бити занимљиво, не само због мноштва инфор-
мација, него због његовог дара како их другима пренесе 
на њима пријемчив начин. Писац је колумни, путописа и 
добитник многих признања.

Зоран Илић и протојереј Зоран Остојић

ГРАДОВИ КОЈИМА СЕ РАДО ВРАЋАМ
„Постоје градови којима се радо враћам. То су: Будимпешта, Рим, Лон-

дон и Јерусалим. Са групама сам обишао и бројна места у Мађарској, 
између осталих, Винску регију Шиклош-Виљан, Јегру, Токај, затим смо 
обишли целу Барању. Занимљива је историја Срба на овим просторима. 
Били смо у Мохачу, Барчу, Сигетвару, Шиклошу, Бремену, Мађарбоји. Сва-
ка од ових дестинација има своју драгоцену причу. Од Мохачке битке до 
винских подрума, дегустације вина и јела, по којој је Мађарска позната.”
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О вога пута, Светислав Неду-
чић је одлучио да са српског 
на мађарски, преведе мудре 

мисли у вези са вирусом корона, које 
је након прве књиге „Смехом против 
короне”, објављене 2020. године, у јед-
ној збирци објединила Сенка Д. Па-
вловић, по образовању дипломирани 
етнолог-антрополог и политиколог, 
члан Удружења књижевника Србије. 

Промоција њеног најновијег изда-
ња, уз учешће аутора и преводиоца, 
уприличена је у склопу представља-
ња најновијег броја часописа 
„Marosvidék”, у организацији Удруже-
ња пријатеља „Maros-vidék”, у Град-

ској библиотеци у Ма- 
кови. Приликом приказа зборника, ко-
ји има циљ да забави, насмеје, али и 
опомене и поучи, могло се чути да се 
ауторка у свом најновијем издању 
определила за приказ духовитих, 
кратких хумористичких форми и ми-
сли везаних за пандемију вируса ко-
рона:

„Доминантне теме анонимног вер-
балног хумористичког изражавања и 
мисли, прикупљене и представљене 
у овој књизи су: изолација, карантин 
(„закључавање”), социјална дистанца, 
брачни, породични и комшијски од-
носи, заштитне маске и хигијена, за-

брана окупљања, рад и куповина од 
куће, школа на даљину, немогућност 
путовања, одлазака у кафане и кафи-
ће, мере кризног штаба, које се посеб-
но односе на забаве, прославе слава 
и Нове године у пандемијским окол-
ностима, и вакцинација као најакту-
елнија тема која би, природно, треба-
ло да означи крај пандеми-
је“, рекла је уредница 
зборника, коју је предста-
вио Светислав Недучић. 

Он је аудиторијуму изнео 
биографске податке и дета-
ље, везане за стваралаштво 
панчевачке књижевнице, у 
чијем друштву се налазио и 
Александар Чотрић, позна-
ти српски афористичар, та-
кође члан Удружења књи-
жевника Србије. Овом при-
ликом, он је Недучићу 
уручио награду „Радоје До-
мановић” и признање „Екселенција 
сатире”. Ово ласкаво признање Удру-
жења књижевника Србије Светисла-
ву Недучићу додељено је прошле го-
дине, али због немогућности прела-

ска границе услед пандемије, награда 
му је уручена сада.  

Александар Чотрић је нагласио да 
се ради о најзначајнијем признању за 
сатиричну књижевност у Србији. Пре-
ма речима познатог афористичара и 
посланика у Народној скупштини Ре-
публике Србије, господин Недучић је, 
преводећи српске сатиричаре на ма-
ђарски језик, знатно приближио срп-
ску књижевност мађарским читаоци-
ма. Књигу „Хумором против короне”, 

аутора Сенке Д. Павловић, у преводу 
Светислава Недучића на мађарски 
језик објавила је Издавачка кућа 
„Innovariant”.

П. М.

КУЛТУРАПромовисан превод српског зборника

Хумором против корона вируса
Да се против пандемије вируса корона може борити 

смехом, доказ је зборник „Хумором против короне”, који 
је приредила и објавила Сенка Д. Павловић. Ову књигу је 
на мађарски језик превео Светислав Недучић из Макове, 
где је зборник недавно и промовисан.

ИЗБОР АФОРИЗАМА
- Ако се љубите без маски, то је већ озбиљна веза.
- Срећан први рођендан сестри корони жели брат грип песмом „Угасила 

си ме!”
- Мој комшија се толико плаши короне, да не излази из кафане. Каже 

једном га је задесила изолација у кући, и никад више.
- Жене у браку више не боли глава. Сад кашљу.
- Данас сам урадио тест интелигенције. Хвала Богу, негативан је.
- Уведите поново ванредно стање. Нико не обраћа пажњу на мене. У пот-

пису: квасац.
- Патим од недостатка печата у пасошу. А, ви?
- Осећам се као вакцина против короне. Нико ме неће.
- Вакцинисани ће моћи да путују светом. Неки по овом, неки по оном.

Сенка Д. Павловић и Светислав Недучић

П евачи, млади људи, професи-
онални музичари и аматери 
са хорским искуством, пред-

вођени хоровођом Тамаром Петије-
вић Адамов, својим репертоаром су 
доказали да су чланови једног од нај-
бољих и најцењенијих хорова не са-
мо у Србији, већ и шире. 

Хор „Свети Стефан Дечански” из-
води репертоар који обухвата духов-
ну и световну музику на разним је-
зицима, и помоћу песме износи сво-
је најдубље уверење да црквену 
музику, треба увек изнова враћати у 
контекст богослужења, коме од ис-
кона једино и припада. Репертоар 
чине дела духовне музике у периоду 
од XIII века, до савремених аутора, 
обраде српских народних песама, 
као и световна хорска музика на раз-
ним језицима.

Приликом наступа у Печују, хор 
из Новог Сада, који је члан велике 
асоцијације Europa Cantat, чије фе-
стивале и радионице редовно поха-
ђа, извео је заиста предивне компо-
зиције. Публика је била фасцинира-
на сваким делом, било да се радило 
о црквеном опусу, или о световној 
песми. 

Хор „Свети Стефан Дечански” је 
снимио 15 звучних и 3 нотна издања. 
Дискове, „Српски Божић“, као и „Ве-
лика Седмица и Васкрс” Музиколо-
шки институт САНУ је уврстио у нај-
значајнија остварења савременог 
српског хорског музичког издава-
штва. 

Занимљиво је да је хоровођа Тама-
ра Петијевић Адамов у нотни збор-
ник „Српски Божић”, велику збирку 
црквених и народних напева, уврсти-

ла и фотографије, 
урађене приликом из-
вођења „Вертепа” у 
Печују. Радост Печуја-
ца је била велика ка-
да је диригенткиња 
певачког састава из 
Новог Сада ово изда-
ње поклонила Печуј-
ској српској право-
славној црквеној оп-
штини, када су њени 
одборници угледали 
фото-снимке урађене 
2012. годинe.

Представљање ле-
пота православне ду-
ховне музике и срп-
ских народних песа-
ма у Печују остварено 
је захваљујући подр-
шци Уреда премијера 
и Фонду „Бетлен Га-
бор”.

П. М.

Представљене лепоте православне духовне музике
Наступ Хора „Св. Стефан Дечански” у Печују

Недавни наступ новосадског Хора „Свети Стефан Де-
чански” изазвао је одушевљење Печујаца и њихових го-
стију. Мешовити певачки састав, основан 1987. године, на 
репертоару је имао познате духовне и световне песме.
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Ч ланови подмлатка два култур-
но-уметничка друштва, пред-
вођени Зорицом Косновски и 

Перицом Дунаијем, у Зеленој кући и 
шумској школи у Морахалому, имали 
су све услове за несметани рад, фол-
клорно усавршавање и свакодневно 
вежбање, са циљем да продубе своје 
играчко и певачко умеће.

Предвођени својим уметничким 
руководиоцима и корепетиторима, 
учесници кампа су настојали да што 
боље увежбају  игре из Куманова, 
Крајишта, Димитровграда и Брусни-
ка. 

Полазници дечје групе и подмлат-
ка од самог почетка фолклорног 
кампа, па до краја играчко-певачког 

усавршавања, пажљиво су пратили 
стручне савете, инструкције својих 
руководилаца. Марљиво су радили 
не знајући за умор, а успешно су са-
владали и несносну врућину. Међу 
марљивим фолклорашима налазио 
се и Давор Ђорђев из Деске:  

„Добро је овде. Много ми је 
помогло што сам био и у Ба-
тањи, јер претходно, одавно 
нисам играо. Слично Батањи, 
и овде много играмо, али оста-
је нам времена и за одмор. 
Друштво је добро, задовољан 
сам!”

Задовољне су биле и Мира 
Јакшић из Будимпеште и Геор-
гина Хорват из Калаза: „Камп 
је јако добар и занимљив. Ужи-
вамо у раду, у свим кореогра-
фијама, играмо и певамо. Ови 
заједнички кампови и пробе 
нас спајају, поготово српска 
култура!”

Перица Дунаи, уметнички 
руководилац подмлатка КУД-а 
„Банат” из Деске, није крио за-
довољство због односа уче-

сника кампа према свакодневним 
фолклорним занимањима: 

„Милина је радити са децом. Ра-
дујем се што је изнова приређен 
овај табор, а посебно ме радује ко-
лико су активни ови млади фолкло-
раши. Пуни су енергије и љубави 
према српском фолклору!“

Када полазници кампа нису игра-

ли и певали, имали су прилику да 
бораве у Кући авантура „Шандор 
Рожа”, учествовали су у друштвеној 
игри „Аctivity party” и сумирали су 
знање везано за народне ношње. Би-
ло је ту и караока певања, заједнич-
ког кувања, а незаобилазна је била и 
плесачница.  

Усавршавање младих фолклораша 
из Калаза и Деске било је веома успе-
шно. Поред увежбавања кореографи-
је, едукатори су им пажњу усмерили 
и на исправност покрета тела, поде-
лили савете везане за понашање на 
бини, фризуру и косу, а био је орга-
низован и квиз о народним ношњама, 
као и занимања са циљем да се учвр-
сти фолклорни спој играча двају кул-
турно-уметничких друштава.

Однос према раду чланова под-
млатка двају ансамбала био је на за-
видном нивоу, што је потврдила и Зо-
рица Косновски, руководилац под-
млатка „Рузмарина”: „Драго ми је 
што смо успели да урадимо посао 
који смо предвидели. Неке ствари 
смо кориговали и искрено се надам 
да ће заједнички рад бити потврђен 
и 27. августа, када се у Десци прире-
ђује „Дечји фолклорни фестивал”.  

Приређивање овогодишњег зајед-
ничког фолклорног кампа омладин-
ских група „Рузмарина” из Калаза и 
„Баната” из Деске, материјално су по-
држали Уред премијера и  Фонд „Бе-
тлен Габор”.                                     П. М.

Усавршавање подмлатка два српска КУД-а

Удружени смо јачи и маштовитији
У заједничкој организацији калашког КУД-а „Рузмарин” 

и дешчанског КУД-а „Банат”, у Морахалому је крајем jулa 
одржан IV Српски дечји фолклорни табор, који је окупио 
тридесетак младих фолклораша из два ансамбла. 

ФОЛКЛОР

У организацији дешчанског Кул-
турно-уметничког друштва „Ба-
нат”, у Десци је од 26. до 31. јула 

одржан Српски фолклорни табор. Љу-
бомир Миле Вујчин кампере је свр-
стао у три групе. Најмлађа група је 
играла игре из Мачве, средња група 
је дорадила игре из Димитровграда, 
док је најстарија група увежбавала 
игре из Буџака. 

Наравно, многи од полазника били 
су претходно у фолклорном табору у 
Батањи. Управо на њихову молбу вр-
сни фолклорни стручњак је поновио 
са њима кореографију „Дечје игре из 
Бачке”. 

„Деца су доста добро запамтила 
кораке и уопште кореографију. Овде 
у Десци је задовољство радити, наро-
чито откада имају свој центар. Искре-
но ћу признати да сам одушевљен 
просторијама и ентузијазмом младих, 
који неуморно и марљиво раде. Задо-
вољство је радити у овом кампу”, ре-

као је за наш лист Љубомир Миле Вуј-
чин.

Естер Фрањо Вујчин, позната со-
листкиња КУД-а „Банат”, каже:

„Првенствено смо увежбали песме, 
које су саставни део разних кореогра-
фија. Сматрам успехом чињеницу да 
су деца, када су радила у радионици 
за ручне радиности, певала и насто-
јала да што више вежбају песме. Уоп-
ште немам никакве замерке и критич-
ке примедбе. Напротив, сви су били 
веома марљиви и убеђена сам да ће 
се и по окончању табора наставити са 
радом, како на пољу увежбавања ига-
ра, тако и по питању учења песама.”

Шестодневни фолклорни камп у 
Десци је и ове године био веома са-
држајан, обојен разним пропратним 
занимањима, међу којима се истицао 
рад у оквиру секције за ручну ради-
ност, коју је предводила Ева Брцан, 
руководилац Радионице „Златне ру-
ке” КУД-а „Банат”. Овде су деца могла 

да открију лепоте грнчарства, испро-
бају рад са вуном, кожом, као и друге 
вештине и активности.

„Циљ нам је да ову децу током це-
ле године активизирамо, укључимо 
у крвоток и целогодишњи рад нашег 
друштва. Овакви кампови управо то-
ме служе и имајући у виду актив-
ност деце, могу слободно рећи да 
сам задовољан. Настојаћемо да и 
убудуће организујемо такве таборе 
и програме, који ће бити привлачни 
за младе, који представљају нашу 

будућност”, рекао нам је Кристифор 
Брцан, председник дешчанског 
КУД-а „Банат”, један од главних ор-
ганизатора шестодневног фолклор-
ног табора у Десци, који је суфинан-
сирао Национални културни основ-
ни фонд (NKA).

П. М.

Фолклорни камп у Десци

Шест дана друговања  
уз фолклор и српски мелос

Са полазницима кампа, одржаног последњих дана 
јула у Српском центру „Свети Сава”, уз помоћ својих ко-
репетитора, радио је Љубомир Миле Вујчин из Врбаса, 
док је за увежбавање песама била задужена солистки-
ња Естер Фрањо Вујчин. 
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Национални музеј, 15. марта 1848.

К ако нас је ин-
формисала 
парохијанка 

Јелица Кућанчанин, 
чланица месне Срп-
ске самоуправе, крст 
је последњи пут био 
обновљен током лета 
1957. године. Тада је 
торањ прекривен пле-
хом, али су минуле го-
дине учиниле своје, па 
је олуја само „заокру-
жила” процес про- 
падања.

Наравно, јереј  Ми-
лан Ерић, парох печуј-
ски, администратор 
мађарбојске парохи-
је, чим је инфор- 
мисан о оштећењу 
крста, сместа је оба-
вестио Епархију бу-
димску о штети, коју 
је олуја нанела свети-
њи. Сада се очекује 
стручно изјашњење 

представника Завода за заштиту спо-
меника културе. 

Умеђувремену, трагало се за алпи-
нистима, односно стручњацима који-
ма скидање и реконструкција крста 
не би представљали потешкоћу. Наи-
ме, изгледа да неће бити потребе за 
постављањем скеле, већ ће се радови 
извршити помоћу дизалице са кор-
пом. 

Како сазнајемо, јереј Ерић је већ 
пронашао алпинисту који је спреман 
да уради овај посао. Сви се надају да 
штета није велика и да ће крст уско-
ро бити причвршћен како ваља.

П. М.

ФЕЉТОН

Олујни ветар који је почетком августа протутњао Ба-
рањом, видљиву штету нанео је и српском православ-
ном храму у Мађарбоји, посвећеном Светом апостолу и 
јеванђелисти Луки. На торњу је страдао крст који је од 
тада накривљен, па мештани, заједно са представници-
ма малобројне српске заједнице, очекују што хитније 
санирање штете.

Оштећен крст на торњу мађарбојске српске цркве
АКТУЕЛНОПоследице невремена на југу Мађарске

Н ајављени скуп испред Наци-
оналног музеја замало да је 
пропао. Тога поподнева, 

уместо громогласних декламација и 
бурних говора, усплахирени „мартов-
ски младићи” имали су неприлике са 
рогатом стоком, која се размилела по 
музејском парку. Црвено-бело-зеле-
ном кокардом окићени револуциона-
ри јурили су и гонили говеда. Некако 
им, ипак, пође за руком да на једвите 
јаде отерају краве на оближњи Трг 
сена, где се управо тих дана одржа-
вао велики пештански вашар. Недуго 
потом, на широком степеништу На-
ционалног музеја, ипак загрмеше ва-
трени говори челника револуционар-
не омладине. Окупило се ту око десет 
хиљада демонстраната. Киша је неу-
морно пљуштала. За дивно чудо, Пе-
тефи овде није рецитовао своју буд-
ницу. 

„Мартовски младићи” су неумор-
но делили летке, петицију револуци-
онара и Петефијеву будницу. Маса је 
кренула у правцу Варошке куће, где 
је управо заседало градско веће. Под-
жупан Пал Њари је током преподне-

ва још самоувереније изјавио да не-
ма никаквог разлога за панику: „Киша 
ће ионако ускоро угасити разбуктале 
страсти!” 

Увидевши да су се његове прогнозе 
показале нетачним, он отвори врата 
већнице и Петефи је са једним делом 
демонстраната енергично крочио у 
салу. Овде су га поздравили Њари и 
његов блиски сарадник Габор Клау-
зал. Преплашени градоначелник Фе-
ренц Сепеши збуњено је жмиркао и 
дубоко уздисао. Бургермајстора од 
силног узбуђења замало да удари 
кап.

Тактични Леополд Ротенбилер, по-
моћник градоначелника, први је пот-
писао прокламацију побуњене омла-
дине. У намери да по сваку цену избег-
не насиље и крвопролиће, он широм 
отвори прозор, па подиже у вис ове-
рени докуменат. Тиме је успео да још 
више распали ионако већ веома 
острашћену масу. Светина френетич-
но закликта. Занесени Сава Вилински 
здушно им се придружи. Усхићено је 
узвикивао пароле и слогане. 

Посматрајући усковитлану гомилу, 

у Ганголфовој души забрујаше мудре 
речи омиљеног му филозофа Жозефа 
де Местра: „Јао лошим владама! Тро-
струко јао, уколико намеравају да се 
поправе!”

„Ротенбилер је можда и у праву. Та 
јакобинска багра је одиста спремна 
на све!”, сиктао је нечујно Ганголф. По-
глед му тад скрену на Ванцака, секре-
тара начелништва, који је из свег гласа 
пропагирао злокобне комунистичке 
идеје!

Ситуација је би-
ла веома напета. 
Један помахнита-
ли млади поета, из-
весни Јанош Вајда, 
скочи на буре и за-
урла: „Са кишобра-
ном у руци нећемо 
успети да извојује-
мо слободу! Лати-
мо се оружја! По-
ђимо у Будим! За 
мном, браћо!” 

Проломи се гро-
могласна овација. 
Ганголф је страхо-
вао да би тај Вајда 
лако могао да рас-
пири ватру коју ни-
ко више неће мо-
ћи да угаси. 

Окупљени пук је прешао у Будим 
преко понтонског моста који је др-
жао у закупу угледни српски трговац 
Наум Бозда. Сечењијев Ланчани мост 
тада још није био завршен. 

Демонстранти се зауставише ис-
пред двоспартне зграде Намесничког 
већа. Овде су Њари, Клаузал и Ротен-
билер представницима власти преда-
ли захтеве револуционара. Начелник 
Ференц Зичи потписао је петицију. 
Тиме је цензура била укинута. Гроф 
Зичи даде обећање да се војска неће 
мешати у догађаје. (…)

Драгомир Дујмов

Окупљање испред Националног музеја
Српске судбине током револуције 1848/1849. г. (8)

На широком степеништу Националног музеја загрмеше 
ватрени говори челника револуционарне омладине. Оку-
пило се ту око десет хиљада демонстраната.
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ФОЛКЛОР Фолклорни камп КУД-а „Табан"

КУД „Табан" је овога 
лета по пети пут органи-
зовао је Дечји фолклор-
ни капм. Деца су била 
подељена у две групе: од 
1-4. разреда основне 
школе у једну, а 6,7 и 8. 
разред у другу групу. 
Свака група је научила 
по једну нову кореогра-
фију; млађа група игре 
под назовим „Катанка“, 
а старија „Игре из Ни-
ша“. Поред игара, девој-
ке су научиле да певају 
две народне песме: „Иде 
деда низ долину” и „Уда-
де се јагодо”. На „Табан-
ској вечери“, 5. октобра, 
учесници кампа ће има-
ти прилику да покажу 
шта су научили. 

Као и прошлог лета, малишани су 
била смештени у шест апартмана и 
једном шатору. Главни оброци, по деч-
јем укусу, били су обезбеђени у ре-

сторану, а ужину су деца сама при-
премала. Последње вечери, школски 
кувар Срђан Срмечевић припремио 
је опроштајну вечеру - његове попу-

ларне пљескавице и ћевапчиће. По-
лазници кампа су имали прилику да 
посете једно од најпопуларнијих из-
летишта у Мађарској, провалију Рам, 
да шетају по шуми, посете Вишеград 
и купају се у базену. Као и сваке го-
дине, организоване су друштвене 
игре и такмичења. 

О малим фолклорашима бринула 

је чланица КУД-а „Табан", Анита На-
кић Вуковић, уз помоћ Софије Ка-
план и старијег играча Милана Грун-
чића. Анита каже да је веома задо-

вољна одзивом деце и поновним 
успехом овог летњег програма за нај-
млађе. 

Финансијска средства за одржава-
ње кампа обезбедила је државна 
фондација „Бетлен Габор“, а придру-
жиле су се и Српске самоуправе V и  
XIV кварта. 

К. П.

Малишани научили две нове кореографије
Најмалађим члановима КУД-а „Табан" из Будимпеште, и 

овога лета пружила се прилика да у природи, у околини 
Вишеграда, уз игру науче нове кореографије. Група од 28 
малих филклораша узраста од 8 до 13 година, у пратњи 
Аните Накић Вуковић, Софије Каплан и кореографа Да-
либора Мартинова из Бечеја, недељу дана је боравило у 
живописном кампу у Демешу (Dömös).

БЕЛЕШКА

Ж арко лето на асфалту, при-
пекло августовско сунце, 
већина становника града 

још увек троши последње дане одмо-
ра негде уз море, или се освежава 
крај зелених планинских река или је-
зера. Жега растерала и све оне који 
су током радне недеље још увек били 
у својим становима, али је викенд био 
добра прилика да потраже спас у ви-
кендицама надомак града, у недовр-
шеним кућама које бар имају ка-
кво-такво двориште, по којем трчка-
рају њихови кућни љубимци, или 
сеоским домаћинствима својих ро-
ђака, који се на врућину не жале и 
раде своје уобичајене пољске посло-
ве. 

Већ неколико дана срећем само 
ретке познанике, који, баш као и ја, у 
нашем парку и кафићима под кро-
шњама траже спас од врелине, или 
готово заборављене школске другове 
из детињства, који су најзад успели 
да стигну из иностранства и обиђу 
старе родитеље.

У раним јутарњим часовима живе 
су једино пијаце; људи пуне кесе во-

ћем и убацују лубенице у пртљажни-
ке својих аутомобила, и крећу ван 
града. Продавац малина, мог омиље-
ног воћа, каже да их бере у капуту, па 
сама прича по врелом дану делује 
освежавајуће. Узимам своју кутијицу 
драгоцених црвених плодова и са ке-
сама и лаптопом крећем ка стану сво-
јих пријатеља, да прегурам дан.

Лето је добра прилика за ренови-
рање станова у стамбеним зградама, 
док је породица на одмору, па буше-
ње и зујање не престаје у мом кварту. 
Читава зграда се тресе, док бушили-
ца удара у армирани бетон. Разбежа-
ли се сви који су могли. Ја се спакујем 
ујутру, и у „избеглиштву” сам до ве-
чери. Срећом, стан мојих пријатеља 
није далеко, они на путу, а добри ста-
ри обичај да се код најближих чува 
резервни кључ, сад је од пресудне 
важности. Сећам се лета када је мо-
ја мајка, која није волела врућину и 
море, оставши код куће чувала кљу-
чеве и заливала цвеће у пола зграде, 
док смо се ми расхлађивали по не-
ким плажама Јадрана. Сада то није 
више тако и комшије се не познају 

тако добро, па ипак, још има оних 
пријатеља који те безрезервно „спа-
су” када зашкрипи и пошаљу те да 
се у њиховом стану осећаш „као код 
своје куће”. 

Интернет ради, туш такође, мало 
сока и кафе, воће сам купила и поми-
слих: „Биће довољно до вечери и мог 
повратка кући, када утихну бушили-
це”.

На улазу у зграду, у којој је стан 
мојих пријатеља, пажљиво тражим 
одговарајући кључ за капију, па зао-
билазим лифт, који не 
волим, и већ разми-
шљам како ћу до шестог 
спрата пешице по ова-
квом дану, уз степенице, 
са кесама.

- Зашто не идете лиф-
том? - пита ме младић, 
који и сам носи огромну 
плаву кесу из „Икее”. 

- Нисам из ове зграде, 
а и не волим лифтове, 
уносе ми нервозу. Мада, 
до шестог спрата по 
овој врућини није забав-
но - кажем ја и већ зако-
рачих да кренем уз пр-
ви степеник.

- Ни ја не живим у 
овој згради, али перем 
веш у стану пријатеља, 
мој се реновира - рече 
младић. 

И, док помера огром-
ну кесу са вешом да ми 
направи места, „нови 

комшија” задржава врата од лифта и 
каже: 

- Дођите, одвешћу вас до горе!
Док мали лифт путује до „мог” 

спрата, смејемо се нашим кесама, 
случајном сусрету и мом страху од 
лифта. Захваљујем младићу на лепом 
гесту, па у ситуацији у којој смо се 
обоје нашли, погледом више него ре-
чима, заједнички закључујемо да нас 
живот увек изнова подсети: „Добро 
је имати пријатеље!”

Добрила Боројевић

Куда побећи док мајстори руше и буше?

Лето је добра прилика за реновирање станова у стамбе-
ним зградама, док су породице на одмору, па бушења и 
зујања не престају ни у мом кварту. Читава зграда се тре-
се, док бушилица удара у армирани бетон. Разбежаше се 
сви, па и ја.

Добро је имати пријатеље
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Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ
ПЕСНИЧКИ КОНКУРС „ДОДИР НЕБА“

Поштовани аутори, отварамо 5. Међународни песнички 
конкурс под називом „Додир неба“. Овим конкурсом желимо 
да подстакнемо ауторе да пишу песме, да напишу све оно 
лепо што им се врзма по уму и што желе поделити са светом. 
Тема: слободна.

Kонкурс је отворен до 15. септембра 2021. године. Резултати 
ће бити објављени на нашој Фејсбук страници:
https://www.facebook.com/griffonculture2018/

Сваки аутор чија песма/песме буду изабране добиће свој 
примерак зборника.Услови конкурса :
1. Добра воља и љубав према поезији
2. Да песме немају увредљив садржај, да се поштује 
национална, расна и верска припадност
3. Послати 3-5 ваших песама које нису раније објављиване
4. Песме нека буду максималне дужине до 24 стиха
5. Писати песме у Word-у, фонтом Times New Roman, величина 
фонта 12, користећи слова ч, ћ, ж, ш, ђ
6. Уз Ваше песме пошаљите и кратку биографију и адресу  
( 2 – 3 реда)

Kотизација износи 600 динара или 6 евра  
(за ауторе из иностранства).

Радови се не хоноришу. 
Радове слати на: griffon.culture@gmail.com

 ПРОСЛАВА ПРЕОБРАЖЕЊА  
У СЕНТАНДРЕЈИ

19. августа 2021. године

У преподневним часовима биће служена Света 
архијерејска литургија у Преображенској цркви у 

Сентандреји, после које, у црквеној порти, следе наступи 
фолкораша.

Након вечерњег богослужења са резањем славског колача 
и благосиљањем славских дарова, огранизатори од 20.00 
часова, на Тргу цара Лазара, планирају традиционалну 

игранку (бал), уз музику оркестра „Зора”.

Организатори прославе:
Српска самоуправа Сентендреје 

и СКУД „Опанке” из Помаза

Срдачно вас позивамо у Деску, на црквену славу

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ
19. августа 2021. године

Програм 18. августа 
- 18.00 ч. - Празнично бденије
- 19.00 ч. - Предавање и промоција књиге „Патријарх Павле 
– светац којег смо познавали", аутора Ђорђа Рандеља, у 
свечаној сали  Српског културног, образовног и духовног 
центра  „Свети Сава”
                 
Програм 19. августа
- 10.00 ч. - Св. Литургија, освећење грожђа и литија; 
Св. Литургију прати хор „Свети Серафим Саровски”
 из Зрењанина
- 16.00 ч. - Вечерње са резањем славског колача и 
благосиљањем кољива; свечани славски обред ће се обавити 
у светом храму након вечерњег богослужења
- 17.00 ч. - Послужење за све присутне у дворишту Српског 
културног, образовног и духовног центра  „Свети Сава”; следи 
програм КУД-а „Банат” из Деске. За добро расположење 
побринуће се Тамбурашки оркестар 
из Деске

Срдачно вас очекујемо!
Организатор: Српска православна црквена општина Деска
Покровитељи: Фондација „Bethlen Gábor”, Српска народносна 
самоуправа Деска, KУД „Банат'' Деска
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Обилазак српских и мађарских знаменитостиСУСРЕТИ

П рво одредиште путника из Ту-
куље било село Опустасер, не-
далеко од Сегедина, које се 

сматра колевком мађарске државе. 
Овде је, по предању, врховни вођа Ар-
пад, са својом номадским племени-
ма, подигао први војни камп и са по-
главарима кодификовао заједничке 
законе своје нове земље. Група из Ту-
куље је посетила чувени Национални 
историјски спомен парк (Nemzeti 

Történeti Emlékpark), где су од водича 
чули значајне детаље из мађарске 
историје, а такође су се осврнули и 
на историју Срба. 

После Опустасера, кренули су у 
Деску, где их је дочекао Кристофор 
Брцан, председник тамошње Српске 
самоуправе, са супругом Евом. Пока-
зали су им Српски културни, образов-
ни и духовни центар „Свети Сава”, у 
којем се налазе српска школа и заба-

виште, као и Радионица ручне ради-
ности „Златне руке” КУД-а „Банат”. 
Имали су прилику да виде и пробу 
младих чланова „Баната”, учесника 
Српског фоклорног кампа. 

У српску цркву су могли практично 
само да завире, јер се она тренутно 
реновира. Вече су провели у обила-
ску Сегедина, где су се за вечером 
почастили српским специјалитетима 
у ресторану „Класик грил” и прено-
ћили у хотелу „Тиса”.  

Други дан излета почео је у сеге-
динској српској цркви, на јутарњој 
литургији, коју је служио отац Дали-
бор Миленковић. Следио је обилазак 
просторија Црквене општине и би-
блиотеке. 

Затим је путовање настављено за 
Нови Сентиван. Тамо су своје суна-
роднике дочекале представнице Срп-
ске самоуправе, председница Теодо-
ра Крунић Дунаи и Јелена Веселинов, 

показале им српску цркву и упознале 
са њеним историјатом. Госпођа Весе-
линов им је показала својих руку де-
ло - мали Српски музеј у парохијском 
дому.   

Следећа дестинација био је Мора-
халом, удаљен двадесетак километа-
ра од Сегедина и чувен по свом ку-
палишту. Група је посетила Српски 
културни центар „Коло” и црквицу, 
као и музеј на отвореном под нази-
вом „Мађарски мини парк”. По по-
вратку у Сегедин, обишли су катедра-
лу Госпе Мађарске (позната и као Во-
тивосточка црква) и у вечерњим 
часовима се вратили у Тукуљу. 

Осим што су били одушевљени пу-
товањем, посетиоци из Тукуље су про-
вели два дана у дружењу са својим 
пријатељима из Деске, који су им се 
придружили на излету. Средства за 
ово путовање обезбедила је Фонда-
ција „Бетлен Габор”.                      К. П.

Тукуљчани посетили 
Сегедин и околину

Српска самоуправа из Тукуље, на челу са председни-
цом Маријом Суботин, 29. и 30. јула организовала је пу-
товање својих суграђана у Сегедин и околину. 

О дмах по доласку у Бања Луку, 
„табанаши” су наступили у 
селу Пискавица, на Етно-фе-

стивалу „Козара”, са кореографијом 
„Игре из околине Ниша”, уз пратњу ор-
кестра „Бачка” и хармоникаша Радо-

вана Марића. Поред домаћина, уче-
ствовали су и: КУД „Мира Лукач” из 
Дрвара, КУД „Коловит” из Градишке и 
СКЦ „Вук Стефановић Караџић” из 
Бачке Тополе. 

Наредног дана организатори су по-

вели госте у разгледање града у коме 
је „Табан” први пут гостовао. Пешач-
ком зоном су прошетали до тврђаве, 
посетили џамију и православну цркву 
на главном тргу, а такође су уживали 
у босанским гастрономским специја-
литетима.    

Богат једночасовни програм Фести-
вала српског фолклора одржан је у 
тврђави Кастел, где се „Табан” пред-
ставио кореографијама „Игре из Ма-
чве”, „Црноречје” и „Игре из околине 
Ниша”. 

На овом фестивалу наступили су и 
Ансамбл народних игара и песама 
„Веселин Маслеша” из Бања Луке, СКЦ 
„Вук Стефановић Караџић” из Бачке 
Тополе и Етно-академски оркестар из 
Београда. На крају програма учесници 
и домаћини су разменили повеље и 
дружење наставили на веселој журци. 

- Имали смо прилику да одржимо 
пробе у новим просторијама АНИП-а 
„Веселин Маслеша”. Директор Нема-

ња Кнежевић нас је лепо примио и по-
ново смо успоставили везу, после 2000. 
године, када су Бањаличани били на-
ши гости у Сентандреји. Тадашњи ди-
ректор је био Лука Медар, са којим 
смо се лепо спријатељили. Сада, после 
двадесет година, поново смо се срели 
у Бања Луци. На овој малој турнеји би-
ли су и нови чланови „Табана” и веома 
сам задовољан наступима. Домаћини 
су били дивни, такво  гостопримство 
се ретко среће - рекао је за наш лист 
уметнички руководилац „Табана”, Ду-
шан Вуковић.      

Ова турнеја финансирана је сред-
ствима Министарства за људске ресур-
се и Фондације „Бетлен Габор”.

К. П.

Гостовање КУД-а „Табан”

Сусрет са Бањалучанима 
после две деценије

После дуже паузе, члановима КУД-а „Табан” из Будимпе-
ште посрећило се да овога лета поново оду на тродневно 
гостовање у Бања Луку, где су били гости АНИП-а „Весе-
лин Маслеша”, организатора „Етно феста” у том граду.


