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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

М

ПОЛИТИКА

ађарска ће подржати укидање визног режима Kосову, изјавио је у Приштини
министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто. На заједничкој конференцији за новинаре са
шефом дипломатије тзв. Републике
Косово Беџетом Пацолијем и министром инфраструктуре Паљом Љекајем, Сијарто је казао да није фер како
се ЕУ понаша према Kосову око виза.
„Није фер зато што је Kосово испунило свих 95 постављених услова,
и није фер то што се сада још увек
постављају неки циљеви. То је био
случај и са Украјином и Грузијом,

Блиски односи Мађарске и тзв. Републике Косово

Интензивна билатерална сарадња
Будимпеште и Приштине
када су испуниле све услове, Kомисија је изненада поставила нове
услове и било је потребно још годину и по до две, након што су испунили све услове, да им се укину визе“,
казао је он.
Мађарска ће повећати број својих
војника у саставу КФОР-у, под окриљем НАТО-а, у међународним миров-

ним снагама на Косову, изјавио је
Сијарто у Приштини и додао да Мађарска намерава да постави свог
кандидата за командно место. Око
400 мађарских војника тренутно служи КФОР-у.
Сијарто је у Приштини разговарао
и о економским и европским интеграцијама тзв. Републике Косово, са
неколико чланова владе и председ-

ником Хашимом Тачијем. У Будимпешти је недавно боравила косовска
министарка за ЕУ интеграције Дурата Хоџа, којој су највиши мађарски
функционери, укључујући и министра унутрашњих послова Јаноша
Пинтера, такође потврдили да ће
Мађарска подржати укидање визног режима за грађане тзв. Републике Kосово. 

Српски новинари посетили централу ОТП банке

Водећа мађарска банка жели
још већу улогу у Србији

М

ађарска ОТП банка жели да
у Србији има значајну улогу,
какву има у Мађарској, и да
кредитирањем доприноси јачању
српске економије, изјавио је генерални директор ОТП банке у Мађарској
Шандор Чањи, приликом сусрета са
српским новинарима.
Чањи је новинарима из Србије,
који су посетили централу ОТП банке у Будимпешти, рекао да је та банка у 2017. години била најбрже растућа међу водећим европским банкама захваљујући јаком органском
расту и аквизицијама, а да је 2018.
њен раст био за 13 одсто већи него
других банкарских групација.
„ОТП је на српско тржиште дошла
аквизицијом три банке у 2005. и 2006.
години, али је аквизиција Војвођанске банке 2017. године учврстила пут
профитабилном расту”, казао је
Чањи и истакао да је у последње две
године ОТП банка у Србији брзо расла на органском и на неорганском
нивоу.
„Подаци банке показују да је са 20
одсто органског раста ОТП банка у
Србији једна од најбрже растућих
банака ОТП групе у овој години. ОТП
у Србији је банка средње величине,
али жели да расте, јер је Србија на
добром политичком и економском
путу, што показују подаци о смањењу

Шандор Чањи

незапослености. Било би добро за
економски простор Србије, Хрватске
и целог окружења, да се заједно развијамо. Такве су прилике да можемо
да формирамо један заједнички
аграрни простор”, објаснио је он.
Чањи, који је и председник ОТП
групе, нагласио је да се ОТП банка
на стрес-тесту финансијских система
и институција нашла међу десет најбољих банака у Европи.
„Европска централна банка је радила стрес-тест и ми смо завршили
на деветом месту и то обично тржиште награђује, јер ми смо међу првима или можда смо једини којима су
акције достигле вредност као ону
пре кризе”, рекао је он и додао да
инвеститори улажу у ОТП банку, јер
виде потенцијал раста.
Према његовим речима, за ОТП је
важно да буде међу првим банкама
које ће применити савремене моделе банкарског пословања.
„Дигитализација код нас није само
фраза, него годинама радимо на развоју и увек смо били међу првима
који су примењивали нове методе
дигитализације”, истакао је Чањи и
додао да ће се у будућности најједноставније банкарске трансакције
обављати дигитално, док ће филијале служити за друге, компликованије
послове. 

Петер Сијарто и Хашим Тачи

Ближе се европски избори

В

Срби у расејању нерадо
гласају за ЕУ парламент

ећина наших сународника који
имају држављанство неке од
чланица ЕУ, попут Мађарске,
Хрватске, Словачке, Румуније, или
Бугарске, следеће године имаће прилику да учествује у изборима за
Европски парламент. Судећи по досадашњем одзиву на изборима у
земљи матици, за гласање за ЕУ парламент које ће бити одржано од 23.
до 26. маја 2019. године, грађани Србије са двојним држављанством нису
претерано заинтересовани.
У дипломатско-конзуларним представништвима (ДКП) европских земаља најчешће гласају њихови држављани који привремено бораве и
раде у Србији. Много је мањи број
припадника националних мањина,
бугарске, словачке, хрватске или мађарске, са пребивалиштем у Србији
који желе да искористе ово своје
бирачко право.
Вероватно најбројније гласачко
тело у Србији, када је реч о праву
гласа на изборима ван Србије, па и
за Европски парламент јесте мађарско. Њихова национална мањина за
сада је и једина чији je представник
добио прилику да седне у посланичку фотељу Европског парламента.

Додуше, Андор Дели је изабран на
ову функцију као посланик Фидеса,
владајуће странке у Мађарској, али
сасвим је сигурно да су га његови
суграђани са севера Војводине подржали на изборима за Европски
парламент 2014. године. Међутим,
уколико немају пријављено пребивалиште у Мађарској, гласачке листиће
су могли да пошаљу само преко поште. У Србији живи 253.899 грађана
мађарске националности, а процењује се да је чак 100.000 њих поднело
захтев за мађарско држављанство.
Представници Мађарске амбасаде
нису одговорили на нашe питање о
тачном броју држављана Србије који
су примљени у држављанство ове
земље.
Балинт Пастор, председник Савеза
војвођанских Мађара, каже да сигурно неколико десетина хиљада људи
има двојно држављанство, Мађарске
и Србије. Медији су још 2014. извештавали да приликом избора у Мађарској, око 40.000 гласова стиже из
Србије. Пастор најављује да ће се у
овој земљи ускоро мењати ригорозни
изборни закон, а правила гласања ће,
највероватније, бити измењена пре
избора за Европски парламент. 
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Отворена изложба о Србима у Табану

У

свечаној сали Историјског музеја, др Петер Фарбаки, директор
Историјског музеја Будимпеште,
одржао је поздравни говор. Великом
броју званичника из Мађарске и Републике Србије, као и осталим присутнима потом су се обратили: др
Александра Салаи Бобровницки, заменица главног градоначелника за
културу Будимпеште, др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, Пера Ластић,
директор Српског института у Будим-

пешти, Драгана Милошевић, секретарка за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама АП
Војводине, др Золтан Фирјеш, заменик државног секретара за односе са
верским заједницама и народностима у Канцеларији председника Владе
Мађарске, Раде Дробац, амбасадор
Републике Србије, који је у одсуству
председнице Народне скупштине
Републике Србије Маје Гојковић прочитао њен говор. На крају је уследио
говор епископа Српске, православне
Епархије будимске, господина Лукијана, који је и отворио изложбу. Церемонију отварања увеличали су камерни хор „Орфелин“ из Новог Сада
и уметници Српског позоришта у
Мађарској.
После конзервације и стручне обраде иконостаса и икона Арсенија
Теодоровића у Галерији Матице српске у Новом Саду и Покрајинском
заводу за заштиту споменика у Петроварадину 2017. године, на изложби
у Галерији Матице српске, он је први
пут представљен јавности. Агилни
тим Историјског музеја у Будимпешти, са својим сарадницима, поставио је будимпештанску изложбу.
Према речима Тијане Палковљевић Бугарски, историчари уметности
Тамаш Чаки (будимпештански Историјски музеј „Kiscelli“), аутор изложбе
са коауторима Костом Вуковићем
(Музеј Српске православне цркве),
Ксенијом Голуб (Национална библиотека „Сечењи“) и Силвестером Тердиком (Музеј примењене уметности),

Трагом нестале српске вароши у Будиму
На дан Светог Димитрија, 8. новембра ове године, у Историјском музеју
Будимпеште отворена је изложба „Српска саборна црква у Табану - трагом
нестале српске вароши у Будиму”, чији су организатори овај музеј, Галерија
Матице српске и Музеј Српске православне епархије будимске у Сентандреји.
Организатори су ову поставку реализовали у сарадњи са Српским институтом
у Будимпешти и другим институцијама

својим знањем, идејама и енергијом
су иконостас Арсенија Теодоровића
поставили у шири оквир и контекст.
Кроз ову изложбу показали су где је
место и улога Срба у Будиму, али и у
широј централно-европској културној историји. Иконостас се враћа у
град у којем је настао у XIX веку, међу
дела која говоре о некадашњој цркви
коју је красио и њеном урбанистичком окружењу - у српску варош Табан. Поред икона Арсенија Теодоровића, које представљају централни
експонат на изложби, изложени су и
бројни други предмети: слике, фотографије, књиге, урбанистички планови, као и информације на мултимедијалним екранима.
Тамаш Чаки уредио је сиву салу, а
посебно се бавио историјом урбанизма, историјатом рушења Храма Светог Димитрија и табанске четврти,
као и урбанистичким плановима тога
доба. Окер салу осмислио је Коста
Вуковић. У централном делу се налази макета барокне капе звоника монументалног Саборног храма. На
улазу у црвену салу изложене су
Царске двери иконостаса са представом Благовести, а поред њих су иконе, олтарни трапезни крст, сребрни
позлаћени путир и остали литургијски предмети. Ову салу је уредио
Силвестер Тердик. Ксенија Голуб се
бавила културном историјом Срба
почетком XIX века. У центру су два
портрета - Јована Витковића, српског
свештеника Саборне цркве у Будиму,
који је наручио иконостас и Арсени-

ИЗЛОЖБА ТРАЈЕ ДО ФЕБРУАРА

Језгро изложбе, које чине 23 иконе са иконостаса Саборне цркве и неколицина литургијскох предмета, биће враћено у Музеј Епархије будимске,
која је и власник експоната. Остали документи, слике, уметнички радови,
фотографије, биће враћени у музеје и галерије у Будимпешти и у Србији,
чије су власништво. Изложба ће бити отворена до 17. фебруара 2019. године.

ја Теодоровића, сликара који је осликао иконостас. Бројне публикације и
фотографије говоре о животу и културним догађајима у српском Табану.
Иако није био директни организатор, одређени допринос припремању изложбе дао је и Српски институт при Самоуправи Срба у Мађарској.
„Наша улога није била централна,
али је била важна. Омогућили смо
појављивање одређених садржаја и
појава, као и одговарајући ниво и
форму презентације на српски језик.
Инсистирали смо да сви натписи и
штампани материјали буду и на српском језику. Преводи текстова на
српски и енглески били су наша обавеза, као и превод за стручни каталог
са српског на мађарски језик. Организација отварања изложбе је такође,
била наш део посла. Такође смо задужени за организовање пратећих
програма: Породични дан, целовечерњи концерт хора Орфелин, двојезич-

но књижевно вече, промоције, вођене
посете изложби, организоване посете
из унутрашњости и Србије, итд. Од
кључне важности била је добра сарадња са директором Историјског
музеја Будимпеште“, рекао нам је
Пера Ластић, директор Српског института.
Главни део финансијских средстава обезбеђен је кроз буџет Историјског музеја, установе града Будимпеште, који га и финансира. Други важан део финансијсих извора чинила
су посебна наменска средства, као
што је пројектно финансирање од
стране Министарства за људске ресурсе. финансијских су се прикључили и спонзори: ОТП банка, Војвођанска банка (назив мађарске ОТП банке
у Србији), као и разне српске организације и установе из Мађарске, народносне самоуправе у Будимпешти,
које су суфинансирале рестаурисање.
Катарина Павловић
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Д

ШКОЛСТВО

ан 16. новембар, када се прославља пренос моштију Светог Ђорђа, дуго ће остати у сећању
ученика и просветара Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке „Никола Тесла” у Будимпешти. Наиме, тога дана
је свечано обележена 25. годишњица
постојања самосталне српске школе
на Тргу ружа. Тај датум је уједно био
и дан предаје на коришћење новог,
проширеног дела школског комплекса који је у потпуности финансирала
Влада Мађарске.
У новој, пространој аули окупио се
велики број званица, радника и ђака
ове школе. Свечаност је почела нтонирањем мађарске и српске националне химне, у извођењу гимназијског хора, под диригентском палицом
пофесорке Оливере Младеновић
Мунишић. Потом су часни оци, о. Ни-

кола Почуча, парох калашки, о. Радован Савић, парох ловрански и ђакон
Зоран Живић, обавили призивање
Светог Духа и молебан за ученике и
просветаре српске школе и освештали нови део зграде.

Др Јованка Ластић

Приредба је настављена вокалним
извођењем мађарске и српске народне песме у интерпретацији ученица
основне школе. Затим је уследила
симболична размена хлеба и погаче,
украшених тракама боја мађарске и
српске тробојке, да би се ова лепа
сценска игра завршила колом, симболом заједништва. Овај део програма

Свечаност на пештанском Тргу ружа

Српска школа прославила свој
двадесет пети рођендан
У просторијама Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла” свечано
је обележен њен 25. рођендан. У присуству бројних гостију, предат је на
коришћење новодограђени део школског комплекса који је финансирала Влада
Мађарске. Државни секретар Шолтес је рекао да је Орбанова влада у
последњем периоду српској мањини у Мађарској пружила новчану помоћ
од 2,4 милијарде форинти и међу разлозима навео успон
политичких односа двеју суседних земаља
осмислила је и са ђацима увежбала
професорка Зорица Јурковић Ембер.
Изнад сцене преплитали су се мађарски и српски триколори, спојени са
приказом народног мотива са
два голуба, који
размењују пољубац. Креативно
осмишљена декорација је рад
професорке Изабеле Борзе.
Потом су на
сцену ступили
Милош Јакшић,
Сања Вуковић и
Лена Ембер, изговарајући речи
добродошлице
на српском и мађарском језику. Водитељи програма
су на оба језика поздравили окупљене, па су тако поздравили Миклоша
Шолтеса, државног секретара Министарства за хумане ресурсе (Државног секретаријата за верска питања
и односе са заједницама националних мањина
и цивилним организацијама),
Младена Шарчевића, министра
Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја Републике
Србије, Иштвана
Пастора, председника Скупштине Аутономне
покрајине
Војводине, Љубомира Алексова,
заступника српске мањине у Мађарском парлементу, Тамаша Сианоса,
заступника грчке мањине, Симеона
Варгу, заступника бугарске мањине и
Веру Пејић Сутор, председницу Самоуправе Срба у Мађарској.
Затим су поздравне речи упућене
представницима амбасада Србије и
Црне Горе у Будимпешти, такође и

ДОБРИ МЕЂУДРЖАВНИ ОДНОСИ

Окупљенима у Српској школи обратио се и државни секретар Миклош
Шолтес, који је у својој беседи истакао да никада раније нису били тако
добри односи између Мађарске и Србије, као данас. Указао је и на важност
пружања помоћи како српској мањини у Мађарској, тако и мађарској мањини која живи у Србији. Шолтес је рекао да је Орбанова влада у последњем
периоду српској мањини у Мађарској пружила значајну новчану помоћ у
износу од 2,4 милијарде форинти. Честитао је на лепом програму и пожелео
да се Срби у Мађарској још много векова школују на свом матерњем језику и обећао да ће их у томе влада Мађарске увек помогати.

амбасаде Мађарске у Београду, као и представницима бројних српских, бугарских, словачких, немачких,
русинских и грчких мањинских
самоуправа и
културних и васпитно-образовних институција.
Посебно су поздрављени Душко Бабић, директор Дома ученика средњих школа
„Јелица Миловановић” и Милош
Бјелановић, директор Земунске гимназије из Београда, са својим сарадницима.
Својим присуством ову јубиларну
свечаност увеличали су и Бојана Чобан Симић, прва директорка самосталне Српске школе на Тргу ружа,
Атилане Калаи, вршилац дужности
челника одељења Народносног педагошког и образовног центра при Уреду за едукацију, Јене Хајнал, председник Канцеларије за људска и мањинска права АПВ, Милан Ковачевић,
заменик Покрајинског секретара за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице АПВ, Борислав Рус, председник
Српске самоуправе у Будимпешти
као и многе друге званице.
Потом је било речи о историјату
школе и истакнуто да у дугом историјском развоју српског школства у
Мађарској, двадесет пет година постојања Српске школе на Тргу ружа
у Будимпешти заузима значајнио
место. Почетак српског школства у
Мађарској датира из XVIII века, да би
свој врхунац доживео на прагу XX
века. Тада су све српске школе на тлу
Будимске епархије биле вероисповедне, што значи да су све наше школе биле у власништву Српске православне цркве, односно у власништву
месних црквених општина. Ово стање је промењено током 1948. године,
када су комунистичке власти национализовале све верске школе, па тако
и српске. Тако је српски народ остао
без својих школа. Тада се родила идеја о оснивању Државне јужнословенске школе у Помазу.
„Недуго потом 1954. године, новооснована Јужнословенска школа
пресељена је на Трг ружа. Тада добија и ново име: Српскохрватска основна школа и гимназија. Процес раздвајања на српску и хрватску школу
почиње 1992. године. Самостална
српска школа је почела са радом 1.

септембра 1993. године. За првог директора школе изабрана је Бојана
Чобан Симић. Обнова и проширење
школе трајало је од 1995. до јануара
1997. године. Свечаном отварању при-

Младен Шарчевић

суствовао је и тадашњи председник
Мађарске Арпад Генц. Још исте године нашу установу посетио је Његова
светост патријарх српски Павле. На

Миклош Шолтес
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СРБИЈА ЗАХВАЛНА ВЛАДИ МАЂАРСКЕ

У својој беседи, министар просвете, науке и технолошког развоја Србије
Младен Шарчевић, веома похвално је говорио о Српској школи у Будимпешти, коју је први пут посетио 1995. године, када је број ђака три пута био
мањи од садашњег. Он се захвалио мађарској Влади на уложеним средствима и на пружању помоћи да се српска мањина очува на овим просторима,
онако као што и Влада Србије пружа материјалну подршку мањинама у
Србији, а посебно мађарској националној мањини у Војводини.

иницијативу Српске самоуправе у
Ержебетварошу 2008. године наша
школа преузима име Николе Тесле,
уваженог српског научника светског
гласа”, речено је на скупу. Овом приликом је споменута и директорка
Катица Рус која је од 1998. до 2009.
успешно руководила школом.
Потом је уследио наступ забави-

штанаца, који су
са својим васпитачима Миланом
Гажићем и Виолетом Станчић
извели
дечје
игре. Одмах иза
њих основци су
плесали темпераментне влашке игре које је
са њима увежбала професорка
Анита Вуковић,
да би затим гимназијски хор извео
две српске и једну мађарску песму.
Гимназијски фоклораши су изазвали
овације у редовима публике. Они су
овом приликом извели српска кола
са Косова и Метохије, а за њихов
успех може се захвалити труду професора Душана Вуковића.
Директорка школе, др Јованка Ла-

стић, која није крила своје емоције,
захвалила се на финансијској помоћи
коју је пружила мађарска Влада, али
и матичној земљи Србији на пруженој
подршци током свих ових година.
Она је у свом кратком обраћању рекла да је веома
поносна на ову
школу и на постигнуте успехе,
али се истовремено осврнула и
на рад који је
уложен протеклих двадесет и
пет година и изразила наду да је
ово тек почетак
успешног пута.
Након програ-

Остварење Милорада Крстића мађарски
кандидат за „Оскара”

Акциони анимирани крими трилер српског аутора из Мађарске Милорада
Крстића „Ruben Brandt, Collector” (Рубен Брант, колекционар), привукао је
велику пажњу у свету. Од двадесет пет пријављених остварења, овај филм је
један од пет кандидата за престижну награду „Оскар“ 2019,
у категорији анимираног филма

И

Милорад Крстић

ноћних мора, Рубен Брант, познати
психотерапеут, мора да украде тринаест уметничких слика из најпознатијих светских музеја и приватних
галерија. Са своја четири пацијента,
успешно пљачка музеје: париски
„Лувр”, „Ермитаж” у Санкт Петербургу, „МоМа” у Њујорку, пештански

Музеј лепих уметности, као и лондонску „Тејт“ и галерију „Уфици“ у Фиренци. Тако постаје најтраженији
криминалац под псеудонимом „Колекционар“. Траже га и гангстери и
ловци на главе, а његова је уцењена
чак на сто милиона
долара. Мајк Ковалски, приватни детектив и експерт за крађе уметнина, добија
задатак да ухвати
лопова. У овом подухвату га непрестано
спречава фатална
Мими, чланица банде. Наслов филма је
добијен склапањем
имена два позната
сликара Рубенса и
Рембрандта.
Премијера филма „Ruben Brandt,
Collector” одржана
је на овогодишњем
71. Филмском фестивалу у Локарну, у Швајцарској.
Филм и штаб од 150 професионалаца
- аниматора, привукли су пажњу својим филмом, који су урадили за 4.25
милиона америчких долара, добијених од Мађарског националног
филмског фонда (сценарио: Милорад
Крстић, Радмила Роцков; директор

Драгомир Дујмов

УМЕТНОСТ

Успех филма српског аутора из Мађарске

нтересантна прича филма
„Ruben Brandt, Collector”, у склопу са креативно осмишљеном
анимацијом и музиком, држи пажњу
гледалаца током читаве једноипочасовне пројекције. Да би се решио

ма и обраћања државног секретара
Миклоша Шолтеса и министра Младена Шарчевића, уследио је пригодни пријем, који су домаћини приредили за своје госте.

фотографије и монтажа: Милорад
Крстић, Ласло Марцел; музика: Тибор
Цари; звук: Данијел Дака Милошевић;
сценографија: Милорад Крстић; продуцент: Петер Мишколци, Хермина
Роцков, Радмила Роцков, Јанош Курди-Фехер, Милорад Крстић).
У Мађарској је филм свечано приказан почетком новембра, у биоскопу
„Корвин” да би половином месеца
ушао у биоскопски репертоар. Милорад Крстић већ 25 година живи у Бу-

Чланови филмске екипе

димпешти и у свету је познат као
мађарски уметник. Рођен је у Словенији, завршио је Правни факултет у
Новом Саду и имао жељу да се
озбиљно посвети правним наукама.
Успут је и сликао и остварио неколико успешних изложби у Дубровнику,
Загребу, Новом Саду и у Немачкој. Уз
подршку своје супруге Радмиле Роцков, Српкиње из Мађарске, одлучује
да се посвети сликању. У Мађарској
заједно живе од 1989. године и оснивачи су Галерије „Роцков“.
Крстић се одавно бави анимацијом. Његов кратки филм „My Baby
Left Me” („Моја драга ме је напустила“) добио је „Сребрног медведа“, на
Берлинском фестивалу 1995. године.
Од деведесетих година радиo је на
збирци цртежа под називом „Das
Anatomische Theater” (Симултане игре
XX века), као и на ЦД-у под истим
називом, који је направио са Радмилом Роцков. Та двочасовна интерактивна анимација је 1999. године добила награду Annecy-MIFA, за најбољи
интерактивни пројекат.
К. П.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ТЕАТАР

Н

овосадска публика препознала
је добру енергију у наступу
Милана Руса, Јосипа Маторица, Тибора Ембера и Мирка Милошевића, па се у сали тражила столица
више, док су чланови Српског позоришта изводили познате песме мађарског аутора Тамаша Чеха на стихове Гезе Беремењија, које је на српски превео и препевао Петар Милошевић.
– Фестивал Synergy WTF окупља
театре етничких и језичких мањина
и осмишљен је тако да окупи професионалне прозоришне уметнике који
у срединама у којима живе, стварају
на језицима националних заједница
којима припадају. Ове године имамо
девет представа на другом по реду
Међународном фестивалу мањинских театара, тако да он расте. Наше
колеге из Српског позоришта су ту,
као и прошле године, а ове године
наступиле су и колеге Јермени из Турске, Мађари из Украјине и Румуније,
Руси из Израела, Јевреји из Румуније,
Словенци из Италије и други – каже
за наш лист Валентин Венцел, директор фестивала Synergy WTF и додаје:

ЗАБАВА

Н

Српско позориште на међународном фестивалу

„Авалом експрес” до Новосадског позоришта
Концертом-представом „Авала експрес“, глумци Српског позоришта у
Мађарској представили су се публици на другој вечери овогодишњег
Мађународног позоришног фестивала Synergy # WTF 2, који је одржан у
Новосадском позоришту (Újvidéki Szinház) од 5. до 12. новембра ове године
– Планирамо да оснујемо мађународну заједницу мањинских позоришта, где свакако, рачунамо на уметнике и менаџмент Српског позоришта из Мађарске, који су својим
учешћем прошле године стекли статус оснивача. Са Миланом Русом и
колегама ме веже дуго пријатељство
и професионални рад, неколико
представа сам режирао у српском
мањинском театру у Будимпешти, тих
година док сам имао стални ангажман у мађарском позоришту у Јегри,
након чега сам се пре више од једне
деценије вратио у Србију.
– Фестивал је отворен занимљивом копродукцијом „Вентилатор“
Карла Голдонија, у извођењу копарског театра „Гледалишче Копер” и

ПОЗИВИ ЗА НОВА ГОСТОВАЊА

„На овом фестивалу изненадили су нас и нови позиви за гостовања. То
управо показује колико су значајна оваква окупљања режисера и глумаца
из целог света; важна је размена идеја и могућност да покажемо оно што
радимо. Наша Авала, која је премијерно изведена пре 20 година, одлично
је примљена, а након прошлогодишње изведбе Сентандрејског јеванђеља,
стигло нам је неколико позива. Директор руског позоришта из Казахстана
жели да се код њих у Астани појавимо са Сентандрејским јеванђељем, као
и директор позоришта из Татарстана, који позива обе ове наше представе
на њихов фестивал у мају месецу. За нас би то био прави изазов да са обе
ове представе одемо и некуда ван Србије; једна је мистеријска игра рађена
у православном духу, а друга плени музиком Томаша Чеха и поезијом која
говори о малом човеку који тражи своје место у садашњем свету", рекао
нам је Милан Рус.

Српски бал у Сегедину

Весело вече уз
„Бачке тамбураше”

акон прошлогодишње,
веома успешне балске
забаве, Сегединска
српска народносна самоуправа и Сегединска месна
српска заједница одлучиле су
да поново приреде весеље.
Пошто је интересовање било
прилично велико, Јелена Фаркаш - Сеја, председница бираног тела Срба у овом граду и
Боривој Рус, руководилац
цивилне организације, изабрали су један брод, угоститељски објекат који може да
прими 150 људи.
До 10. новембра, када је
уприличен бал, све карте су
нашле свог власника па је
брод-ресторан био препун
гостију. Вече је поздравним
речима на српском и мађарском језику отворила Јелена
Фаркаш - Сеја, а затим је уследило ботице. Певало се, играло, веселило,
весеље, приликом којег се за добро а бал је окончан у раним јутарњим
расположење присутних побринуо часовима.
Оркестар „Бачки тамбураши“ из СуП. М.

Глумци СПМ-а на сцени у Новом Саду

„Новосадског позоришта", која је резултат вишегодишње сарадње уметника ова два театра. Након успешног
наступа глумаца Српског позоришта,
публика је имала прилику да се са
уметницима задржи у краћем разговору. Валентин Венцел уручио је директору Српског позоришта Милану
Русу захвалницу за учешће и наздравио чашом шампањца у име нових
сусрета, пријатељства, али и даље
професионалне сарадње. Како сазнајемо оба позоришта већ разговарају
и озбиљно планирају заједнички пројекат до краја ове позоришне године,
за који је, као и увек, потребно обезбедити средства.
Са екипом „Авала експреса“ у
Нови Сад је допутовао и уметнички
секретар позоришта Бранимир Ђорђев, светла и тон радио је Богдан
Сабо, а екипу је у Нови Сад довезао
и о сценографији бринуо Тибор Прагаи.
– Велика нам је част што по други
пут учествујемо на фестивалу. Новосадско позориште је протеклих година учествовало на највећем броју
фестивала и покупило велики број
награда. Ово је огромна мисија, заједнички смо почели и на оснивању
нашег позоришта, ја сам пре доста
година играо на овим даскама, па је
наша заједничка жеља да овим прав-

цем заједно и наставимо - рекао је
Милан Рус.
У даљем разговору са њим, сазнајемо да фестивал мањинских позоришта који је организовао у Будимпешти почетком године за сада нема
међународни карактер, али да би
свакако било лепо да буду позване и
колеге изван граница Мађарске, међу
првима свакако, уметници Новосадског позоришта.
Позоришни фестивал језичких мањина света Synergy део је пројекта
Нови Сад - Европска престоница културе 2021, а у оквиру фестивала одржана је и дводневна конференција
са циљем да се донесе заједнички
акт о формирању Асоцијација мањинских театара света. Фестивал је
пратило велико интересовање и публике и медија; на позорници, у фоајеима и позоришном бифеу причало се на више језика у исто време,
склопљена су нова пријатељства и
договарана нова професионална
сарадња, а сви представници медија
и заинтересовани посетиоци о представама и учесницима могли су се
обавестити у лепо израђеном двојезичном програму фестивала Synergy
# WTF 2, који је у потпуности урађен
на српској ћирилици и енглеском
језику.
Добрила Боројевић
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Будимпешта, 22. новембар 2018.

Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (33)

Р

уски цар Алексеј Први бијеше
васпитан у духу гркофилског
насљеђа, те је сматрао да је
неодложно да се изврши реформа
Руске православне цркве. Љета Господњег 1649. самодржац је у Москву
позвао учене кијевске монахе да
прегледају руске штампане књиге и
да изврше исправку текстова.
– Гдје се само тога сјети – прокоментариса Стеван Срдић.
– То је довело до раскола у Руској
православној цркви. С једне стране
су били цар и патријарх Никон, а с
друге старовјерци: протопоп Авакум,
епископ Павле и протопоп Данило.
Било је ту озбиљних сукоба, свађа и
нереда. На крају је несрећни протопоп Авакум осуђен, бачен у тамницу,
да би на крају био и спаљен на ломачи.
– Господе Боже! Ја сам до сада
тако сматр'о да је то једино католичка инквизиција чинила – снебивао се
Мита Мириловић.
– Е, мој Мито брате, зар још ниси
искусио да на овом свијету ништа
није црно-бијело! – одговори потпоручник Милан Вакањац.
После дужег застоја воз је 18. фебруара 1918. године, прешао руско-кинеску границу. Јапанци, који су у
то време владали Манџуријом, срдачно су поздравили српску војску.
Као своје ратне савезнике Србе су
лепо примили и дозволише им да
пођу даље, у Харбин, а потом у Дајрен.
Воз је јурио пуном брзином преко
снегом завејане Манџурије. Два дана

Цар наређује реформу
Руске православне цркве

Оно прохладно и магловито јутро 25. фебруара, заувек је остало у сећању
српских добровољаца. После укрцавања на британске бродове
напустили су луку Дајрен, тихо и без икакве помпе
по преласку границе српски добровољци стигоше у град Дајрен, чији су
се кровови огледали у узбурканим
таласима Жутог мора.
Лучки град Дајрен, Руси би рекли:
„Даљњиј”, налазио се надомак неупоредиво већег и познатијег Порт
Артура. Натписи над продавницама
представљали су велику мешавину
језика и писама. Јапанска фонемска
писма, кинески идеографски знакови и руска ћирилица шапутали су о
прохујалим временима.
Жарка Ристова изненади јапанско
гостопримство. У ексклузивном троспратном хотелу Јамато, генер ал
Јуиђиро Накамура, командант луке,
приредио је свечани банкет у част
српских добровољаца. Он је том приликом изразио жељу да добровољци
команданта Светолика Маринковића
на главном тргу Даирена изведу чувени српски дефиле.
После успешне војне параде, одушевљени генерал Накамура је наздрављајући чашом сакеа дубоким,
помало пригушеним гласом, који је
Србима највише личио на режање,

рекао: „Српски и јапански војници су кано, па су ускоро многи патили од
најбољи на свету!”
морске болести. Један за другим жуНакамура је у част добровољаца рили су до ограде палубе да ублаже
приредио раскошан пријем. Печена грозну мучнину и да олакшају утрориба, пилићи и прасићи на ражњу и бу.
друге ђаконије одушевише војнике.
За дивно чудо, Жарко није осетио
Српски борци одавно нису јели тако ништа од свега тога. И сам се томе
укусну храну. Затим су им подељени чудио. Но, кад се присетио да је роразни поклони: дуван, бисквити и ђен у чамцу, све му постаде јасно. (...)
конзерве пасуља. Прецизни Јапанци
Драгомир Дујмов
су строго водили
рачуна да поклони и храна одговарају укусу традиционалне српске кухиње.
Оно прохладно
и магловито јутро
25. фебруара, заувек је остало у
сећању српских
добровољаца. После укрцавања на
британске бродове напустили су
луку Дајрен тихо,
без икакве помпе.
Море беше узбур- Типична улица града Дајрена

Прослава храмовне славе у Мађарбоји

Срдачни сусрети сународника из
Мађарске и Хрватске
У малом барањском насељу Мађарбоји, и ове године је 4. новембра
достојно прослављена храмовна слава – Свети апостол и јеванђелист Лука

М

ноги су дошли на позивну реч
Верице Вуковић, како из мађарског, тако и хрватског дела
Барање, како би се придружили малобројним месним Србима у прослави патрона месне српске православне цркве у Мађарбоји, сазидане 1814.
године, а у којој су свету литургију
служили јереј Милан Ерић, парох печујски, администратор мађарбојске
парохије, јерођакон о. Митрофан,
монах манастира Грабовца и протођакон Андраш Штријк.
Током славске литургије резао се
и славски колач, односно, благосиљало кољиво: за славска обележја побринулиа се госпођа Анђелка Марић
из Бремена која је видно ганута рекла следеће: „За мене је велика част
кумство. Примила сам се зато, јер сам
оновремено управо овде, на храмовној слави, упознала мужа, а и старији
мој син ту је крштен. Са друге стране,
сваке године кумујем у Бремену.
Лепа је ствар бити кум.“
Након свечаног славског обреда
пригодну беседу одржао је о. Милан
Ерић, који је између осталог рекао
следеће: „Нека свима нама Св. Лука

ФЕЉТОН

помогне, његовим видарским моћима. Јер, сви знамо ко је био апостол и
јеванђелиста Лука. Он је пре свега
био јеванђелиста, који је разговарао
са Христом, живео са њим и његовим
сарадницима, односно осталим апостолима. Што је њему најлепше и
најмилије било, он је сарађивао и са
Пресветом Богородицом.“
На крају проповеди администратор мађарбојске парохије је подсетио

да се дуги низ година слави у Мађарбоји храмовна слава. „Некада је село
имало и свог пароха. Данас је остало
мало српских породица, али се верно
чувају славски обичаји, а поготово је
лепо када нас је много. И небеса се
радују када нас виде у оволиком броју!“, рекао је о. Ерић, који се захвалио
госпођи Анђелки Марић на кумству,
односно, свима који су својим присуством увеличали прославу храмовне

ДУХОВНОСТ
славе Св. апостола и јеванђелисту
Луку.
Уследило је потом пригодно послужење у светом храму и у порти цркве,
а дружење верника настављено је у
месном Дому културе где је приређен
агапе. Заслугом Верице Вуковић, родом из Мађарбоје, одржана је трпеза
љубави, штавише, многобројни гости
– њих шездесетак – имали су прилику
да уживају и у културном програму.
Наиме, у њихову част наступали су
чланови Фолклорног ансамбла Барања из Белог Манастира, Републике
Хрватске, који су извели градске игре
и српске игре из Барање, а након њиховог наступа за добро расположење
присутних побринуо се Оркестар „Покладе“ из Мохача. И овогодишње
празновање суфинансирала jе Самоуправа Срба у Мађарској.
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САБОРОВАЊЕ

акон прошлогодишње фестивалске манифестације, која је
трајала пуна четири сата, организатори музичког дела „Сабора српске културе” у Мађарској, одлучили
су да примене нове пропозиције, како
би се фестивал сместио у реалне временске оквире. Организатори „Банатског сабора” су Културни и документациони центар Срба у Мађарској,
Културно-уметничко друштво „Банат“ из Деске и Српска редакција
Мађарској радија.
Слично ранијим годинама, сабор
је отпочео у дешчанском српском
православном храму, где су вечерње
служили протонамесник Далибор
Миленковић, парох сегедински и протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански.
Пошто део музичког наслеђа српског етноса чине литургијске песме,
православна духовна музика, „Сабор
српске културе у Мађарској” отворио
је Градски хор „Зора“, камерни састав
из Србобрана, предвођен диригентом
Јасмином Столић Пивнички. Гости из
Србије извели су прелепе духовне
песме – византијски и кијевски напев,
српски народни напев, руски напев,

Певачка група „Дукати” из Деске

дела Дмитрија Бортњанског, Илариона Алфејева, Миодрага Говедарице,
Тамаре Адамов Петијевић – публици
су дочарали бисере православног
појања. Нажалост, у духовном делу
саборске манифестације ове године
није било учесника из Мађарске. Након састављања програма, испоставило се да су ове године превагнули
чувари српске песме и музике из
иностранства - пре свега из Румуније,
који су у великом броју дошли из Темишвара и Великог Семиклуша, док
је из Србије, као што смо већ поменули, наступао Градски хор „Зора“,
а ту је био и оркестар КУД-а „Бриле“
из Беочина.
„Банатски сабор“ је у дешчанском
Сеоском дому отворио Ласло Кираљ,
начелник села Деске, који је нагласио
своје задовољство због одржавања
саборске манифестације, фестивала
српске народне песме и музике, но,
уједно је истакао и свој бојазан због
повећања организационих обавеза и
других задатака на пољу разгранате
културне делатности „Баната“. То га
је подстакло – како рече – да изнесе
пред посланичко тело села могућност обезбеђивања једног статуса,
запошљавања једне особе.
Почетак вечери протекао је у знаку
пројекта под насловом „Кореографија од 0 до 24 сата“, који је део пројета

Одржан 24. „Банатски сабор“ у Десци

Музичко-певачка смотра извођача из три
земље нашег региона
У Десци је одржан фестивал православне духовне и српске народне песме и
музике, под покровитељством Културног и документационог центра Срба у
Мађарској, Локалне самоуправе Деске, месног Сеоског дома, Дешчанске српске
самоуправе и Сегединске месне српске заједнице
„FOLKcoolTour” при INTERREG IPA
програму прекограничне сарадње
Мађарска-Србија, а чији су носиоци
КУД „Банат“ из Деске и Уметничко
удружење талената „Талентум“ из
Суботице. О овом делу програма, у
којем су учествовала два српска ансамбла из Србије и „Банат“ из Деске,
опширнији извештај објавићемо у
следећем броју нашег недељника.
После фолклорне увертире, под
руководством музичког педагога Мелинде Јухош, фестивал српске народне песме и музике отворили су свирци Групе „Хармоника“, полазници
Музичке школе „Шандор Фриђеш“ из

Пантелије. Уследили су најмлађи музиканти вечери, чланови Оркестра
„Темишварски тамбураши“, под управом маестра Зорана Бугарског Брице.
И ове године су се на смотри појавили и запевали чланови Хора „Сунчев зрак“ из Рацког Аљмаша, а први
пут у Десци наступао је дует Петра
Ранга и Фани Мико из Пантелије.
Млади тамбураши из Мохача након
учешћа у летњем Музичком табору у
Десци поново су засвирали у селу
надомак Сегедина.

Млади тамбураши из Мохача

УСПЕЛА РЕОРГАНИЗАЦИЈА ФЕСТИВАЛА
На крају сабора, учесницима фестивала и публици захвалио се Милан
Ђурић, в. д. директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, а за сумирање овогодишње смотре српске песме и музике замолили
смо Марка Ђорђевића, члана „Баната“, једног од главних организатора
традиционалне манифестације:
„Сматрам да су наши напори, бар када говоримо о реорганизацији фестивала, успели. Временски, знатно смо скратили приредбу. Што се тиче
квалитета фестивалске манифестације, можемо бити задовољни. Искрено
се надамо да ћемо помоћу новитета, које смо увели, догодине успешно
приредити и 25. Банатски сабор, на који ћемо настојати да привучемо што
већи број оркестара, солиста, хорова, како из Мађарске, тако и околних
земаља, па и шире“, рекао је Марко Ђорђевић за наш лист.

Ни овогодишња традиционална
фестивалска манифестација српске
народне песме и музике није протекла без наступа солисткиње Душице
Рошу из Румуније, коју је пратио Оркестар „Лале из Баната“ из Деске. И
наредни извођачи пристигли су из
Румуније и то Вокално-инструментални састав „Бисери“ из Великог
Семиклуша.
Из Србије су допутовали тамбураши, чланови КУД-а „Бриле“ из Беочина, да би након инструменталца по-

ново на ред доспела лепа народна
песма и то захваљујући Рацком мушком певачком хору из Тукуље, који
је пратио познати хармоникаш Ладислав Халас.
Током вечери, домаћине Дешчане
заступали су чланови Певачке групе
„Дукати“, а приредбу је својим наступом и вешто одабраним репертоаром увеличао и Градски хор „Зора“,
камерни састав из Србобрана предвођен диригентом Јасмином Столић
Пивнички.
Публици у Десци представио се и
солиста Пера Тодоровић из Темишвара, а исто из града на Бегеју на фестивал је допутовао и наступао Вокално-инструментални састав „Генерација“. Двоипосатни програм привели су крају чланови Оркестра
„Батини бећари“ из Великог Семиклуша у чијем друштву су наступали
и солисти Зоран Радић, односно
Љуба Петров.
Овогодишњи „Банатски сабор“
окончан је дружењем и општенародним весељем у месној Спортској
хали где су учесници приредбе и
бројни заљубљеници српског народног мелоса до зоре свирали, играли
и певали.
П. М.
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Део најстаријег српског рукописа чува се у Русији

Откуд страница Мирослављевог јеванђеља у
Санкт Петербургу?
У Националној библиотеци Санкт Петербурга чува се један лист Мирослављевог
јеванђеља, који је истргнут из документа насталог крајем XII века. Архимандрит
Порфирије, који је касније био епископ Успенски, 166. лист Мирослављевог
јеванђеља донео је из манастира Хиландар, у коме је боравио 1845. и 1846.
године, у време када нико није знао за тај рукопис

ИСТРАЖИВАЊЕ
си бележе да је у то време био обичај да се драгом госту поклони лист
из драгоцене књиге.
– Мирослављево јеванђеље нико
није видео, нити је знао да постоји,
као ни да се налази на Светој Гори,
све док Порфирије Успенски није
донео у Русију тај један лист – прича
Крушељницкаја. – Учинио је велику
услугу науци, јер је тај, али и друге
рукописе из његове архиве уводио у
научну праксу. Своју збирку није
крио и први пут ју је представио на
изложби у Кијеву 1874. године, када
је и 166. лист, или, како су га у то вре-

У РУСИЈИ СТОТИНЕ СРПСКИХ РУКОПИСА

У националној библиотеци Русије, у јужнословенском фундусу чувају се
и други важни средњовековни српски списи. Тамо је и Вуканово јеванђеље,
писано око 1202. године, у пећинама изнад Старог Раса, најстарији рукопис
рашког правописа. Из збирке епископа Успенског су и Радослављево јеванђеље из XV века, али и осталих 370 српских средњовековних рукописа.

Јекатерина Крушељницкаја крај странице Мирослављевог јеванђеља

П

осете великим библиотекама
света, свакако су празници за
душу. Али осећај када стојите
испред оригиналног дела најстаријег
српског рукописа оставља без даха.
Величанствено је сазнање да је ту, на
столу пријатне читаонице Националне библиотеке Русије, у чаробном
Санкт Петербургу, чувени 166. лист
јеванђеља писаног пре више од осам
векова за Мирослава, кнеза Хумског,
сина Завидиног, а брата Стефана Немање. Овако репортер „Новости”
описује свој сусрет са споменутим
документом.
Пергамент, истргнут из документа
насталог у немањићкој Србији крајем
XII века, најстарији споменик српске
писмености, има занимљиву историју
која га је довела до руске библиотеке,
где је данас драгоцени део њене
збирке. Поштован и чуван са великом
пажњом. Још необичнију причу имало је то јеванђеље са преосталих 180
листова, које се од 1945. године чува
у Народном музеју у Београду. Иако
су векови писали бурне странице руске и српске историје, 166. лист, међутим, никада није спојен са својом
целином.

- Последњих година оживело је
интересовање за чувену страницу
Мирослављевог јеванђеља, па тако и
за овај део руске националне библиотеке – каже Јекатерина Крушељницкаја, која брине о средњовековној
збирци библиотеке. – Овде смо је
представили опширном, темељном и
врло лепом презентацијом на интернету.
Узбуђење, одушевљење, талас поштовања према моћи и величини,
вероватно су уобичајене емоције које
осети сваки посетилац када први пут
крочи у Националну библиотеку Русије. Овај храм знања, сачињен од
дрвета, мириса књига, скулптура
„очева” књижевности, на полицама
чува благо вредно 37 милиона књига
исписаних на 85 језика. Међу њима је
и 370 српских средњовековних рукописа.
- Стижу ли вам захтеви српских
музеја и институција да се 166. лист
врати у Србију и споји са оригиналом? Мора ли таквој лепоти да се
одреди адреса, или је она ванвременски, цивилизацијски бисер? - говори
преводилац Славица Ђукић, велики
поштовалац, познавалац и заљубље-

РУКОПИС ПРЕЖИВЕО БУРНА ВРЕМЕНА

Мирослављево јеванђеље уписано је у Унескову књигу памћења. Преживело је бурна времена наше државе и народа - скривано је, преношено и
тако сачувано. Иако је написано на територији Бијелог Поља, само 332 километра од Београда, "прешло" је за седам и по векова више од 15.000 километара - од Хиландара до главног града Србије. Пратило је кретање
српске владе од Крушевца до Ниша, Краљева и Рашке, а потом је 1915. године до Крфа, па Београда, Ужица. Једно време је било закопано у олтару
манастира Рача и скривано од Немаца. Од 1945. је у Народном музеју Београда.

ник у Русију, православље и књижевност.
Уз широк, искрен осмех, Крушељницкаја одговара:
- Суштински се ништа не би променило да се тај лист из Русије врати у
Србију. Можда је баш и добро што је
овако. Да делић остане овде у Санкт
Петербургу, а све друге странице у
Београду.
Пред нама са те две стране слова,
минијатура и иницијала Крушељницкаја „чита” утицај истока и запада,
спој византијског стила и западне
традиције..., одраз историјског тренутка у ком се Србија тада налазила.
Прича како је лист стигао до Санкт
Петербурга:
- Архимандрит Порфирије, који је
касније био епископ Успенски, 166.
лист Мирослављевог јеванђеља донео
је из манастира Хиландар, у ком је
боравио 1845. и 1846. године, у време
када нико није знао за тај рукопис.
Био је изузетан научник тог времена
и врло посвећен сакупљању примера
словенске писмености за своју збирку.
Не зна се да ли је Порфирије Успенски лист кришом узео или га је
добио на поклон, јер историјски спи-

ме називали, петербуршки лист, побудио велико интересовање и истог
трена постао познат. После тога научници одлазе на Свету Гору, а и
свештеници схватају вредност те
књиге.
„Петербуршки лист” видео је и Стојан Новаковић, тадашњи управник
Народне библиотеке у Србији, а касније политичар. Захваљујући њему,
Мирослављево јеванђеље је добило
то име.
– Пред крај живота, 1883. године,
епископ Порфирије продао је читаву
колекцију великој дворској библиотеци, а лист је био чуван онако како
и приличи тако значајном споменику
српске писмености - прича наша саговорница. - На крају XIX века, Јеванђеље се и даље налазило на Атосу, а
потом га свештеници поклањају српском краљу Александру Обреновићу,
који га односи у Србију.
„Изгубљени” лист 166, на ком је написано читање за 7, односно 20. јануар, празник Светог Јована Крститеља,
само је једанпут боравио у Србији.
Током пролећа 2015. био је изложен у
Вуковом и Доситејевом музеју у Београду. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Нова прилика за размену искустава педагога

НЕВЕН

М

анифестација „Јесењи народносни педагошки дани” започела је у будимпештанском
српском вртићу, где је приказан рад
предшколске установе. Организацију
овог веома успешног дана под насловом „Стопама Вука Стефановића
Караџића” реализовала је координатор установе Љубинка Георгијевић.

Међу гостима нашли су се Емилија
Цветкова из бугарског вртића, Maрија Гајарски из хрватског вртића у Тукуљи, Андреа Агић из Народносног
педагошког центра, док су српска
забавишта представљале Милица
Алексов, Рената Ђурчик и Валерија
Ковач.
Васпитачи српског забавишта из
Будимпеште Марко Гажић и Виолета
Станчић су веома креативно осмислили занимање са децом из вртића.
Приликом рада васпитачи који раде
у вртићу су настојали на томе да код
деце успеју да на занимљив начин

ЖИВОТНИ СТИЛ

Јесењи народносни педагошки дани
Српска школа „Никола Тесла” је базична установа Народносног педагошког
центра, па тако није чудо што је 8. новембра управо ова установа одабрана
за отварање „Јесењих народносних педагошких дана”
постигну меморизацију
загонетки, питалица и
других народних умотворина. Током занимања обрађена је и народнa прича „У цара Тројана козје уши”. Васпитачи су истовремено деци
говорили о животу и
делатности Вука Караџића посебно нагласивши његово вођење бриге о српском народном
језику. Деца су на крају
од картона направила
лик Вука Караџића.
После занимања педагози су обавили стручни разговор
и разменили своја искуства. На крају
сусрета вредновали су педагошки
рад пештанских васпитача и дали им
максималну оцену.
Овај сусрет је послужио као добра прилика да се педагози са разних страна упознају и да размене
своја искуства. На самом крају прихваћена је заједничка идеја да се
сличан стручни сусрет организује и
током наредног пролећа када ће
средња група српског вртића у Будимпешти приказати обичаје везане
за Ђурђевдан.

вом разреду српске основне школе
на Тргу ружа где је учитељица Јасмина Латас приказала свој начин рада
са децом. Професори из Јагодине су
потом у пратњи директорке Которчевић посетили и Српску основну школу и вртић у Ловри, где су их примиле
учитељица Софија Вукајловић и васпитачица Милица Алексов.
Д. Д.

Током „Јесењих педагошких дана”,
у Будимпешти су боравили и професори Факултета педагошких наука у
Јагодини Милан Лукић, Душан Ристановић и Маргит Савовић, који су као
гости Српског педагошког и методолошког центра на челу са директорком Јулијаном Которчевић боравили
у Мађарској. Они су посетили српски
вртић у Будимпешти, а касније су присуствовали и часу математике у пр-

Психолошко саветовалиште

Уз плес лакше решавамо проблеме

„Пропао је сваки дан у коме не плешемо”, говорио је филозоф Фридрих Ниче.
Покрет у плесу омогућава нам да изразимо најдубље мисли и емоције, ослобађа
нас стидљивости, подиже самопоуздање. Он је и „лек против бола”,
„антибиотик”, „пилула среће” и „адреналинска ињекција”

И

страживања потврђују одавно
постављену хипотезу да плес
живот чини лепшим, садржајнијим, квалитетнијим, узбудљивијим,
здравијим... Препоручује се свима и
на све, чак и његова минимална
„доза”, успешно делује.
Тања и Ивица Дошеновић, главни
тренери у плесном клубу „Наталија и
Ивица”, месту љубави и среће, кажу
да плес може да измени живот из
корена.
– Људи почињу да плешу из најразличитијих побуда – објашњава Ивица. – Неко жели да побољша друштвени живот, неко да пронађе партнера
или да са постојећим проведе квалитетно време, неко да поправи држање, смрша, обликује мишиће... А онда
се „успут” деси да му плес подигне
самопоуздање, пружи осећај среће и
задовољства, поправи здравствено
стање, побољша меморију, научи га
да искаже осећања. Тај склад покрета и музике чини да човек заборави
на све што га окружује и да уплови у
посебан део себе који почиње да

воли и негује. У данашњем времену
немамо много прилика да се преиспитамо и учинимо за себе нешто
добро, јер у трци за новцем заборављамо на самопоштовање, срећу,
здравље. А, плес је начин да пружимо
љубав пре свега себи, па онда и другима.
Плеши због експресије, а не импресије – једна је од најчешћих изрека о
плесу. Ивица Дошеновић управо наглашава тај значај покрета, називајући га филозофијом живота.
Одавно је лоциран и негован терапијски ефекат плеса у случају физичких и психичких сметњи и непријатности, због чега многи одлучују да
заплешу.
– Плес мења живот и деци и одраслима – каже Тања Дошеновић. –
Спој музике и покрета утиче на правилан психо-физички развој сваког
малишана. Класичне вежбе за леђа,
правилно држање тела или спуштена
стопала су деци углавном досадни,
док их плес мотивише и инспирише
да истрају у њему, а терапијски ефек-

ти су притом драгоцени. Код нас долазе предшколци са којима радимо
на јачању антропомоторичких способности – снази, брзини, гипкости,
балансу. Али плес истовремено повећава и концентрацију. Деца памте
кораке, уче нове кореографије и све
то на њих оставља позитиван траг.
Питер Ловат, бивши професионални плесач који се бави психологијом
плеса, доказао је бројним студијама
његов утицај на виталност.
– Плес успоставља баланс и одр-

жава равнотежу организма – тврди
Ловат. – Уочено је и да побољшава
моторичке способности, умањује
ниво стреса и анксиозности који могу
да доведу до озбиљних болести.
Истраживања показују да се плес
налази на врху листе физичких активности које имају ефекат успоравања
и спречавања пропадања менталних
и физичких способности уобичајених
за старење. Због тога су плесне дворане све више испуњене припадницима старије доби, а стручњаци потврђују да човек, уколико је покретан,
може да плеше до краја живота. Јер,
штетних последица нема.
Плес је у последње време и све
чешћи први избор популације у најбољим годинама, која свакодневно
трчи трку са обавезама, бригама и
стресом. Да би олакшали свакодневицу и сачували физичко и ментално
здравље многи спас проналазе у плесу. 
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Будимпешта, 22. новембар 2018.
ЈОВАН ДУЧИЋ

„ПОСЛЕДЊА ПЕСМА”
- позоришна представа 12. децембра 2018. од 19.00 ч.
Адаптација и режија:
Марко Мисирача
Улоге тумаче:
Јован Дучић: Небојша Кундачина
Млади Јован: Милан Зарић
Дама (више ликова): Маја Колунџија-Зорое

Српска самоуправа V кварта у Будимпешти срдачно вас
позива на предавање и промоцију књиге

КУЛТУРНО ПАМЋЕЊЕ
ТРШЋАНСКИХ СРБА
Аутор: др Мила Михајловић
23. новембра 2018. од 18.00 ч.
Свечана сала Текелијанума
Budapest, V Veres Pálné u. 17.

На сцени ће се појавити 50 музичара!
28. новембра 2018. од 20.00 ч.
Адреса:
BOK Sportcsarnok
Budapest, XIV Dózsa György út 1.
Срдачно позивамо све заинтересоване на

ЈАВНУ СЕДНИЦУ
САМОУПРАВЕ СРБА У ПОМАЗУ
2. децембра 2018. од 17.00 ч.
Адреса:
Дворац Телеки-Ватаји
Помаз, Темплом трг бр. 3
Дневни ред:
Извештај о раду у 2018. години,
план рада за 2019. годину и „разно”
Самоуправа Срба у Помазу

24. 11. - Вечерње - у 16.00 ч.
25. 11. - Св. Литургија - у 10.00 ч.
Јутрење се служи сваког дана, изузев недеље
и празника, у 7:30 ч.

- на мађарском језику Српскa самоуправа Ержебетвароша, Задужбина Јакова
Игњатовића и Српски културни центар организују
промоцију романа

„ПОД НЕБОМ БОЈЕ ПУРПУРА”
Драгомира Дујмова

ОРКЕСТРА БОБАНА МАРКОВИЋА

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
НОВЕМБАР

ЧУДЕСНА СОБА
(SZOBACSODA)

Цена улазнице: 1500 фт
За ђаке је улаз слободан!

Концерт проширеног састава

Храм Св. Георгија у Будимпешти

Нова представа за децу Удружења народносних
позоришта у Мађарској

Продуцент:
Владимир Кордановић

Обавезна резервација улазница, на телефон:
+36 30 989 47 83
Адреса: Свечанa салa Текелијанума
Budapest, V Veres Pálné u. 17.

ИНФО СЕРВИС

6. децембра 2018. (четвртак) у 18.00 ч.
О роману, који обрађује трагичну судбину јереја
Милоша Апића, говориће Давид Кецман Дако,
књижевник из Сомбора
Адреса:
Српски културни центар
Будимпешта, Ул. Нађмезе 49

Срдачно Вас позивамо на отварање

ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА
УДРУЖЕЊА ФОТОГРАФА
ВОЈВОДИНЕ
У програму учествује:
Марија Рашић, гитара
1. децембра 2018. у 18.00 ч.
Српски културни центар
Нађмезе ул. 49, Будимпешта

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

ПРОСЛАВУ СВЕТОГ НИКОЛЕ
И ДЕЧЈУ РАДИОНИЦУ

4. децембра 2018. од 16.00 ч.
Драматург: Тинде Тројан
Режија: Жофија Вестл
Улоге тумаче: Федра Алмошд, Левенте Галда,
Бранимир Ђорђев, Линда Келер, Фотиос Колатос,
Тинде Тројан
Адреса:
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ
Budapest, X Szent László tér 7-14.

Срдачно Вас позивамо на

ВЕЧЕ СА ВЛАДОМ АРСИЋЕМ
књижевником и новинаром из Србије
Српски културни центар
30. новембра (петак) у 18.00 ч.
Улаз је бесплатан!
Аутор ће представити четири своје књиге. „Ноћ
архангела” (Лагуна, 2016. године) је књига који се бавим
судбинама потомака Карађорђевих убица, уз навођење
историјских занимљивости, мало или нимало познатих
широј читалачкој публици, али и многим историчарима.
Роман „Кад звона занеме” (РТС Издаваштво) бави се
највећим погромом у историји модерне Србије епидемијом пегавог тифуса која је 1915. године однела
више од 200.000 жртава. Роман је био у ширем избору за
НИН-ову награду 2016. годину и у најужем је избору за
награду „Добричин (српски) венац”.

Пре прославе, у 15.00 часова, биће одржана
јавна седница Српске самоуправе

Роман „Бродолом” (Лагуна, 2014. године) говори о највећој
речној катастрофи у овом делу Европе (у Београду, 1952.
године) о којој се, до појаве ове књиге, готово више ништа
није знало. И ова књига би требала до краја године да се
адаптира и премијерно изведе у виду драме на Другом
програму Радио Београда.

Адреса:
Будимпешта
Vajdahunyad utca 1.

Његова најновија књига „Невиђена Србија” намењена
је свим узрастима и говори о најневероватнијим
сторијама из српске историје.

9. децембра 2018. у 16.00 ч.

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

О

ИЗЛОЖБА

рганизатори „Дана српске
културе у Сегедину“, Јелена
Фаркаш Сеја, председница
Сегединске српске народносне самоуправе и Боривој Рус, руководилац
Сегединске месне српске заједнице,
одлучили су да потраже сликарку и
изложе њене радове у склопу тради-

Слике српске уметнице у Сегедину

Снага боја и покрета Споменке Путник
Некадашња житељка Новог Сентивана, Споменка Путник, поново се вратила у
свој родни крај надомак Сегедина, али овом приликом у својству сликарке.
Данас живи у Сомбору, али не заборавља своје село

Деске и Сегедина имали су прилику да
стекну увид 8. новембра у сегединском
Дому народности. Најпре је на мађарском језику поставку од 28 радова
представио универзитетски професор
у пензији др Иштван Шилинг, речима:
„Споменка Путник, активно учествује у раду сликарских колонија, организатор је поставки већ поменуте групе.
Њену сталну преокупацију представљају спремност да нешто учини и
покрет. И главне мотивације њених
слика су чињење и покрет, покретачка
снага боја, које се на крају ипак састају, сусрећу."
О уметничком изражавању сликарке говорио је и Здравко Боројевић,
председник Удружења ликовних стваралаца „Ликовна група 76” у Сомбору,
који је истакао: „Уметник изражава
себе слободним коришћењем линија,
Споменка Путник у друштву промотера изложбе
ликова, боја, текстуре или облика и
ционалне културне манифестације,
У делић српске културе, захваљујући простора. Споменка Путник својим
која сваке године представља богат- радовима Споменке Путник, заинтере- делима нежно иде напред. Нежно и
ство и раскош српске културе.
совани из Новог Сентивана, Сирига, успешно.“

Уследиле су емотивне речи сликарке Споменке Путник која је, између осталог, рекла: „И овај пут се показало да човек без својих најближих
не може много. Захваљујем се мојој
браћи и сестрама и њиховим брачним друговима, који су стали уз мене
и помогли да до ове изложбе дође.
Ово је несвакидашња изложба, јер су
ово слике које сам ја поклонила
управо њима и њиховој деци. Што би
значило да је ово скуп мог стваралаштва од самих почетака до данашњег дана.“
Свечане тренутке ауторка је искористила да се поклон-сликама
захвали организаторима изложбе,
својој мајци, пријатељицама које су
је усмериле ка сликарству, те Певачком друштву „Дукати“ из Деске, чији
су чланови отпевали неколико песама. Изложба Споменке Путник у сегединском Дому народности може
да се погледа до 25. новембра.
П. М.

Првенство Будимпеште у кошарци

Бронзане медаље за обе српске екипе
Кошаркашки тимови Српске гимназије су се, захваљујући одличним играма
у групној фази такмичења, пласирали на финални градски турнир. Већ тај
пласман је био значајан успех, а поготово то што су на крају и момци
и девојке освојили медаље

Т

урнир је одржан 7. и 8. новембра у Кошаркашкој академији
„Хонвед“. Мушка екипа предвођена професором и тренером Дејаном Младеновићем је на финалном
турниру, после велике борбе, заузела
треће место и освојила бронзану медаљу. Разговарали смо са тренером
нашег тима, који нас је известио о
турниру и пренео своје утиске:
„У првој утакмици смо се састали
са тимом Гимназије „UPG Veres Palne“
(65-53). Играли смо променљиво, добро
смо стартовали, али смо потпуно подбацили у другој четвртини и четвртој

четвртини; изгубили смо снагу и концентрацију, што противник користи и
постиже велику резултатску предност. У другој утакмици смо доживели
убедљив пораз од знатно квалитетније екипе „Kолпинг гимназије“, састављене од играча из „Хонведа“ (81-47).
Борили смо се и покушавали да пружимо отпор. На моменте смо и успевали, али није било довољно. Наши
најуспешнији играчи су били: Југовић
Алекса са 17 поена, Вукичевић Милан
са 9, Панић Алекса са 8 и Марко Грковић са 17 поена. Треће место и бронзана медаља није мали успех, али нам

СРПСКЕ

је јако жао што смо пропустили прилику да се пласирамо на ђачку Олимпијаду. С нестрпљењем очекујемо
предстојеће такмичење на Затвореном првенству Будимпеште.“
Према мишљењу својих суиграча
и тренера, Југовић Алекса, који игра
на позицији центра, био је најпријатније изненађење турнира међу нашим
играчима. Кошарком се бави скоро
шест година. До доласка у Српску
гимназију, играо је у кошаркашком
клубу „Звезда“ из Жаркова.
О успеху женске кошаркашке
екипе разговарали смо са њиховим тренером
Немањом Томашевићем.
„Као другопласирана екипа у
својој групи, у
конкуренцији четири тима, пласирали смо се у
финални део турнира одмах иза
екипе Гимназије
Veres Palne, освајача првенства. У
групној фази так-

НЕДЕ ЉНЕ

мичења смо победили екипе гимназија Szent Laslo i Leövey. Као другопласирани тим из групе А у полуфиналу
за противника смо имали првопласирану и непоражену екипу групе Б,
екипу спортске ТФ гимназије. У полуфиналну утакмицу смо ушли са великом жељом за победом и евентуалним изненађењем над апсолутно
фаворизованом екипом ТФ гимназије. Равноправно смо се носили до 18.
минута и резултат је све време био
изједначен. Онда смо попустили и на
полувреме одлазимо са високом разликом од 14 поена у њихову корист.
На крају, резултат је био 78:64. У утакмици за треће место састали смо се
са екипом Гимназије „Kölcsey“. На
крају смо славили убедљиву победу
уз разлику од 14 поена (85:71). Леп почетак школске и спортске године за
женску кошаркашку екипу и одличан
увод у Затворено првенство Будимпеште које нас ускоро очекује."
Славица Зељковић

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Сећање на 25. новембар 1918.

„И срце и памет ће нам казати - учинили сте по мени”

В

ојводина је чедо умних, образованих и непоколебљивих Срба у Аустроугарској монархији. Ослобођење Срема, Бачке, Банатa и Барање и
присаједињење Краљевини Србији, 25.
новембра 1918, било је у нововековној
историји српства један од најзначајнијих
догађаја.
На крају тог скупштинског заседања у
Новом Саду, Јаша Томић, зет и политички
настављач идеја народног трибуна Светозара Милетића и тадашњи неприкосновени вођа српског народа северно од
Саве и Дунава, ганутим гласом поставио
је пред укупно 757 посланика оно чувено
питање: „Јесмо ли добро урадили?” Дао
је одмах одговор који је пропраћен ова-

У данима када Војводина обележава 100 година од присаједињења матици Србији,
подсећамо се политичких и друштвених прилика које су у то време владале. Дуг пут, мерен
вековима, прешли су наши сународници у Војводини, од Аустријског царства до Краљевине
Србије и Велике народне скупштине, када је проглашено присаједињење матици
моменте сасвим безизгледну борбу за
аутономију, територијалну и политичку,
која је у тој епохи једино могла да им гарантује опстанак.
Од 1690., када је аустријски цар Леополд Први указом, познатим као Привилегија, уважио захтеве српског свештенства и народа, гарантовао му слободу вере, употребу јулијанског календара и
право избора архиепископа и свештен-

Великa народнa скупштинa Срба, Буњеваца, Словака и осталих Јужних Словена
ства, српска борба за остварење тих права није престајала све до распада великог Хабзбуршког царства 1918. године.
У тој царевини, све до њеног угаснућа,
само су се Срби, почевши од Велике сеобе под патријархом Арсенијем Чарнојевићем, континуирано и крајње упорно
борили за своју верску, просветно-културну, политичку (персоналну) и територијалну аутономију у оквиру аустријске,
а од 1867. Аустроугарске царевине.
Ниједан други народ овог подручја
није ту српску борбу прихватао и није се
у њу трајније и активније укључивао, а
неки од најмногобројнијих (Немци, МаДуготрајна борба за
ђари, Хрвати) су јој се и енергично суаутономију
протстављали - забележили су академик
Готово два и по века Срби у оквиру ау- Чедомир Попов и др Јелена Попов у
стријске, а од 1867. Аустроугарске царе- књизи „Аутономија Војводине - српско
вине, водили су непрекидну и тешку, на питање”
цијама: „Ако питамо срце, казаће - учинили сте по мени. Ако питамо памет - исто ће нам казати.”
Дуг пут, мерен вековима, прешли су
наши сународници, од Аустроугарског
царства до Краљевине Србије и Велике
народне скупштине Срба, Буњеваца,
Словака и осталих Јужних Словена у новосадском хотелу „Гранд” где је проглашено присаједињење браћи у матици.
Србија је тог 25. новембра стекла свој север. За који дан српски север, из којег је,
у комунистичком међувремену, истргнута Барања, напуниће стоту.

ПОВЛАСТИЦЕ ОСТАЛЕ НА ПАПИРУ
Царским декретом о поништавању области Војводство Србија и Тамишки Банат 1860. године, распршен је српски сан о територијалној и националној аутономији у Аустроугарској. Сан који су наши сународници настојали да остваре кроз
претходних 170 година. Овакво царско „решење” српског питања изазвало је дубоко разочарање међу српским живљем и пољуљало веру у политику ослањања
на Беч, коју су заступали црквена хијерархија са патријархом Јосифом Рајачићем
на челу и конзервативни кругови српског грађанства.
Не зна се прецизно колико је Срба у
Хабзбуршкој монархији било пре Великог бечког рата (1683-1699). Нарочито је
непоуздан податак о броју наших сународника на простору Угарске, али неспорно, било их је свуда северно од Саве
и Дунава до простора изнад Будима, Јегре, Коморана, Ђура и Острогона, затим,
по Барањи, Малој Влашкој, у Поморишју
и на истоку Баната.
Мада тако расути, свуда су били у верско-политичком окриљу Пећке патријаршије, стварали су своје „рацке” милиције
за честе борбе на страни царских трупа.
Ти бојеви су их у доброј мери проређивали. Новим досељавањем Срба, под
вођством патријарха Чарнојевића, снажно је ојачан српски корпус у монархији
после пораза трупа цара Леополда Првог у рату против Турака на Балкану. Тада се са царском војском, са Косова и

ИСТРАЈНОСТ ПАТРИЈАРХА ЧАРНОЈЕВИЋА
Од примене додељених царских привилегија српском народу 1690, патријарх
српски Чарнојевић није одустајао до своје смрти (1706). Исти захтев, његов наследник митрополит Исаија Ђаковић поставио је поново 1708. године. Суочени,
међутим, са низом различитих тешкоћа у настојању да одбране своје националне и верске посебности, Срби током XVIII века нису успели да добију жељену аутономију.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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СНН
МИ СМО И СРБИ И ГРАЂАНИ

У свом говору на Благовештенском сабору, поводом пете тачке предложеног
захтева, за колективно представништво српског народа у доњем дому угарског
сабора, Светозар Милетић је, вођен принципима либерализма и демократичности, поручио: „Јер и ми Срби смо и Срби и грађани.” Његови погледи - национални и политички - сажети у „Туцинданском чланку” и на Благовештенском сабору,
те неуморна и смела активност коју ће после тога развити на пољима националне и локалне политике и културе, створиће од Милетића незамењивог народног
вођу и трибуна са трајном харизмом и непоколебљивим националним ставом („И
један Србин ако остане - он је народ”). Постаће прва личност Уједињене омладине српске у борби за културно и политичко јединство српског народа (1866-1872),
оснивач, писац програма и ауторитативни вођа Српске народне слободоумне
странке (1869). У неколико мандата био је посланик у Угарском парламенту и на
српским народно-црквеним саборима, а у два наврата (1861-1862. и 1867-1868) и
градоначелник Новог Сада.

Светозар Милетић
Метохије и из других српских земаља
повлачила и маса Срба који су ратовали
на страни Аустријанаца.
Доласком српског становништва из
Србије у Подунавље (1690), из Босне (1697),
затим у тзв. Шакабендиној сеоби 1739,
али и у бројним миграцијама, све до XIX
века српски етнички простор се ширио и
учвршћивао према северу - од Земуна и
Темишвара, од Вуковара и Осијека до
Сентандреје, Острогона, Коморана и Ђера.

Манифест цара Леополда

Манифестом Инвитаторијом (Litterae
invitatoriae), цар Леополд је 6. априла 1690.
позвао Србе да остану на својим огњиштима и помогну његовој војсци, а он ће
им, заузврат, обезбедити повластице слободу вероисповести, право на избор
војводе, ослобађање од јавних терета и
дажбина, изузев оних које су плаћали
пре турских освајања.
Како царска војска није могла да се
одржи у Србији, те се почела пребацивати северно од Саве и Дунава, за њом су
нагрнуле бројне групе српских избеглица на челу са Чарнојевићем. Позивајући
се на Инвитаторију, патријарх је од двора
у Бечу обећане привилегије затражио и
за српске избеглице које су се преселиле
у Угарску.
Рачунајући и даље на војнички допринос Срба, цар им је током 1690. и 1691. године издао две Привилегије и једну протекциону диплому у којима се свеукупан
српски живаљ третира као посебан народ (Natio Rasciana). Гарантовао им је верске слободе, избор архиепископа „из
српског народа и језика”, задржавање
под управом и под уредбама својих рођених власти у случају повратка у стару
постојбину, као и ослобађање од дажбина према Католичкој цркви.
Српски народ је тако после Велике сеобе Леополдовим привилегијама добио
неку врсту персоналне аутономије која
се односила на све његове припаднике
на територији Хабзбуршке монархије, а
првенствено на подручјима земаља Кру-

бодног избора митрополита, као и слобода јавног богослужења. Митрополит,
међутим, више није имао статус „главе
нације”. Ускраћена му је и могућност да
бира епископе без претходног одобрења
цара. Срби више нису имали право ни да
граде своје храмове.
Истина, остављена им је слобода да
светкују по старом календару, али су, по
декрету, морали да славе и католички
Божић, Ускрс и Духове. Свештенство
СПЦ поново је потпало под ингеренцију
државних органа, који су могли да му суде у случају криминалних и грађанских
парница. Најзад, декретима су Срби поново били обавезани да плаћају „десене Светог Стевана (Краљевина Угарска). так” Римокатоличкој цркви и бискупима.
Нарочито тешко време по наше сунаСве српске привилегије, заједно, биле су
у сукобу са државним и историјским роднике наступило је у периоду владаправом Мађара, као и са правима која је вине Марије Терезије, аустријске царице
у Аустрији и Угарској имала Католичка јединог женског и, уједно, последњег
црква. Зато су и мађарски државни ста- владара династије Хабзбурга. Њена влалежи и Католичка црква водили енергич- давина трајала је пуне четири деценије,
ну борбу против Срба и њихових приви- од 1740. до 1780. године.
Царица је према Србима водила дволегија.
Убрзо, већ 1691. постало је јасно да се личну политику, упркос њиховим војним
Беч неће доследно придржавати датих заслугама. Понекад је потврђивала Леопривилегија Србима. Уместо на место полдове повластице, али их је често и
војводе као српског политичког вође, Јо- „прецртавала” Нарочито је била истрајван Монастерлија проглашен је подвој- на у подршци унијаћењу, у чему су је снаводом. Отворено је и питање народно- жно подстицали представници Хрвата.
-црквеног сабора о којем у привилегијама није било речи, а Срби су га подразу- Царица укида војне крајине
Одлука царице да Мађаре, који су се у
мевали у оквиру права да сами бирају
свог духовног старешину и архиеписко- рату за аустријско наслеђе изненада показали лојалнима, награди укидањем
па са световним овлашћењима.
Суочени са низом неизвесности, упр- Поморишке и Потиске војне крајине, докос додељеним привилегијама, Срби су у датно је онерасположила Србе. Сматрановој отаџбини почели помишљати на ли су се изневеренима, јер су у том рату
засебну аутономну територију у склопу поднели велике жртве. За њих је царичимонархије. Таква идеја први пут је фор- на одлука значила губитак повлашћеног
мулисана 1694. на Народно-црквеном са- статуса граничара и војника и срозавање
бору у Баји. Српски захтеви наишли су на на статус кметова. Све то резултирало је
жесток отпор царских и угарских власти немирима, побунама и исељењем дела
Срба у нове крајине према Банату и у
и Католичке цркве.
Шајкашку.
Половичне привилегије
Ове невоље појачавале су жељу Срба
Народно-црквеним
привилегијама да сопствени опстанак учврсте териториСрби су били везани за бечки двор који јалном аутономијом. Ова идеја је први
их је признао као народ и обећао им вер- пут потпуно артикулисана на Темишварске слободе, али им није доделио посеб- ском сабору 1790. године, а кулминирала
ну националну територију и сопствену је током револуције 1848. и 1849. године.
управу којој су тежили од краја XVII века.
Као први српски народно-црквени саСтога су Срби настојали да почетком бор политичког карактера, Темишварски
XVIII века за своје „бечке” привилегије
добију потврду и Мађарског сабора, али
Католичка црква и мађарски сталежи
желели су да умање значај указа Леополда Првог. Тежње Мађара и Католичке цркве све више су се подударале са
централистичким ставом бечког двора
који је декретима, донетим у периоду од
1729. до 1734., током владавине Карла Шестог (1711-1740), знатно преиначио привилегије додељене Србима.
Остало је „нетакнуто” само право сло-

КОЛЕБАЊЕ ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА

Патријарх Рајачић се колебао да ли да прихвати такав „партикуларни сабор”
који му је личио на још једну политичку игру. Унапред је сумњао у резултате.
Одлучио је, ипак, да прихвати одржавање Благовештенског сабора, јер је српски
народ од тог окупљања пуно очекивао: „боље икакав сабор него никакав”.
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Благовештенски сабор

сабор отпочео је низ значајних скупова
Срба у Угарској у периоду од 1790. до
1918. године, на којима се решавао не само њихов статус, већ и њихова историјска судбина.
Циљ Темишварског сабора био је да
Србима обезбеди равноправан положај
у Угарској, што је укључивало посебну територију под управом српске власти у
Банату, поштовање Леополдових привилегија, као и да у случају расформирања
појединих области Војне границе, Срби
граничари задрже своје повластице и да
Беч формира Илирску дворску канцеларију.
За ове српске захтеве мађарско племство није хтело ни да чује. Бечки двор
изашао је Србима у сусрет само утолико
што је у априлу 1791. формирао Илирску
канцеларију, али је и њу после 16 месеци
укинуо. Од тада па до 1848, протекло је
више од пола века (57 година) док се Србима није указала нова прилика да поново истакну своје захтеве.
У револуционарну 1848. српски народ
у Хабзбуршкој монархији ушао је са потпуно формираном националном свешћу
и јасним политичким програмом чијих
ће се основа држати све до Првог светског рата. Прихватајући начела четрдесетосмашке револуције, они су пред мађарске револуционаре изашли са захтевима да се признају српска народност,
право на употребу српског језика, верска
слобода и право на одржавање српских
народних сабора.

Кошут одбија српске захтеве

При том су Срби били спремни да
прихвате неповредивост Угарске као државе и у њој првенство мађарског језика.
Мађарски првак Лајош Кошут, међутим,
у преговорима са Ђорђем Стратимировићем одбио је све захтеве уз оштар одговор да у Угарској држави постоји само
један „политички народ” мађарски. У супротном, одлучиваће мач.
Ни ово није поколебало Србе. На Мајској скупштини у Сремским Карловцима,
од 13. до 15. маја исте године, српски народ се прогласио као „политички слободан и независан” у оквиру Хабзбуршке
монархије и Угарске и донео одлуку о
стварању Српске Војводовине (Срем,

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
ОДЈЕК БЛАГОВЕШТЕНСКОГ САБОРА

Програм Благовештенског сабора остао је дубоко укорењен у свести Срба у
наредних више од пола века, све до краха Аустроугарске монархије. После Благовештенског сабора (1861) и новог оглушавања Беча и Пеште о њихове захтеве,
Србима није преостало ништа друго него да у оквирима веома скучене народно-црквене аутономије наставе борбу за своја национална, верска и културно-просветна права.

Барања, Бачка и Банат, заједно са подручјима Војне границе). Митрополит Јосиф Рајачић проглашен је патријархом, а
граничарски пуковник Стеван Шупљикац војводом.
Српска Војводовина никада није заживела. После пораза револуције 18481849. године, а на крају вишемесечних расправа о српском питању, у Бечу је 18. новембра 1849. проглашен патент о оснивању Војводства Србије и Тамишког Баната
са седиштем у Темишвару, а не у Новом
Саду, како су Срби прижељкивали. Била
је то посебна административна област
која није имала никакву аутономију, а
чије су границе исцртане тако да су Срби
у њој били у мањини.
Крајем педесетих година XIX века
Хабзбуршка монархија је доспела у
кризу која је приморала цара на реформе. Међу бројним уступцима датим Мађарима, један од најкрупнијих било је
успостављање интегритета угарских земаља. Тако су 27. децембра 1860. укинути
Војводство Србија и Тамишки Банат.
Највећи део његове територије потпао
је под Угарску. Срби су поново били на
почетку своје борбе за аутономију и опстанак.

Заокрет Светозара Милетића

После низа покушаја у временском
распону од 170 лета да у Аустроугарској
учврсте свој опстанак аутономијом коју
је царска власт у више наврата додељивала, па поништавала, пред разочараним
Србима указала се нова прилика на Благовештенском народном црквеном сабору 1861. у Сремским Карловцима.
Претходно проглашена Српска Војводовина (Мајска скупштина у Карловцима
1848) никада није постала реалност. Уследило је компромисно царско „решење”
за Србе („шугава аутономија”) - Војвод-

ство Србија и Тамишки Банат (1849), а затим и одлука цара Фрање Јосифа да после пада Баховог апсолутизма (1859), у
знак добре воље према Мађарима, 1860.
године укине и то компромисно Војводство.
Српско стрпљење било је на измаку.
Беч у који су полагали наде у претходних готово два века, још једном их је изиграо и препустио на милост и немилост
мађарским насилничким тежњама за
грубом и потпуном асимилацијом. Тадашње осећање и расположење Срба први
је јавно изнео Светозар Милетић (Мошорин, 1826 - Вршац, 1901) у свом знаменитом „уцинданском чланку", објављеном
уочи Божића (5. јануар 1860) у листу „Србски дневник".
У тексту се недвосмислено разазнавала порука да Срби више немају шта да
очекују од Беча. Та Милетићева мисао
била је јасно изражена и доцније на Благовештенском сабору: Срби су „рачун" са
Бечом завршили. Решење свог статуса и
гаранцију свог националног положаја
морају тражити на другој страни: у споразуму са мађарским либералним политичким снагама. Уместо у Бечу, ослонац
да потраже у Пешти.
„Војводство је умрло, али такво какво
је било, ником није требало. Но, много важније је да је за Србе умрло нешто друго" - поручио је тада 35-годишњи Милетић. И, мада не наводећи децидно шта је
то „нешто друго" умрло, јасно је било да
мисли на српску оданост Бечу и аустријском цару од кога су Срби у протеклом
дугом периоду очекивали потврде додељених им права и привилегија.
Заложио се Милетић у свом чланку за
остварење Српске Војводине, али у много мањим границама (етнички примеренијим и сврсисходнијим) од Војводства.
До Српске Војводине, по њему, не треба

ићи „преко цара”, већ кроз сарадњу и до- ба, у сваком погледу различито од претходног - констатовао је академик Креговор са Мађарима.
стић.
Одјек Милетићевог чланка
У новонасталим околностима, после
Милетићев чланак силно је одјекнуо укидања Војводства Србија и Милетићене само међу Србима у Угарској, него у вог јасног заокрета, Срби су тражили довасцелом српству. Звонио је попут трубе зволу од цара за одржавање народног
која соколи и прибира народ за нову сабора. Игноришући и ове српске захтеборбу у остварењу својих права. Осим ве, цар је патријарху Јосифу Рајачићу нашто је својим текстом означио прелом- редио да одабере 20 најугледнијих српни моменат у политичком правцу и др- ских личности и са њима дође у Беч како
жању Срба у Угарској, истовремено је то би изнели предлоге о оживљавању прибио и почетак његовог изразитог лидер- вилегија и начинима очувања свог језика
ства у српском народу у Угарској.
и идентитета.
Видевши, међутим, да су Срби листом
„Туцинданским чланком”, како наводи академик Василије Ђ. Крестић („Срби за одржавање сабора, Рајачић није жеу Угарској 1790-1918”) сажето је горко, ве- лео на себе да преузме одговорност и
ковима нагомилавано искуство Срба са да са неколицином људи, а у име свих
Аустријом, која их је у нужди вешто при- Срба, доноси тако важне одлуке. Патридобијала лажним обећањима да би ги- јарх је отписао цару да је српски народ
нули за њу, царски престо и владарски увређен укидањем Војводства Србија и
дом, а потом их, без награде и милости стављањем Срба под директан утицај
сурово одбацивала и жртвовала тзв. ви- ојачане Угарске, те да је једино сабор, на
основу свог историјског и политичког
шим интересима своје царевине.
У тренутку великог огорчења и ојађе- права, надлежан да формулише српске
ности, Србима је постало јасно да је с захтеве.
њиховим ослонцем на Аустрију занавек
Цар дозвољава одржавање
свршено, да морају поћи новим путем, те
сабора
пружити руку Мађарима и заједно с њиЦарска реакција на патријархов зама борити се против апсолутизма бечког
хтев остала је без одговора, све до тредвора.
- Настали заокрет у српској политици нутка када су се односи између Беча и
има велики историјски значај. Он пред- Пеште погоршали. Тада је дошло до поставља један од камена међаша у срп- пуштања Беча према Србима. Како би
ској историји којим су Срби, раскидајући ублажио српско незадовољство, цар је 5.
са старом политиком, ступили у ново до- марта 1861. издао дозволу да се у Срем-

ОБРАЧУН СА КОНЗЕРВАТИВЦИМА

Борбу против српских конзервативаца и клерикала, коју је започео на Благовештенском сабору (1861), Светозар Милетић несмањеним жаром наставио је и
после Нагодбе Беча и Пеште (1867). Увидевши да их Милетић и његове присталице све више потискују, конзервативци су се повезали са властима Мађара у намери да очувају раније стечену власт и утицај. Насупрот њима, Милетић се залагао за већи утицај народа у школству и Цркви. У својој политичкој борби, Милетић се ослањао на српску штампу. Постао је прва личност најважнијег српског
политичког гласила „Србски дневник” и оснивач знамените „Заставе”. Први број
„Заставе” освануо је 21. фебруара 1866. године у Пешти, а од 1867. лист је објављиван у Новом Саду.

Јаша Томић
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СНН
НОВИ УДАРАЦ ЗА СРБЕ

Нагодбом из 1867. године (договор Бечког двора и Мађара) о успостављању
Двојне монархије, Србима је задат нови ударац - укинута је Војна граница. Тиме
је српски народ остао без неколико десетина хиљада добро обучених и наоружаних граничара. Они су у време револуције 1848/49. године, заједно са добровољцима из Србије, чинили главнину српских војних снага.

Ђорђе Стојаковић
ским Карловцима одржи сабор и за царског комесара именовао је генерал-мајора Јосипа Филиповића.
Према царској наредби, на сабору су
могли да учествују само Срби из бившег,
поништеног Војводства Србије и Тамишког Баната, а не и њихови сународници
из Војне границе, Славоније, Угарске и
Хрватске. Сабор је, по царском налогу,
имао да буде расправно-политичког, а не
црквено-школског карактера са јасним
циљем да донесе одлуку о питању Војводства и даљег националног развоја
српског питања.
Већ само сазивање расправно-политичког сабора значило је неку врсту јавног признавања Срба као народа. То је
орасположило српски живаљ у Угарској,
улило нову наду. Тим пре, јер се у Бечу и
Пешти до тада избегавало признавање
српске нације.
Насупрот добром српском расположењу, Мађаре је вест о предстојећем сабору Срба веома забринула. Стрепели су
да је Беч, по устаљеном маниру, Србима
дозволио окупљање како би, истовремено, сузбио појачане мађарске националне захтеве.
Сличне сумње имао је и Милетић, кога је ипак тешила чињеница да је и угарска дворска канцеларија одобрила одржавање сабора. Надао се да ће, след-

ствено томе, Мађари прихватити у свом
парламенту захтеве које Срби буду изгласали на Благовештенском сабору у
Сремским Карловцима, последњем од
три политичка сабора српског народа у
Аустроугарској.

ја су свештенству обезбеђивала 25 места, а патријарху председничку улогу,
сабор је имао конзервативно-клерикални карактер. Први пут се јерархија прилично оштро сукобила са тежњама грађанских либерално-демократски оријентисаних српских политичара. Овај сукоб у наредним деценијама прерашће у
одлучну борбу за вођство српског народа у Угарској.
Уочи заседања Благовештенског сабора, током његовог трајања као и по завршетку, сви учесници заступали су једнодушан став да се српски опстанак, интереси и развој могу обезбедити само у
оквирима засебне аутономије. Разлике
су се испољиле када је требало одлучити под чијим окриљем искати ту аутономију.
По конзервативним српским политичарима и свештенству, предвођеним патријархом Рајачићем и Ђорђем Стојаковићем, који су се позивали на царске
привилегије Леополда Првог, ослонац је
и убудуће требало да буде Беч. Већина
учесника сабора стајала је на том становишту.
Током заседања, међутим, издвојила
се група либералних политичара који су
решење тражили уз ослонац на Угарску
и сарадњу са Мађарима. Предводник те
групе, у којој је било и неколико српских
племића, био је Светозар Милетић. Он
је неколико месеци раније у свом „Туцинданском чланку” смело предложио
заокрет курса српске политике од Беча
ка Пешти.

Окончање заседања сабора

Сабор је 20. априла окончао заседање. Извештај је поднет цару, који је изразио задовољство и обећао испуњеУ односе међу Србима у Угарској вео- ње српских захтева. Убрзо се испостама добро био је упућен српски кнез Ми- вило да је то био само царев начин да
хаило Обреновић (1823-1868). Тежио је да припрети Мађарима како би смекшао
Срби бирају између Беча
измири Србе и Мађаре како би заједнич- њихов отпор према политици Беча.
и Пеште
ки наступили у борби против централиОсим Мађара, који су захтеве схваУ Сремским Карловцима окупио се 2. стичке аустријске власти. Кнез је на Бла- тили као тражење „државе у држави”,
априла 1861. године сабор који је у исто- говештенски сабор послао Јована Ристи- и Хрвати су се жестоко противили
рији остао забележен под именом „бла- ћа са задатком да патријарху Рајачићу одлукама Срба. Упркос царском обеговештенски” због дана на који га је ау- дискретно пренесе његове намере.
ћању и залагању министра Антона
строугарски цар Фрањо Јосиф одобрио.
Увидевши да сународници стоје изме- Шмерлинга, српски захтеви - нису исНа овом, последњем од укупно три поли- ђу Беча и Пеште као између две ватре, на пуњени. Преуређењем Хабзбуршке
тичка сабора Срба, окупио се цвет срп- Благовештенском сабору појавила се и монархије на основу нагодбе Беча и
ске интелигенције.
средња струја коју су предводили Ђорђе Пеште, шест година после БлаговеИзузимајући Мајску скупштину (Срем- Стратимировић (Нови Сад, 1922. - Беч, штенског сабора, Срби су остали расски Карловци 1848), никада раније се на 1908), командант српске војске (1848) и си- парчан и обесправљен народ, највеједном месту и у оваквом броју није оку- новац митрополита Стефана Стратими- ћим делом насељен у угарској половипила српска елита, те су историчари оце- ровића, као и Јован Суботић (Добринци, ни монархије. (...) 
нили да је Благовештенски сабор био
најинтелектуалнији скуп у историји Срба
у Угарској.
По изборним одредбама које је за ту
прилику сачинио Ђорђе Стојаковић, један од најуваженијих српских правника
тога времена, сабор је поред патријарха
и тројице епископа имао 75 посланика.
Свештенство је дало 25, а преосталих 50
изабрано је из редова грађанства.
Захваљујући изборним правилима ко-

Кнез Михаило у улози
посредника

СРБИЈА ШАЉЕ ДОБРОВОЉЦЕ

Најизразитију подршку матица је сународницима северно од Саве и Дунава
пружила управо током „четрдесетосмашке” револуције када су се Срби у Угарској сукобили са Мађарима у тешким биткама у Бачкој и Банату. У новопроглашену Српску Војводовину Србија је послала 10.000 добровољаца на челу са Стеваном Книћанином. На хиљаде српских страдалника из Угарске 1849. пригрлило
је браћу из Београда, Пожаревца, Смедерева, Крагујевца, Ваљева... Осамнаест година доцније, укидањем Војне границе (1867), Срби су били знатно ослабљени, а
њихов положај у преуређеној монархији зависио је првенствено од националне
политике тада обновљене и ојачане мађарске државе. Угарска ће међу Србима
ослонац пронаћи у истим оним конзервативно-клерикалним круговима који су
се до 1867. свом снагом стављали на страну Беча.
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1817 - Земун, 1886) адвокат, песник и политичар.
Њихова идеја била је да се уз помоћ
Беча, а на основу привилегија, формира
Војводина која би се државотворним
уговором одмах сјединила са Троједном
краљевином Хрватском, Славонијом и
Далмацијом. Потом би уследили преговори са Угарском.
Ни компромисна Стратимировићева
и Суботићева опција, као ни дискретна
подршка Милетићу из Кнежевине Србије и залагање кнеза Михаила нису добили довољно гласова на Благовештенском
сабору. Већина посланика, састављена
од оних опредељених за Беч, својим закључцима у 16 тачака истакла је бечком
двору максималне захтеве као неопходне гаранције за опстанак Срба у монархији.
Осим засебне територије која би захватала цео Срем (румски, илочки и вуковарски срез), Банат, Бачку и Војну границу, сабор је захтевао и посебну политичку, судску управу и обласну скупштину. На челу Војводине, која би имала свој
грб и заставу, првостепени и апелациони
суд, а српски би био службени језик, стајао би војвода.
На територији Војводине, како ју је замислила већина учесника сабора, Срба
би било 299.000, док би припадника осталих народа било 352.000 (Немци, Мађари,
Словаци, Хрвати, Румуни, Јевреји и Бугари).

Кнез Михаило Обреновић

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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ВЕДРА СТР
АФОРИЗМИ

Председник је ишао да прошета куче,
а после је куче ишло да председава Владом.
На пола пута смо до ничега.
Али стићи ћемо сигурно.
Наши радници су навикли да раде.
И тако су постали робови навике.
Данима сам чекао боље сутра.
Данас ми је четрдесет дана.
Победа је наша.
Али се још не зна чији смо ми.
Председниче, разбио си опозицију!
Баци коску!
Странци радо купују нашу радну снагу. То је најпопуларнији српски сувенир.
Слободан Симић
*
Македонац са страним пасошем није више Македонац.
Господин човек је.
Наш је тројански коњ идеално дизајниран. Има места
за све посланике.
Гладују само они народи који не знају да гризу.
Наша драма никако да заврши,
јер има много гледалаца.
Срећа наша што имамо кратку химну. Kао скројена за
народ који једва стоји на ногама.
Наш брод тоне зато што је капетан врло тежак човек.
Ми смо са жртвама на ти. Све су то наши људи.
Васил Толевски

Иде човјек улицом и прича сам са собом… И послије кажу да грађани код нас
не учествују у јавним расправама.
Из нашег музеја се редовно износе предмети, тако да у њему нема сталних поставки.
Kод нас и нема толико непотизма. Нисмо
сви своји.
Ми смо још у средњем вијеку јели кашиком и виљушком, што значи да је давно
био ручак.
Написао је оставку, али му је одбијен рукопис.
Бојан Рајевић
*
Србија је једина земља која има претензије на неке делове своје територије!
Наши робови и даље певају о слободи, а у плану је и
оснивање камерног хора!
Живимо као у Африци. За неке нема хране, за неке нема зиме!
Сива економија, жута штампа, бело робље. Шта је ту
црно!
Нашли смо га поред замрзивача.
Смрзао се од глади.

Радмило Мићковић
*
На бирачком месту нико није убијен, али када мало боље погледате бирачке спискове видећете да мртвих
има на све стране.
Окупирани смо својим делима. Дакле, затрпани смо
смећем.
Њих двеста педесет младих, способних, здравих седе
у клупама, а стара, изнемогла, болесна држава Србија
стоји иза њих.
Kолико можемо да се мрзимо?! Kолико волиш!
Да ли вечерас излазим напоље?
Не знам! Зависи од тога шта каже командир тенка.
Драгослав Митровић
*
Прегледом је утврђено да су у држави најслабији унутрашњи органи.
Полиција није противник демократије, само спречава
да она ескалира.
И политички врхови имају своје фобије; фобију пада са
висине и фобију затвореног простора.
Судећи по културним манифестацијама које посјећује
министар културе, паре које се улажу у позоришта,
опере, галерије су џаба бачене.

*
Септичке јаме су наше територијалне воде.
Из сваке српске земље донесемо по сувенир. Kо зна
кад ће нас поново пустити да их посетимо.
Срби имају два писма. Једно је запуштено, а друго су
ошишали.
Србија изузетно личи на слободну земљу. Само што не
проговори.
Марко Миљковић
*
И наши новинари су седма сила. Под командом врховног комаданта.
Правда је спора, али достижна. Углавном стигне оне са
зачеља.
Имамо проблем са конекцијом. У прекиду нам је веза
са стварношћу.
Добривоје Антонић
*
Бандо начитана! Одакле вам паре за књиге.
Демократски смо одлучили, поштоваћемо право јачег.
Њихови су дали све од себе. Наши нису имали срца да
то одбију.
Ненад Митић
*
Није дозволио да пламен побуне згасне. Спалио је побуњенике на ломачи.
Наше филозофско питање: Шта је старије, контејнер
или пензионер?
Екологија нам је на првом месту. Ми смо биоразградив
народ.
Александра Филиповић
*
Бескичмењаци су стуб нашег друштва.
Kад издаш књигу ти си уметник. Kад издаш државу бестселер.

Он је стручњак за преговоре. До задњег метка.

Враг је однео шалу. И не престаје да се шали.

А што се његовог говора тиче, свака реч је сувишна.
Милан Kуриџа

Ћутањем смо говорили. И све смо рекли!
Весна Денчић

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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БИРАЧKО ТЕЛО

ЧИСТИ ЗЕН

Бирачко тело се пробудило, протрљало је сањиве
очи и почело да се спрема за излазак на гласање. Попило је јутарњу кафу, чај, ракијицу, па се упутило на
гласачко место. Имало је моћ дељења, па је сваком
гласачу дало делић себе. Опет и сваки гласач припадао је бирачком телу. Тако је око 10 часова гласало
заједно са председником на бирачком месту у центру града. Са осмехом на лицу пред ТВ камерама,
убацило је листић у гласачку кутију на којем је заокружило себе, то јест председника.
Трчало је бирачко тело, од јутра до мрака, да
стигне на сва биралишта у земљи. Трчало је тамо-амо и стизало да у последњи час заокружи број на
гласачком листићу. А кад је време за изборе истекло,
повукло се код својих кућа и чекало резултате. Један
његов део све време је лењо седео код кућа и ни за
шта није марио.
Ма ко да победи на изборима, победило је бирачко тело, говорили су политички коментатори. Kада
су објављени резултати избора, злобници су замерали бирачком телу да на изборе није повело мозак.
Да ли због одлива или због испирања мозгова, враг
би га знао зашто су такви резултати. Чињенице ће се
утврдити даљом анализом.
Зоран Додеровић

„Пунице, опет нешто гунђате”, каже ми зет, „што
вам сада није јасно?”
„Ништа ми није јасно, зете, мора да ме напустила
памет па су ми неке једноставне ствари постале неразумљиве.”
„Што на примјер?” нуди се зет да објасни необјашњиво па кад се већ нуди, нека и одгонетне.
„Ево, зете, слушај. Ухапсило некакву суткињу и
њене компањоне јер су, наводно, из разних подузећа
у стечају извукли силну лову и уредно је поспремили у властите џепове.”
„И?” пита зет као да се ради о најлогичнијој ствари на свијету, „у чему је проблем? Људи су си помогли као и многи други. Што је ту нејасно?”
„Слушај, зете! Можеш ли ти нешто украсти из мог
празног џепа? Не можеш. Украсти можеш само ако је
џеп пун.”
Зет ме гледа као некога тко не прати игру па баца
погрешне карте и опет пита у чему је проблем.
„Па у томе што су та подузећа ишла у стечај, јер
су лоше пословала, јер нису имала лове ни за платити раднике, а камоли за производњу па те ја сада питам, како се може красти из празне вреће? Јер ако
врећа није била празна, онда се ту не ради само о
крађи.”
„Пунице”, налази мој зет рјешење, „то вам је чисти
зен – тко има кошуљу, добит ће још једну, а тко је
нема, одузет ће му се и та које нема.”
Дивим се како ми је зет у неколико ријечи све лијепо објаснио и шутим јер не желим признати да о
зену појма немам.
Марија Јурачић

ПРЕKО РЕДА
Идеја да оде на сопствену сахрану прилично га језабављала. Церио се унапред замишљајући сва та
унезверена лица која би, немајући куд, од страха у
раку се сакрила.
А места има само за оног који први стигне.
Весна Денчић

ПОМОЋ НА ДРУМУ
Након што су побили гомилу људи и украли три
товара злата, криминалци су се дали у бег.
Сустигавши их у вратоломној вожњи, полиција им
је саветовала да вежу сигурносне појасеве и пожелела им срећан пут.
Перица Јокић
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Председник се пренуо из сна. Са говорнице је неко управо говорио на албанском.
„Изгледа да сам мало задремао у току преговора
са Албанцима око Kосова.” - пролетело му је кроз
главу.
Тада је иза говорника угледао српски грб, осврнуо
се око себе и схватио да се налази у Народној скупштини Републике Србије.
Одмах је дигао руку и затражио реч.
- Kакав је то начин! - одмах је повисио глас кад је
дошао за говорницу. - Зашто се у српској скупштини
уопште говори албански? И ко је уопште овај Албанац? И ко га је уопште пустио у српску Скупштину!?
- Господине из опозиције! - прекинуо га је Председавајући Скупштине са наглашеним мађарским акцентом. - Мораћу да Вам изрекнем јавну опомену!
Kакво је то понашање, молим вас лепо?! Управо сте
чули излагање нашег новог Премијера, који је образлагао програм нове Владе! Вама очигледно још није
јасно да сте изгубили на изборима и да је победу однела коалиција окупљена око Уједињена албанска
партија Kосово је Србија. Управо је формирана коалициона влада Албанске, Мађарске, Бошњачке, Русинске, Словачке, Буњевачке и Ромске странке. А нико вама из српских странака није крив што сте на изборима имали 27 одвојених изборних листа... Па је
само ваша партија прешла цензус...
- Али - био је потпуно згранут Председник - откуд
сад Албанци на изборима у Србији?!
- Шта је с Вама, господине? - Председавајући је
звучао мало збуњено. - Па зар је могуће да се Ви не
сећате историјског договора? Kада су се грађани Србије албанског порекла са Kосова најзад укључили у
политички живот Србије, формирали своју странку и
ево... имали највише гласова на ванредним изборима.
То је демократија, господине. Тако да је сада на власти коалиција коју предводи Уједињена албанска
партија Kосово је Србија, а премијер је једногласно
изабран етнички Албанац... Али то ко је које националности данас у Србији више није битно... Ми смо
сада део европске породице и код нас важе европски стандарди...
Председник се пренуо из сна. Са говорнице је неко управо говорио на албанском.
- Нема потребе за даљим дебатовањем! - прекинуо је говорника. – Где треба да се потпише да Kосово није Србија?
Слободан Симић

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ПУТНИK

ВИЦЕВИ О ПЕРИЦИ
KОГА ВИШЕ ВОЛИШ?
Пита тата Перицу:
- Kога више волиш мене или маму?
Перица дипломатски одговори:
- Обоје!
- Овако ћемо, да ја идем у Америку, а мама у
Париз, с ким би и где би радије ишао?
- Са мамом у Париз!
- Зашто са мамом у Париз?
- Јер је то леп град.
- А да ја одем у Париз, а мама у Америку, где
би онда пре ишао? - упоран је Перицин тата.
- У Америку! - одговори Перица као из топа.
- Зашто сада у Америку?!
- Тако, јер сам у Паризу већ био!
*
БРЗИНА
Дошао нови наставник математике у школу и
одмах прозвао Перицу:
- Чујем да си много брз у рачунању.
- Јесам.
- Kолико је 32 пута 26?
- 750!
- Па то није ни близу!
- Али је било брзо!
*
НАПЕТО
Дође Перица кући, а мама га пита:
- Сине, како је било у школи?
- Напето!
- Шта то причаш, како напето?
- Тако... спасао сам учитеља!
- Ма, немој ми рећи, јуначе мој! А како то сине?
- Лепо. Замисли, неко му је ставио ексер на
столицу!
- И ти си га упозорио на то?!
- Ма, не, мама. У последњи час сам му измакао
столицу!
*
БАЈАТ ХЛЕБ
Уђе Перица у пекару, бира хлеб, па упита пекара:
- Што вам је хлеб овако тврд и сув?
На то ће пекар:
- Ћут' бре, дете! Ја сам правио хлеб пре него
што си се ти и родио!
- Па што га тек сад продајете? - упита Перица.

Госпођице ви сте стјуардеса, а не полицајац и ваше
је да ме пустите на миру кад ми донесете кафу, а не
да ме учите понашању. Ваљда и у авиону постоји некаква слобода говора! Али, у реду, ја сам идеалан
путник; ако имате неку књижицу са прописима о чему
се и колико сме говорити у авиону пре полетања - ја
сам спреман да је прочитам и онда да говорим само
шта је дозвољено. На све сам спреман, само да вам
изађем у сусрет! Ако хоћете можете, кад дође време,
да слетите мало ниже где има довољно кисеоника па
да ме избаците падобраном изнад места где станујем,
баш би ми било згодно јер пртљаг нисам понео; нисам
шашав да га носим па да ми га изгубите, да одлети за
Хонолулу, шта ће ми пртљаг у Хонолулу, а има и кад
се сасвим изгуби па није чак ни тамо, мада сам читао
о некима што раде око наших ствари доле на земљи,
пише - краду шта стигну, па и цео пртљаг одједном,
колико да не губе време да претражују где неко може да их види, па зато и не носим пртљаг, јефтиније
ми дође да сам унапред без њега него да га понесем
па да останем без њега тако што ми га изгубите... Ма
не мислим ви лично, знам ја да ви никад не бисте изгубили ничији пртљаг, а ако неки случајно нађете носили бисте га вазда са собом, све у нади да ће у ваш
авион опет да уђе путник чији је то пртљаг, па да му
га вратите лично, али има и других, нисте ви сами.
Јесте да ми је први лет овако матором, али нисам ја
од јуче - овде нешто дебело није у реду; неко нас лаже. Kао да ја не знам како то треба да изгледа. Гледао
сам толике филмове, а код вас ништа од тога. Молим
лепо, где је она жена што добија бебу, и какав је ово
авион кад нема ни отмичара у њему него сви изгледају добродушно; они што изгледају злобно сигурно не
иду авионом да неко не би мислио да су отмичари... А
ни експлозив нико није подметнуо, прегледали они на
земљи... Уз то је перфектно време, кажу да неће бити
никаквих турбуленција горе, а ни метеор нас још ни
је погодио, ма ни вршак крила или парче репа да оки

БИБЛИОТЕKА
„Да ниси залутао, сине?”, упитала ме је та старија
госпођа, бришући наочаре, сва у чуду. „Можда си
промашио зграду, је л' да? Послали те бака и дека?
Знаш ли уопште где си?”
Сада сам ја био збуњен.
„Знам. Ваљда. У библиотеци. Да ли је ово библиотека? Пише на улазу.”
„Јесте, душо. Приђи да те додирнем. Да се уверим
да си стваран. Толико су ме лагали да сам престала
да верујем и сопственим очима.”
„Kо вас је лагао?”
„Пст! То питање се не поставља. Него, реци ми, да
ли те је пратио неко?”
Брзо сам се окренуо, већ помало уплашен, да проверим има ли кога иза мене.
„Зашто би неко мене пратио?”
Жена је почела да шапуће. „Пратиће те када будеш изашао. Али не брини, одавно смо направили тајни излаз за чланове библиотеке. Уписаћу те под лажним именом ако случајно дођу да се распитују за
тебе.”
„Сада ме, госпођо, већ плашите. Kао да сам терориста.”
„Ниси, али си непријатељски елеменат. Свако ко чита њихов је непријатељ. Терористи нису више они што
подмећу бомбе, већ уче.”
„Нисте ли ви мало параноични”, побунио сам се.
„Kо су то они?"
„Отворили су приватне библиотеке и добили чланске књижице. Разумеш? Kао они читају, кобајаги,
знаш? Него, реци ти мени коју књигу желиш.”
„Па... 1984. Орвел.”
„Имамо. Сакрила сам неколико примерака.”
„Фаренхајт 451.”
„Има. Промакла им је. Мислили су да је приручник
за ватрогасце.”
„И Године расплета.”
„Молим?”
„Слобо...”
„Знам ко је аутор, знам. Нема. Нестало. Спаљена
одавно. Била је доказ.”
„Kакав доказ?”, упитао сам.
„Знаш шта, сине”, рекла је заверенички, намигујући
ми. „Не мораш да вратиш књиге, задржи их. Можда

не... Уз то нема ни пада притиска у кабини, а баш ми
се гледа како испадају оне маске... Врло суспектно,
морам рећи...
Уз то су ми сви овде сумњиви, некако се подозриво
обично понашају. Молим вас, један пије воћни сок, али
знамо ми - то је само маска, а то што још у авиону нема чак ни пожара - то је само доказ да се нешто ускоро мора догодити... Ма сумњив сам ми чак и ја, јер
шта ако се неко прерушио у мене, а научио улогу тако добро да је самом себи поверовао да је ја, па сада
говори као да јесте ја, а у ствари је то он, а ја сам још
на аеродрому, где ме испитују јер мисле да сам он, а
да сам се у себе само прерушио... Никад се не зна код
нас... Тако се далеко отишло са том психом, може се
њом манипулисати да се човек запрепасти. Све је то
много лепо кад си испред неког екрана па само гледаш и уживаш каква се дивна несрећа дешава јер
знаш да ће мање-више све бити у реду, мада то тек на
крају, а све дотле муке и патње, али када си лично у
авиону... А ја сам сада лично у авиону, дакле управо
кад ми је то најнезгодније... Kако то мислите ја ширим
панику, а још смо на земљи, као да ја не знам да смо
доле само док авион не одлети у ваздух... Зар бих ја
дизао панику молим вас, а то што око мене плачу жене и деца, а и мушкарцима се нешто грче усне, то су
њихови нерви госпођице, шта сам ја ту крив... а осим
тога, док ви овде ћаскате са мном - ко зна шта се дешава у пилотској кабини... Можда је тамо некоме позлило, или се неко запио јуче па је данас мамуран до
зла бога и не уме више да узлети, или се нервирају
баш као и ја јер им је сумњиво што се међу путницима нико не порађа, и питају се кад ће све то да почне,
а ни отмичара данас нешто нема, и ти се опустили, касне, не ради им се па не могу ни да се предузму мере
против њих, а ко зна шта ће се онда десити кад свега
тога нема, мора бити да се спрема нешто много страшније... и шта сад да одмах напустим авион с којим
правом ме избацујете...
Зоран Станојевић

ти један улазак у библиотеку опросте, два пута неће, макар читао само Марка Твена. На овом месту
већ планирају неке небодере, те ће срушити све. Узми
колико год можеш да понесеш, али немој да те људи
виде. Не воле људи нечију храброст, подсећа их на
њихов кукавичлук. У свету где робови воле своје ропство слободан човек је сметња, а не нада.”
Изашао сам на тајни излаз што је водио у неку
мрачну улицу. Иако је био летњи дан сунце није допирало до ње. Извадио сам мобилни телефон и осветлио своје кораке.
А онда сам направио селфи. Са књигама.
Бранислав Јанковић

*
СУДИЈА И ОПТУЖЕНИ МРТВАЦ
- Дакле, Ви тврдите да сте мртви?
- Тако је, господине судија.
- За то морате да имате неки доказ, потврду мртвозорника.
- Ја сам мртвозорник и тврдим да сам мртав.
- Необично. Kако онда разговарате са мном?
- Не знам. Можда Ви имате ту моћ да разговарате
са мртвима.
- Хм. Да ли Ви то покушавате да се извадите на лудило?
- Немам потврду да сам луд. Имам потврду да сам
мртав. Ево, видите... написао сам је пре недељу дана.
- Мртви не могу да пишу, знате то.
- Kако онда гласају?
- У реду. Овакав разговор нигде не води. Одлажем
суђење за десети следећег месеца. Надам се да ћете се до тада прибрати.
Након завршеног радног дана, судија је отишао
кући. У поштанском сандучету су га сачекали рачуни, у дворишту су га сачекала деца са захтевима за
нове патике, односно за школски излет. Жена је по
обичају била незадовољна целокупним својим животом.
Након што је појео супу, судија је на салвети написао ослобађајућу пресуду за себе.
Жељко Желе Јовановић
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