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ПОЛИТИКА

Реаговања на препоруку пријема Косова у Унеско

Косовски манастири све даљи од Србије
У Београду, Новом Саду и Косов-

ској Митровици одржани су про-
тести против могућег пријема 

Косова у Унеско. Студенти Београд-
ског универзитета окупили су се ис-
пред зграде Правног факултета. Они 
су носили српске заставе и транспа-
ренте. Нешто касније, око 800 акаде-
маца окупило се испред Храма Светог 
Саве и поручило да се „српска омлади-
на никада неће одрећи Косова и Мето-
хије”. Према наводима организатора, у 
протестној шетњи учествовало је и не-
колико професора Правног факултета 
на челу са деканом Симом Аврамови-
ћем, као и редитељ Борис Малагурски.

На сличном протесту, који је орга-
низовало Удружење „Млада српска 
снага”, на новосадском Тргу слободе 
се, како је јавио Танјуг, окупило „не-
колико десетина младих”. У Косов-
ској Митровици, грађани и студенти 
Приштинског универзитета прошета-
ли су улицама у близини главног 
Ибарског моста у овом граду.

Поводом ове одлуке, министар 
спољних послова Србије Ивица Да-
чић је на ванредној конференцији за 
новинаре саопштио да ипак постоје 
шансе да на Генералној конференцији 
Унеска у новембру, буде одбијена 
препорука да Косово уђе у ту орга-
низацију. Истичући да је Извршни са-
вет, „баш како је та тачка на против-

правни начин и дошла на дневни ред, 
тако без икакве дебате и усвојио пре-
поруку да Косово буде примљено у 
ту организацију”, он је навео да је 

гласање показало „огромне поделе у 
међународној заједници и Унеску”.

Остали државни функционери та-
кође су се огласили, па је Марко Ђу-

рић, шеф Канцеларије за КиМ, иста-
као да је одлуком „великих и моћних 
држава погажено међународно пра-
во и правда”, док је Небојша Стефа-
новић, министар унутрашњих посло-
ва, изјавио да „није правично да они 
који су уништавали српску баштину 
сада постану њени ’заштитници’”, 
преноси Танјуг.

Председник Србије Томислав Ни-
колић најавио је да ће Србија на Гене-
ралној конференцији Унеска покуша-
ти да „убеди цео свет” да се одлука о 
чланству Косова одложи макар за 
још две године (до наредне Генерал-
не конференције), а да у међувреме-
ну „то питање пребацимо на разгово-
ре у Бриселу”.

Огласила се и опозиција, па је та-
ко ванпарламентарна Демократска 
стран ка Србије оценила да су „нај-
активније у лобирању у корист Ко-
сова биле оне земље које председ-
ник владе, изврћући реалност, упор-
но назива пријатељима Србије”.

С друге стране, приштински зва-
ничници поздравили су одлуку Извр-
шног савета Унеска. Атифете Јахјага, 
председница Косова, оценила ју је 
као „фантастичну”, док је премијер 
Иса Мустафа оценио да ће „кроз 
чланство у Унеску користи имати сви 
грађани Косова, што ће даље унапре-
дити суживот”, преносе агенције. 

Препорука Извршног савета Унеска да Косово буде 
примљено у ту организацију, изазвала је велико 

незадовољство у српском народу. Чланство 
покрајине у организацији УН за образовање, науку 

и културу значи, поред осталог, да ће српски 
манастири на Косову и Метохији постати део 

баштине ове самопроглашене државе

Свакога дана у ЕУ стиже 10.000 миграната

Земље у региону не искључују подизање ограда
П осле првобитне подозривости 

према мађарском моделу за-
штите граница, лидери земаља 

нашег региона, све чешће спомињу 
подизање ограда на границама, како 
би заштитили своје државе од некон-
тролисаног прилива миграната из 
арапског света. Мађарски премијер 
Виктор Орбан изјавио је у Мадриду 
да „ово са чиме се суочавамо није из-
бегличка криза. Ово је исељенички 
покрет састављен од економских ми-
граната, избеглица и, такође, страних 
бораца. То је неконтролисан и нере-
гулисан процес”. Навео је да су „пра-
во на људско достојанство и сигур-
ност, основна права, али да ни немач-
ки, нити мађарски начин живота није 
основно право свих људи на Земљи”, 
пренео је АФП.

Мађарска је понудила да помогне 
у враћању у Грчку и Турску, избегли-
ца којима је одбијен захтев за азил у 
земљама Европске уније.

Министар иностраних послова Ау-
стрије Себастијан Kурц истиче да ЕУ 
мора самостално да се брине о сво-
јим спољним границама, а не да зави-

си од неког другог. Осим тога, он је у 
интервјуу аустријском радију „Ое1”, 
негирао тврдњу да зидови, попут 
оног на мађарско-српској граници, не 
делују.

„Ако би била тачна теорија да не 
функционишу зидови, да је немогу-
ће било где на свету обезбедити гра-

нице, онда се питам како негде друг-
де на свету то функционише. Питам 
се и зашто функционише граница из-
међу Турске и Бугарске, где је пре 
више година постављена ограда. Та-
кође и Шпанија је успела да обуста-
ви талас избеглица оградом”, нагла-
сио је Kурц.

Истовремено, министарка унутра-
шњих послова Аустрије Јохана Микл-
Лајтнер каже, да је, ако се стање са 
избеглицама не стави под контролу, 
неопходно да се изгради „тврђава 
Европа”. Према њеним речима, биће 
неопходно да се успоставе такозвани 
„хот спотови” за регистрацију на 
спољним границама ЕУ, као и да се 
направе договори о расподели избе-
глица. Без боље заштите спољних гра-
ница ЕУ, није могуће средњерочно 
ситуацију ставити под контролу, ука-
зала је министарка.

И Словенија најављује могућност 
изградње ограде на граници са Хр-
ватском, ако јој ЕУ не пружи довољну 
подршку, најавио је премијер те зе-
мље Миро Церар, а слично размишља 
и влада у Загребу. 

Размере тзв. мигрантске кризе или 
исељеничког покрета, како ову појаву назива 

премијер Мађарске, измакле су контроли, 
па се модел заштите државних граница оградама, 

у нашем окружењу разматра све чешће

ЧЕШКА ТРАЖИ ЗИД 
НА ГРАНИЦАМА ЕУ
„Брисел је затајио и није у ста-

њу да решава кризу. Треба посла-
ти сигнал да људе више не може-
мо да примамо и да затвори шен-
генску границу. Другог решења 
нема, говоримо то већ пола годи-
не”, изјавио је потпредседник че-
шке владе и министар финансија 
Андреј Бабиш и подсетио да је 
границе затворила Мађарска, а да 
ће то учинити и Словенија и Хр-
ватска.

ПРВИ ПОЗИВИ ЗА ГРАДЊУ ОГРАДЕ У СРБИЈИ
Председник Српске народне партије (СНП) Ненад Поповић, изјавио је 

да са ескалацијом мигрантске кризе, предлог о изградњи зида на грани-
ци са Македонијом постаје све реалније решење. Он је рекао и да Срби-
ја мора да се заштити на време.

„Србија не сме да постане резервна држава и карантин за мигранте 
пред вратима ЕУ, а на прво место треба да ставља безбедност државе и 
грађана”, истиче овај политичар.
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Политика

Реч уредника

Амнезија као национални љубимац
А мнезија је, кажу стручњаци за 

медицину, губитак памћења 
одређеног временског раздо-

бља или појединих догађаја. Најче-
шће се јавља као последица трауме 
мозга или патолошких промена у не-
ким можданим подручјима, али се 
може јавити и као последица прете-
раног узимања психоактивних сред-
става или интензивног стреса. Амне-
зија, прецизирају они, може бити при-
времена или трајна. Ако је органски 
проузрокована обично доводи до за-
борављања свега што се у одређеном 
раздобљу збило, док се последице 
психогено узроковане амнезије огле-
дају у немогућности сећања само 
неких догађаја.

Смештање у неки од ових контек-
ста феномена колективне амнезије, 
која нас, као народ, карактерише у 
новије време, није лак посао. Психо-
активне супстанце, надам се, већина 
нас не користи. Под стресом јесмо, 
неки од нас и свакодневно, али веру-
јем да он није толики да нам као по-
следицу свог присуства у мозговима 
остави тако велике црне рупе, које 
гутају оно што најкраће називамо ко-
лективним памћењем. То што треба 
памтити, ни по броју, ни по интензите-
ту, а ни по значају, није занемарљиво, 
па отуда и чуђење: како нам полази 
за руком да под мождани тепих гур-
немо и тамо трајно сместимо управо 
оно што би неким другим нацијама 

било од непроцењивог значаја – или 
чак свето?

Покушајмо да људе из свог окру-
жења упитамо за неке од значајних 
датума националне историје. Они код 
којих процес испирања ума још није 
узео великог маха, можда ће вам 
споменути Видовдан, понеко од њих 
Сретење, а на свако сећање које, 
евентуално, уследи преко тога, мо-
жемо гледати као на прави ментални 
подвиг.

Проверите ли колико ваших позна-
ника зна зашто би требало памтити 
13. јун 1878. године, сигуран сам да 
ћете остати разочарани. Дан када је 
Србија стекла независност, данас је у 
нашој колективној свести потпуно 
маргинализован и, зашто не признати, 
из ње истеран.

Дозволили смо да нам, почетком 
овог миленијума, западни „пријате-
љи” ишчупају из колективног памће-
ња чак и 7300 невино стрељаних – 
одраслих цивила и деце, октобра 

1941. у крагујевачким Шумарицама. 
На суђењу нацистима у Нирнбергу, 
утврђена је одговорност за тај број 
страдалих, али је он у наше време не-
коме засметао. Нико није дигао глас 
када су, почетком 2000-тих година, 
цифре кориговане, па је скоро 5000 
убијених нестало из уџбеника исто-

рије. Новонаписане историјске читан-
ке кажу да су у Шумарицама Немци 
стрељали свега 2500 људи, а ту мани-
пулацију данас, нажалост, наши на-
ставници беспоговорно усађују у 
свест младим нараштајима.

Треба ли подсетити и на нашу оми-
љену забаву, која је такође последи-
ца губитка колективног памћења: 
старим неваљалцима свесно качимо 
анђеоска крила, добро познате мо-
ралне наказе постављамо на пиједе-
стале праведности, док се крајње на-
ивно, као да их први пут видимо, по-
ново хватамо у коло с вуковима, који 
су нам већ пустошили торове.

Америчко-шпански филозоф Џорџ 
Сантајана, једном је рекао како је 
народ који заборавља своју историју 
осуђен да је понавља. Међутим, они 
којима се то деси, ризикују не само 
да своју злу судбину понове, већ и да 
им буду приписана управо она неде-
ла која су други починили њима. „Не-
мојте се изненадити ако кроз коју 
деценију будете читали како су у 
Шумарицама стрељани Немци”, рече 
ми једна познаница. Одговорих јој да 
то вероватно нећу доживети. Али, ко 
зна… Можда понављање као после-
дица актуелног убрзања неких исто-
ријских процеса, потпомогнутих 
оном невеселом дијагнозом наше ко-
лективне свести, стигне и много ра-
није.

Драган Јаковљевић

Потискивање у други план, а потом и заборављање 
сопственог језика и националног идентитета, 

свакако је први корак ка нестајању са етничке мапе 
света и најекстремнији облик колективне амнезије. 
Тој бољци, међутим, претходе бројни алармантни 
симптоми на које често гледамо кроз ружичасте 

наочаре, па и са симпатијама

Орбан и Вучић разговарали у Мадриду

На делу је дестабилизација европске демократије

„М игрантска криза је показала 
да, уколико желимо да се 
одбранимо од таквих појава, 

онда Србију треба прихватити ближе 
и интегрисати је у Европску унију”, 
рекао је Виктор Орбан у разговору са 
Александром Вучићем, преносе аген-
ције. 

Он је додао да ће захваљујући до-
бросуседским односима и на-
ционалним интересима две 
земље, Мађарска подржати 
Србију у Бриселу. Такође је 
затражио од европских лиде-
ра да промене своју имигра-
циону политику и укључе сво-
је гласаче у дебату о будућно-
сти континента, рекавши да ће 
се у противном суочити с по-
литичком кризом и претњом 
по демократски поредак.

Орбан је рекао да европски 
лидери немају мандат да до-
зволе да без мало или без ика-
кве контроле, хиљаде мигра-
ната уђу у ЕУ.

„То дестабилизује европску 
демократију. Ми треба отво-
рено да започнемо разговор о 

будућности нашег континента, да 
слушамо народ и њихове ставове 
укључимо у нашу политику. Уколико 
то не урадимо, имаћемо политичку 
кризу изнад мигрантске”, рекао је 
Орбан.

Према његовим речима, жичана 
ограда на мађарској граници треба-
ло је да одврати мигранте од Евро-

пе, а не да их преусмери на 
други пут ка Немачкој. Орбан 
је рекао да је од својих бал-
канских суседа затражио по-
моћ у враћању миграната.

„Права је ствар да им се не 
осигура пролаз ка Европи, већ 
да се врате у избегличке кам-
пове одакле су и пошли. Што 
су даље дошли из својих зема-
ља у проблему, то је теже за 
њих да се врате. Због тога ти 
људи морају остати (у својим 
регионима) и тамо им морају 
бити обезбеђени хумани усло-
ви”, рекао је Орбан, док став 
Александра Вучића на ову те-
му није наведен у извештајима 
агенција. 

„Права је ствар да се мигрантима не осигура пролаз 
ка Европи, већ да се врате у избегличке кампове 

одакле су пошли. Што даље стижу на путу из 
својих земаља које се налазе у проблему, то је теже 

за њих да се врате”, рекао је мађарски премијер 
приликом сусрета са српским колегом

Разговори двојице премијера
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Друштво

С еминар за представнике народ-
носних самоуправа на терито-
рији Жупаније Чонград одржан 

је у организацији Владиног уреда ове 
Жупаније. Форум је приређен са ци-
љем да се члановима представничких 

тела народности, 
пренесу информа-
ције и практични са-
вети, који су важни 
за рад и функцио-
нисање народно-
сних самоуправа. 
Учествовали су и 

представници српских самоуправа из 
Сегедина, Новог Сентивана, Деске и 
Чанада.

Како нас је информисала Јелена 
Марковљев-Веселинов, председница 
Самоуправе Срба у Новом Сентивану, 

током саветовања су се углавном чу-
ле информације које су биле већ и ра-
није познате представницима изабра-
них тела народности. Говорници су, у 
складу са законским прописима, па-
жњу првенствено усмерили на ва-
жност исправног функционисања и 
подношења записника са седница на-
родносних самоуправа. Такође, било 
је речи и о финансирању изабраних 
тела националних и етничких мањина.

Прецизан обрачун буџета спада у 
старе обавезе и дужности народно-
сних самоуправа. Како нам је обја-

снила Јелена Марковљев-Веселинов, 
новина је да се средства из диферен-
цијалног финансирања могу користи-
ти само за организацију и реализаци-
ју приредаба.

Говорници су присутнима скрену-
ли пажњу да народносне самоуправе 
треба да доносе више закључака и на 
време предају записнике, како би до-
биле више бодова. На тај начин доби-
јају већи износ додатне финансијске 
помоћи за организовање својих кул-
турних манифестација.

П. М.

Ново у Српском културном центру у Будимпешти

Постављен електронски инфо-пулт о Србији

П осетиоци Српског културног 
центра од недавно имају при-
лику да се са туристичким по-

тенцијалима и историјским знамени-
тостима Србије упознају коришће-
њем најмодерније технологије. Тури-
стичка организација Србије поклони-
ла је СКЦ-у електронски информаци-
они пулт, уз помоћ којег ће сви заин-
тересовани, за неколико минута, мо-
ћи да добију основне информације о 
жељеној дестинацији.

Мултимедијални пулт са информа-
цијама о Србији, у Будимпешту је 
стигао уз подршку Амбасаде РС у 
Мађарској.

– Велико ми је задовољство да ве-
черас овде представимо и „отворимо” 
овај информациони медијални пулт 
или стуб, који ће помоћи да се повећа 

видљивост наше земље и ван 
њених граница, овога пута у 
Мађарској. Сви заинтересо-
вани овде ће моћи да прона-
ђу информације које траже и 
упознају се са лепотама Ср-
бије. Ово је модерни вид ко-
муникације наме-
њен нашим људима 
овде, али и потенци-
јалним клијентима 
са овог, мађарског 
тржишта. Помоћу 
напредних техноло-
гија овај софтвер 
могуће је употпу-

њавати и обогатити новим ве-
стима и садржајима. За сада 
је могуће добити информа-
ције на српском и енглеском 
језику, али ћемо ускоро има-
ти и мађарски. Српски кул-
турни центар у Будимпешти 
је прави простор за један 
овакав пулт – рекла је Жељ-
ка Пудар, саветник у Тури-
стичкој организацији Србије.

Заједно са Жељком Пу-
дар, овај туристички инфо-
пулт, домаћинима је предао 
амбасадор РС у Мађарској 
Раде Дробац, а овом значај-
ном догађају присуствовали 
су, поред осталих, и Љубо-
мир Алексов, представник 
Срба у Мађарском парла-

менту и Вера Пејић-Сутор, председ-
ница Самоуправе Срба у Мађарској.

У простору СКДЦ-а постављен је и 
етно кутак, лепа стаклена витрина са 
рукотворинама из Србије, које по мо-
тивима и изради представљају разли-
чите крајеве наше земље. Сви посети-

оци СКЦ-а убудуће ће моћи да се ди-
ве ручно израђеним тканицама, везе-
ним рукавицама и чарапама, предме-
тима од грнчарије и златовезом изра-
ђеним ћириличним словима који до-
чаравају дух матице.

Д. Б.

Ванредна седница Скупштине ССМ-а

Усвојене мере поводом извештаја Државне контроле
У седишту Самоуправе Срба у Ма-

ђарској одржана је ванредна 
седница Скупштине тог тела, ко-

јој је председавала Вера Пејић-Сутор, 
председница ССМ-а. На дневном реду 
било је усвајање пакета мера које ће 
ССМ предузети након недавно приспе-
лог извештаја Државне контроле о по-
словању у периоду од 1. јануара 2010. 
до јуна 2014. Наиме, рок за одговор 
контролорима био је пред истеком, па 
је руководство земаљске самоуправе 
сазвало ванредно заседање највишег 
тела српске заједнице у Мађарској.

Иако за то није постојала законска 
обавеза, намера сазивача седнице би-

ла је да се донесе заједничка скуп-
штинска одлука о предузимању по-
требних активности.

С обзиром да су извештај Државне 
контроле и предлог предузимања ме-
ра од стране ССМ-а били једина тачка 
дневног реда, сама седница је трајала 
краће него што је до сада била пракса. 
Размењена су мишљења о самом тек-
сту извештаја, па су се том приликом 
могла чути његова различита тумаче-
ња. У дискусији су посебно активни 
били представници групације „Српски 
форум” Димитрије Ластић и Борислав 
Рус, који су тражили да разматрање 
извештаја Државне контроле и усваја-

ње пакета мера буду две одвојене тач-
ке дневног реда.

Према оцени ранијег председника 
Самоуправе Срба у Мађарској и са-
дашњег посланика у Мађарском пар-
ламенту Љубомира Алексова, за 
претходни период функционисања 
земаљске самоуправе било је карак-
теристично формирање и јачање ин-
ституција, интензивирање њихових 
активности, умножавање постигну-
тих резултата, као и увећавање вред-
ности заједничке имовине.

После једночасовне дискусије, 
чланови скупштине су већином гла-
сова (6:5) усвојили предложени изве-

штај и план будућих мера земаљске 
самоуправе, који ће бити упућен над-
лежној Државној контролној комиси-
ји. Текст одлуке гласи: „Скупштина 
Самоуправе Срба у Мађарској при-
хвата План за предузимање мера, на-
чињен на основу предлога из ’Изве-
штаја бр. 15157. о контроли народно-
сних мањинских самоуправа – Само-
управа Срба у Мађарској’, у циљу 
спровођења предлога из Извештаја.”

За спровођење ове одлуке у дело, 
Скупштина је задужила председницу 
Веру Пејић-Сутор и шефа канцелари-
је др Јадранку Гергев.

СНН

Саветовање у Сегедину

Семинар за мањинске активисте
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Промоција у Мохачу

Нови број „Барањских српских свезака”

П ромоцију новог броја „Барањ-
ских српских свезака” органи-
зовале су Самоуправе Срба и 

Српска читаоница у Мохачу, а гости 
мохачких Срба и њихових пријатеља 
били су аутори студије „Из прошло-
сти ланчушких Срба” – историчар 
Милан Дујмов и потписник овог изве-
штаја, уједно главни и одговорни 
уредник едиције о животу 
барањских Срба. Ова едици-
ја објављена је као заједнич-
ко издање Самоуправе Срба 
у Печују и Печујско-барањ-
ског српског удружења.

Осврнувши се на минула 
историјска времена, истори-
чар Милан Дујмов је осве-
тлио период досељавања 
Срба на данашње просторе 
мађарског дела Барање. Ис-
такао је важну улогу једног 
мађарског историчара који 
је на основу турских архив-
ских извора извршио попис 
житеља у српским насељи-
ма.

Милан Дујмов је нагласио 
да први писани извор, који 

помиње ланчушке Србе, датира с по-
четка XVIII века, али се једним од нај-
важнијих историјских извора сматра 
„Conscriptio Rascionorum”, који се на-
лази у Архиву Жупаније Барања у 
Печују.

Говорник није заобишао ни тужну 
судбину ланчушког српског право-
славног гробља, као и изградњу и ру-

шење месне српске православне цр-
кве. Иако је јавности као година из-
градње српске православне цркве, 
посвећене Св. Трима јерарсима, по-
зната 1752. година, историчар Дујмов 
је захваљујући римокатоличким 
изворима, пронашао податак да је 
она постојала и раније. Пописивач је 
у својим белешкама навео да је срп-

ска светиња постојала већ 1737. годи-
не.

Милан Дујмов је говорио и о годи-
нама тзв. оптације, када су многи Ср-
би, па тако и Ланчужани, напустили 
своја вековна огњишта и прешли у 
Краљевину Срба, Хрвата и Словена-
ца. Последњи који су напустили село 
били су супружници Бранко и Омер-
ка Вакањац, који су се 60-их година 
прошлог века настанили у Белом Ма-
настиру, у данашњој Хрватској.

На крају свог излагања, Милан 
Дујмов се осврнуо и на свечаност ко-
ја је била одржана у Ланчугу 26. сеп-
тембра ове године (о којој смо писа-
ли у једном од претходних бројева 

СНН-а).
О издању је укратко гово-

рио и главни и одговорни 
уредник едиције о животу 
барањских Срба, Предраг 
Мандић. Он је присутне ин-
формисао да је у припреми 
и студија о гробљанској ка-
пели у Мохачу, која је посве-
ћена Св. цару Константину и 
царици Јелени. Будући да се 
ради о „старом дугу” према 
Мохачанима, припреме за 
објављивање теку убрзано. 
Нови број би требало да све-
тлост дана угледа до Никољ-
дана, 19. децембра, када Ср-
би у Мохачу славе патрона 
свог клуба.

П. М.

Представљање 11. броја барањске едиције, који је 
посвећен Србима из Ланчуга, приређено је у оквиру 

традиционалних клупских вечери које се у 
мохачком Српском клубу одржавају сваке треће 

суботе у месецу

Организатори расправе 
о извештају Владе 
Мађарске на тему 

европске карте 
регионалних и 

мањинских језика, 
подсетили су на 

актуелне проблеме и 
поделили утиске са 

представницима 
народности и 

делегацијом Савета 
Европе, на челу са 

Андреом Вилд, која је 
13. октобра боравила 

у Сегедину

Р азговор на тему мањинских је-
зика организован је у Дому на-
родности у Сегедину, где су 

представници мањина подељени по 
групама. Самоуправу Срба у Сегеди-
ну, која је на разговор ишла у дру-
штву Словака, Хрвата и представни-
це Немаца, представљали су: Јелена 
Фаркаш Сеја, председница и Боривој 
Рус, члан представничког тела Срба у 
овом граду.

Говорећи о српској заједници у Се-
гедину, представници Самоуправе 

Срба су чланове делегације Савета 
Европе информисали о свом положа-
ју и проблемима са којима се суоча-
вају. Посебно су указали на важност 
очувања и неговања матерњег језика, 
као и на обезбеђивање услова за рад 
у образовним установама у којима се 
предаје српски језик.

Јелена Фаркаш Сеја и Боривој Рус 
су подсетили да су Срби својим ра-
дом одувек били важни актери уна-
пређења друштвено-политичког, кул-
турног, образовног и верског живота 
града Сегедина. Они су госте упозна-
ли са програмима „Дана српске кул-
туре у Сегедину”, сегментима срп-

ског школства од забавишта до уни-
верзитета и указали на важност са-
радње са суседним насељима у који-
ма живе припадници српске народ-
ности, као и са матичном земљом Ср-
бијом.

Посебна пажња посвећена је фи-
нансијским проблемима, јер недоста-
так материјалних средстава утиче на 
активности на пољу неговања српске 
културе, језика и светосавског срп-
ског православља. У разговору је би-
ло речи и о проблему медија, а по-
себно је изражено незадовољство 
због неповољних терминима емито-
вања телевизијских емисија на јези-

цима народности. Наглашено је да би 
требало нешто учинити на том плану.

Представници Савета Европе до-
били су сасвим детаљну слику о по-
ложају, активностима и проблемима 
народности, па остаје да се види да 
ли ће примедбе довести до резулта-
та. Подсећамо да је специјализована 
организација Уједињених нација за 
образовање, науку и културу Унеско, 
недавно објавила студију под насло-
вом „Карта језика у свету којима пре-
ти одумирање”. Данас се на планети 
користи око 6000 језика, a чак поло-
вини прети нестанак.

П. М.

Расправа о европској карти мањинских језика

Половини данашњих језика прети нестанак
ДРУШТВО
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КОНЦЕРТИ

Концерт суботичких ђака у Будимпешти

Обележили век и по од смрти Корнелија Станковића

П осебан ужитак за љубитеље 
класичне музике и све оне који 
верују да ову врсту музике тре-

ба популарисати и приближити свим 
генерацијама, представљао је кон-
церт Камерног оркестра „Краљевски 
гудачи Светог Ђорђа”. Овај оркестар 
је у оквиру „Месеца српске културе у 
Мађарској”, наступио у Српском кул-
турном центру у Будимпешти.

Једанаест чланова оркестра, које 
годинама успешно предводи маестро 
Сретен Крстић, поздравио је Милан 
Ђурић, директор КДЦСМ-а, а на го-
стопримству се захвалио Ненад Ни-
колић, чијом заслугом је ансамбл 
1992. године и основан.

– Наступ наших гостију из Београ-
да у оквиру програма „Месеца срп-
ске културе у Мађарској” део је ве-
лике турнеје „Дунав – највећа европ-
ска река”, која протиче кроз 9 зема-
ља, повезујући тако народе и сродне 
културе – рекао је Ђурић.

Управо је такву замисао оправдао 
и програм овог концерта, који је био 

сачињен од дела композитора пове-
заних током Дунава. Публика је ужи-
вала у делима Шуберта, Моцарта, 
Бартока, али и Славенског и Милан-
ковића, па су се чули звуци чардаша, 
румунске и бугарске игре, славонске 
рапсодије, да би срца свих присутних 
загрејале ноте познате српске мело-
дије „Свилен конац”.

Ансамбл је три пута био враћан на 
„бис”, а завршница концерта била је 
прилика да се чују и звуци популарне 
музике: београдских шлагера, као и 
добро познати хит „Девојко мала”.

Овај ансамбл од 1998. године с по-
носом носи назив „Краљевски гудачи 
Светог Ђорђа”, када је добио титулу 
Краљевског дома Карађорђевића и 
свој грб. Поред бројних концерата у 
Србији, овај камерни оркестар је 
имао чак 50 наступа у Немачкој и че-
ста гостовања у Италији, Аустрији и 
Норвешкој. К. П.

Наступ музичара из Београда у оквиру „Месеца 
српске културе у Мађарској”, део је велике турнеје 

под називом „Дунав – највећа европска река”

Вече Краљевских гудача Светог Ђорђа

Нотама повезују народе и њихове културе

П осета ђака и наставника из Су-
ботице Будимпешти организо-
вана је на иницијативу Оливере 

Мунишић, професорке музике у Срп-
ској школи у Будимпешти и помоћни-
ка директора Музичке школе „Субо-
тица”, професорке Тамаре Марковић.

Матуранти ове школе, односно 
ученици 4-а разреда, оформили су 
за ову прилику камерни хор, како би 
и хорском песмом било обележено 
150 година од смрти Корнелија Стан-
ковића, првог српског школованог 
музичара, који је рођен и умро у Бу-
диму. Живео је само 34 године, али 
је оставио велику музичку и култур-
ну заоставштину која обухвата: кла-
вирске и хорске композиције и соло 
песме. Ово је била прилика 
да се публика упозна са ни-
зом његових дела, а профе-
сор др Коста Стефановић 
одржао је веома интере-
сантно казивање о животу и 
стваралаштву Корнелија 
Станковића.

Уводну реч је одржала 
ученица Наташа Пејчић, која 
је са великим поносом пред-
ставила свој лепи град и 
школу. Музичка школа „Су-
ботица” основана је 1868. го-
дине и ускоро прославља 150 
година постојања. Настава се 
одвија на српском и на ма-
ђарском језику. Постоји 
шест одсека: вокално-ин-
струментални, теоријски, џез 
одсек, одсек за црквену му-
зику, одсек за дизајн звука и 
етно одсек. Ученици ове 

школе учествују на многим значајним 
такмичењима и манифестацијама, 
како у Србији, тако и у иностранству 
и освајају вредне награде и признања. 
Музичка школа „Суботица” је једна 
од најзначајнијих музичких институ-
ција, која организује културни живот 
у граду.

Програм који су извели у Будимпе-
шти био је богат, па су посетиоци 
уживали у одабраним композиција-
ма: клавирској, коју је извела Марија 

Крецул-Стефановић, а затим у хор-
ском извођењу песама „У Будиму 
граду”, „Калопера” и „Момче ми 
промче”. Емина Ибрахимовић отпева-
ла је народну песму у обради Корне-
лија Станковића.

У другом делу програма предста-
вљене су композиције још неких по-
знатих композитора. Марија Куга је 
на тамбури извела композицију Боже 
Поточника „Дохвати црвену трешњу”, 
а Бригита Месарош је својим дивним, 

продорним гласом отпевала компо-
зицују Милоја Милојевића „Јапан”. 
Бригита Месарош и Даниел Лехоцки 
отпевали су у дуету „Мy dearest, my 
fairest”, а Милош Сретеновић је на 
саксофону извео композицију „Аria”. 
Концерт је доживео кулминацију из-
вођењем популарне композиције Пе-
ги Ли „Fiver”, уз коју је певушило и 
препуно гледалиште у аули Српске 
школе. Уследио је громогласни апла-
уз.

Програм је завршен поздравним 
говором директорке Српске школе, 
др Јованке Ластић, која је изразила 
велико задовољство због оствареног 
контакта две школе и наду да ће са-
радња бити настављена.

Прославу су својим при-
суством увеличали и руко-
водиоиоци Музичке школе 
„Суботица”: директорка 
Едит Барлаи, помоћник ди-
ректора Тамара Марковић, 
професори Кристина Чикош, 
Марија Крецул-Стефановић, 
Константин Стефановић, 
Милан Боца и педагог Алиса 
Јованић-Заки. Јасмина Сте-
вановић присуствовала је 
приредби у име локалне са-
моуправе Града Суботица, а 
Миланка Костић је предста-
вљала Фондацију „Данило 
Киш”.

Читав догађај пропратиле 
су новинарке Ивана Радино-
вић са Јуеко телевизије и Је-
лена Лемајић из Вечерњих 
новости.

К. П.

Српску школу „Никола Тесла” у Будимпешти, 
посетили су недавно ученици и наставници Музичке 

школе из Суботице и извели концерт у част 
познатог српског композитора из Будима
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Вече модних креација Санде Ристовски – Sunny

Манекенско искуство српских гимназијалки
У амбасади Републике Србије 

одржана је традиционална 
модна ревија, у оквиру „Месе-

ца српске културе”. Овога пута, сво-
је креације је представила Санда 
Ристовски – Sunny. Завршила је Фа-
култет лепих уметности – одсек 
сликарство, у Београду, а свој ства-
ралачки нагон и таленат усмерила је 
на моду и као модни креатор поче-
ла да се афирмише у Србији и Хр-
ватској.

Домаћин манифестације била је 
госпођа Светлана Дробац, супруга 
амбасадора Радета Дропца. Девојка-

ма које су носиле креације Санде Ри-
стовски, помагале су професорке 
Драгана Меселџија и Катарина Бачи, 
као и Диана Ђурић и Тијана Галић из 
Српског културног центра.

Ревију је отворила Диана Ђурић. Уз 
музику некадашњег истакнутог му-

зичара Лазе Ристовског, члана група 
„Бијело дугме” и „Смак” и оца креа-
торке Sunny, ученице су прошетале 
црвеним тепихом као праве професи-
оналне манекенке. Севали су блицеви 
фото апарата и радиле телевизијске 
камере.

После наступа, девојке су биле у 
прилици да позирају за фотографи-
сање и разговарају са посетиоцима. 
На тај начин су искусиле део мане-
кенске професије, која није увек ла-
ка.

У салону Амбасаде Републике Ср-
бије у Будимпешти организован је 
коктел за учеснике и бројне званице, 
међу којима је било и чланова дипло-
матског кора. У опуштеној атмосфе-
ри дегустирани су, поред осталог, и 
колачи из познате пештанске посла-
стичарнице „Самош”.

К. Б.

Садашње и бивше ученице Српске 
школе у Будимпешти, два дана су биле у сасвим 

новим улогама. Пружила им се могућност да 
буду манекенке и носе моделе модне 

креаторке из Београда

У метнички радови приказани на 
овој изложби, дела су углавном 
уметника из Србије и Мађарске, 

али и сликара из још петнаест зема-
ља, који су били учесници уметнич-
ких колонија, одржаних у 
организацији Удружења 
уметника „Круг” из Мађар-
ске и Уметничке групе „Ар-
те”. Ова два удружења сара-
ђују већ дуги низ година и 
организују колоније у нашем 
региону. Експонати са изло-
жбе су избор са колонија из 
српских насеља у Мађар-
ској, затим Крчедина у Срби-
ји и Темишвара и Базјаша у 
Румунији.

Гост изложбе је био вла-
сник и главни уредник Аген-
ције „Арте” Миодраг Јакшић, 
који је истакао важност ове 
изложбе, с обзиром да „Арте” посто-
ји још од 2007. године и да окупља 
око 300 уметника из целог света. Ду-
гогодишње партнерство са Култур-
ним и документационим центром, 
Самоуправом Срба у Мађарској и са 
Удружењем уметника „Круг”, пружи-
ло је могућност реализације ове 
изложбе која обухвата стотинак сли-
ка.

Прва фаза поставке садржи 60 
изложених радова, а током два на-
редна месеца, колико ће бити отво-
рена, изложба ће бити допуњена но-
вим сликама.

У концепту рада агенције „Арте”, 
колоније су веома важни програми, а 
поред њих, Миодраг Јакшић и његови 
сарадници организују књижевне ра-
дионице, музичко-сценске програме 
и остварују сарадњу са уметницима 
широм света.

Он се у свом поздравном говору 
захвалио Вери Пејић-Сутор, председ-
ници Самоуправе Срба у Мађарској и 
српским медијима који су присуство-
вали отварању ове изложбе. Истакао 
је да снага „Круга” и „Арте” лежи у 
томе што зраче специфичном енерги-
јом, тако да и људи из бизниса и по-

литике могу да препознају 
тај ентузијазам, који је неоп-
ходан да би се и оваква изло-
жба реализовала.

Изложбу је отворио Ми-
лан Ђурић, директор Кул-
турног и документационог 
центра Срба у Мађарској, 
који је истакао да свака 
уметничка колонија која се 
одржава у организацији 
„Круга” у Мађарској, у ме-
стима где живе Срби, оста-
вља тим градовима трајна 
уметничка дела.

Миодраг Јакшић је дуго-
годишњи пријатељ и сарадник Срба у 
Мађарској. Двадесет година се бави 
сарадњом и праћењем рада наших 
заједница и људи у дијаспори и реги-
ону. Везе су прво биле успостављене 
званичним путем, преко Министар-
ства за дијаспору Србије. Бави се 
уметношћу, ради у култури и медији-
ма и каже да је било природно да се 
људи који се баве сличним послом 
препознају и једни друге подрже у 
намерама и делима. Резултат свега 
тога је и ова изложба, али и многи 
други реализовани заједнички про-
грами.

Уметничке слике изложене у окви-
ру „Месеца српске културе”, углав-
ном су дела академских сликара пот-
пуно различитих сензибилитета, сли-
карских праваца и техника, приступа 
животу и поднебља из којих доносе 
своју енергију и инспирацију. Свака 
слика доноси по неки мотив подне-
бља из којег потиче њен аутор, па и 
због тога заслужују да буду виђене.

Отварање изложбе прерасло је у 
дружење до дубоко у ноћ, уз добро 
расположење и укусне специјалитете 
ресторана „400”. Уметничка група 
„Арте” прославила је те вечери своју 
славу – Свету мученицу Софију и 
њене три кћери: Веру, Наду и Љубав.

К. П.

У галерији пештанског ресторана „400”, отворена је 
изложба ликовних радова, која представља 

ретроспективу стваралаштва сликара окупљених 
око Уметничке групе „Арте” из Београда

Уметнички програм у познатом ресторану

У току је изложба слика „100 у 400” СВЕТЛИ ПРИМЕРИ 
У КУЛТУРИ 

И МЕДИЈИМА
Директор и главни уредник 

Уметничке агенције „Арте” Мио-
драг Јакшић, истакао је „два светла 
примера” информисања на срп-
ском језику у нашем региону – 
Српске недељне новине из Будимпе-
ште и Нашу реч из Темишвара, које 
су, уз новине из Торонта, једина 
штампана гласила у нашем расеја-
њу која излазе сваке недеље. Пре-
ма његовим речима, ови медији се, 
упркос скромним средствима који-
ма располажу, труде да промови-
шу уметнике и њихова дела.
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
31. октобра 1851. – У Цетињу је умро црно-

горски владика, филозоф и државник Петар 
Други Петровић Његош, велики епски песник, 
аутор славног драмско-епског дела „Горски 
вијенац”.

31. октобра 1918. – У атентату је убијен 
бивши мађарски премијер 
гроф Иштван Тиса, вођа 
реакционарне Национал-
не странке рада.

31. октобра 1984. – Ис-
пред резиденције у Њу 
Делхију убијена је Инди-
ра Ганди, премијерка Ин-
дије. Убиство су извршили 
Сики екстремисти, при-
падници њеног личног 
обезбеђења.

1. новембра 1842. – Ро-
ђен је српски историчар, 
филолог и државник Сто-
јан Новаковић, аутор 
„Српске библиографије” и 
„Историје српске књижев-
ности”. Као министар про-
свете између 1873. и 1883. спровео је реформе у 
српском школству. После Првог балканског ра-
та (1912-13), као шеф српске делегације закљу-
чио је у Лондону мир с Турском. Објавио је ви-
ше од 400 научних радова из разних области.

1. новембра 1886. – У Београду је основана 
Краљевска српска академија (касније Српска 
академија наука и уметности). Први председ-
ник био је Јосиф Панчић. Прве едиције које је 
издавала биле су „Глас” и „Споменик”, а нај-
крупнији подухват био је израда „Речника срп-
ског књижевног језика” почета 1893.

1. новембра 1918. – Прва српска армија је 
под командом војводе Петра Бојовића у Првом 
светском рату ослободила Београд.

1. новембра 1995. – У америчкој војној бази 
у Дејтону (Охајо) почели су мировни преговори 
о Босни и Херцеговини. После три недеље ми-
ровни споразум којим је окончан рат у тој бив-
шој југословенској републици, парафирали су 
председници Србије и Хрватске Слободан Ми-
лошевић и Фрањо Туђман и лидер босанских 
Муслимана Алија Изетбеговић.

1. новембра 2003. – Мађарска је увела ви-
зе за грађане Србије и Цр-
не Горе у складу са стан-
дардима Европске уније 
(ЕУ). Мађарска је постала 
чланица ЕУ у мају 2004. 
године.

2. новембра 1938. – 
Мађарска је анектирала 
јужну Словачку, прикљу-
чивши се распарчавању 
Чехословачке након пот-
писивања Минхенског 
споразума у септембру.

2. новембра 1956. – 
Мађарска влада је одбаци-
ла чланство у Варшавском 
пакту и затражила помоћ 
УН због напада совјетских 
трупа; ШСР је ставио вето 

у Савету безбедности УН на захтев западних си-
ла да се размотри криза у Мађарској.

3. новембра 1768. – Рођен је Ђорђе Петро-
вић Карађорђе, вођа Првог српског устанка 
против Турака 1804. Након слома устанка 1813. 
побегао је у Аустрију, а затим у Русију. Убијен 
је по налогу кнеза Милоша Обреновића 1817. 
када се тајно вратио у Србију.

3. новембра 1883. – Угушена је Тимочка бу-
на која је почела у Зајечарском округу месец 
дана раније због одлуке власти о одузимању 
оружја, дотад повереног свим војним обвезни-
цима. Међу вођама, који су ухапшени и стре-
љани, било је истакнутих чланова Радикалне 
странке.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

Стојан Новаковић

К ада је кнез Михаило 1860. годи-
не по други пут дошао на власт, 
позвао је Милицу Стојадиновић 

Српкињу у двор и поклонио јој накит. 
Он је до краја свога живота остао 
Миличин заштитник. Од новца који је 
добијала од кнеза, Милица се издр-
жавала у Београду.

Своју једину љубав, Љубомира Не-
надовића, по њеном мишљењу најве-
ћег српског песника, Милица је упо-
знала 1851. године у Београду. Од тог 
тренутка живела је у сновима, леб-
дећи између пријатељства и љубави. 
Он је био најприсутнија личност у 
њеном животу.

Песме које је припремала за обја-
вљивање, прво је слала Љуби на чита-
ње. Називала га је „братом од Авале” 
и „песником од Авале”. Ипак, чак и 
онда кад су њена осећања била ви-
дљива, она је то порицала и одбијала 
иако је, интимно, желела да јој љубав 
буде узвраћена.

Теоретичари сматрају да је вред-
ност Ненадовићевог рада више 

историјска, него уметничка. Пишући 
лако и занимљиво, језиком необично 
чистим и течним, он је у своје време 
био веома популаран и много читан. 
За стварање читалачке публике и 
уобличавање савременог књижев-
ног језика његова је заслуга несум-
њива.

„Ових дана путовао је по Фрушкој 
србијански песник Љубомир Ненадо-
вић, походио је и мене и каже ми да 
му се Фрушка допала, вели није му 

се у Италији и Швајцарској 
тако допало као у Фру-
шкој…”, написала је Милица 
1853. Вуку Караџићу. И у 
свом дневнику она често по-
миње Љубу: од прве песме 
„Писма једном песнику”, до 
последње странице препли-
ћу се речи нежности и то-
плине. На њеном столу стал-
но је била Ненадовићева 
„Шумадинка” или „Путничка 
писма”, као и слика песника 
у црном плашту, дуге косе и 
тужних очију.

Вук је проводаџисао да се 
Милица уда за Ненадовића, 
а њу је, како је записала, по-
сле тога било стид да се пре-
ма песнику „понаша се-
стрински”.

Као што се она никада ни-
је удала, Љубомир Ненадо-
вић, Миличина велика че-
жња и велика сета, никада 
се није оженио. (…)

Љубомира Ненадовића, по њеном мишљењу 
највећег српског песника, Милица 

Стојадиновић Српкиња је упознала 1851. 
године у Београду. Од тог тренутка живела је 

у сновима, лебдећи између пријатељства и 
љубави. Он је био најприсутнија личност 

у њеном животу

Знамените жене српске (15)

Између пријатељства и љубави

ОДАНА СРПСКОМ РОДУ
Дубоко одана српском роду, Милица је одлучно одбила Франклов 

предлог да се уда за једног Немца. „Ја сам једна птица залутала у гај, 
где међу хиљадама других дрхтим усамљена…”, одговорила је на 
Франклов предлог. А Вук је, страхујући да не остане сама у животу, са-
ветовао речима: „…Не пуштајте Ви тога Нијемца ако му не налазите дру-
ге мане осим што није Србин. И ја сам се оженио Нјемицом, па зато ни-
једну длаку нијесам мање постао Србин него што сам прије био…” Ме-
ђутим, Милица је просцу ипак одговорила: „Ја не могу, ја не смем да Вас 
волим”. 

Љубомир Ненадовић
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баштина

животни стилМали савети за боље односе са радном околином

Свако има свог негативца, причалицу или катастрофичара

Н а срећу, постоји начин да се 
изборите и са најиритантнијим 
колегама, тврди Лин Тејлор, 

експерт за односе на радном месту. 
Када препознате вашег „омиљеног” 
колегу, развијте „контра напад” и ко-
начно промените исход утакмице у 
којој сте до сада били поражена 
страна.
 Катастрофичари
Све, па и најмања ситница у њима 

буди нагон да праве шекспировску 

драму: нема папира за штампање; 
клијенти опет све траже у послед-
њем тренутку; нестала је струја… Од 
вас очекују да будете на нивоу задат-
ка, што би поједностављено, значило 
да их подржите у урлању. Па ако вам 
се не мили да глумите бес, кажите им 
да морате хитно да изађете како би-
сте обавили пословни разговор. Уз 
мало среће, потражиће савезника у 
неком другом, па сте мирни до сле-
деће „трагедије”.

 Причалице
Наоко фини, на-

смејани, љубазни, 
искушавају ваше 
стрпљење. Уместо 
да се питате одакле 
им време да заврше 
посао кад стижу то-
лико да причају, 
пробајте да невер-
балном комуника-
цијом ставите до 
знања да сте у жур-
би. То значи да ба-
цате поглед на ра-
чунар, претурате по 
папирима тражећи 
„важан” документ, 
па и да гледате на сат.

Подваријанта причалица су трача-
ре којима ћете запушити уста љуба-
зним: „Не занимају ме те ствари”. 
Али, кажите то што је умиљатије мо-
гуће, да не бисте постали јунак сле-
дећег трача.
 Зависници од телефона
Знате све о њима, иако не желите, 

јер су они непрестано на вези са мом-
ком, другарицом, мамом. Слушалице 
су најбезболније решење, али ако ваше 
колеге оду корак даље, па почну да се 
свађају или лупају слушалицом, замо-
лите их да буду мало тиши, јер не мо-
жете да се концентришете на посао.

 Негативци
Време је грозно, у превозу не може 

да се дише, плата опет касни, ова зе-
мља је ужасна… Негативци ће кукати 
на све и ако им дозволите, исисаће из 
вас енергију и постаћете мрачни као 
и они. Ако је у питању блажи облик 
негативца, не реагујте на кукање. Ако 
претерује, покушајте са суптилним 
методама истичући позитивне аспек-
те сваке примедбе. Вероватно ће вас 
негативац посматрати као неосве-
шћеног појединца са ружичастим на-
очарима, али ће потражити нову жр-
тву која ће се слагати са свим што ка-
же. 

Нисте их бирали, али осуђени сте на њих. 
Не, није реч о вашој породици, већ о колегама. 
Бар половину будног стања проводите са њима, 
па се не исплати да будете у лошим односима

КО СУ СВЕЗНАЛИЦЕ?
Ови људи нису експерти само у послу, већ и у другим, тачније свим 

областима. Почнете ли да објашњавате како вам је за викенд коначно 
успело да направите добар „чизкејк”, они ће вас прекинути у пола, нуде-
ћи гарантовано најбољи рецепт који сте икада пробали. Не хвалите се да 
сте набавили карту за хит представу после вишемесечног чекања, јер 
они су је већ гледали. И то у ложи. Не расправљајте се са њима о поли-
тичкој ситуацији у Сирији, јер ће вас избомбардовати стручним анализа-
ма, статистикама, пројекцијама. Најбољи приступ је – ћутање. Уласком у 
расправу, дајете им пажњу коју очајнички прижељкују. И док губите вре-
ме, ништа не добијате, јер не заборавите, они су најбољи, најпаметнији, 
најобразованији, па ће вас потући у свим дисциплинама.

Е пископ Гаврило Мијакић је у ду-
шу ојађених граничара уносио 
трачак наде у боље сутра. Кажу, 

било где да је пролазио, кандила ис-
пред свечарских икона сама су се па-
лила. Он је упорно указивао на лепо-
ту и питомину православља, и упоре-
ђивао га са опојним мирисом лекови-
тог селена, који се о Ђурђеву бере, 
мирише и задене за појас или о ниску 
дуката око врата.

Владика Гаврило је у писмима, које 
је слао генералима и другим велико-
достојницима Војне крајине, уз своје 
име, неизоставно дописао: „епискуп 
Србски синов”.

Пуковник Јохан Јозеф фон Хербер-
штајн је једног досадног поподнева 
1655. године стигао у Вараждински 
генералат. У комотној дилижанси, на 
седишту од риђег сомота, крунио је 
гомилу снова које је понео у рукави-
цама од црвене јелење коже. Одлу-
чио је да ће охоле и бунтовне Раце, 
које је називао још и Власима, Морла-
цима, Сервијанима, па и Грцима неса-
једињенима, довести у ред и приве-
сти ралу, обавезујући их кметским 
наметима. Енергичан и сујетан, ре-
шио је да ће одмах ударити на чел-
нике крајишке самоуправе – на вели-
ке судије. Они су предводили и упра-
вљали насељима српских Крајишни-
ка. Њих су граничари сваке године о 
Ђурђевдану бирали и са песмом на 
уснама подизали високо у вис.

О томе колико су опасни ови бира-
ни челници, Херберштајн је могао да 
се увери за време последње буне под 
вођством крезавог Грандиберба. Пре-
ма његовој сумњи, иза свих тих неми-
ра, увек се налазио марчански епи-
скоп који из свог зидовима опасаног 
манастира доноси одлуке и упливи-
ше живот граничара. Пуковнику се 
учини као да је открио неку нову, не-

познату државу, која дише и функци-
онише унутар његове вољене ћесар-
ске Аустрије. А то Херберштајну за-
смета више од грубог каменчића у 
левој чизми. По његовој замисли, уки-
дањем самосталног крајишког суд-

ства и уклањањем Марчанске епи-
скопије, или само привидно унијат-
ског бискупа, Срби би били примора-
ни да се подвргну апсолутној контро-
ли и власти генералата Војне крајине 
и Римокатоличке цркве. У овом поду-

хвату свакако је могао да рачуна и на 
свесрдну помоћ Загребачке бискупи-
је.

Пуковник Херберштајн је после ус-
кршње мисе у загребачкој катедрали, 
15. априла 1666. године, био позван на 
свечани ручак у Бискупски двор на 
Каптолу.

Аустријанац се изненадио скром-
ним намештајем. Огроман сто од де-
беле храстовине владао је просто-
ром. Око њега, поређане су удобне 
столице без икаквих украсних моти-
ва. На зиду ређали су се портрети ра-
нијих загребачких бискупа. На среди-
ни, реметећи склад, постављена је 
уљана слика Николе Дијенешевића, 
вољеног управитеља Хрватског коле-
гијума у Бечу. Након његовог упокоје-
ња 1632. године, ову важну функцију 
наследио је и обављао тада двадесе-
тосмогодишњи Петретић.

Одмах до прозора, на богато укра-
шеном, интарзираном налоњу, лежао 
је први хрватски јеванђелистар „Све-
ти евангелиоми”, главно дело бискупа 
Петретића.

Бискупа Петретића су водњикаве 
очи заповедника Вараждинске капе-
таније нагнале на размишљање. И сам 
се изненадио како му лако полази за 
руком да препознаје Немце. Такву бо-
ју очију није сретао међу својим 
Жумберчанима, ни код Загораца, а 
поготово у кругу Банијаца.

Поред бискупа, пуковника и сту-
дената, за трпезом су седели и ка-
ноник Матија Словенчић, исусовач-
ки редовник Балтазар Миловец, те 
Јакоб Волфганг Штол, управник 
школе везења, коју је основао Пе-
третић. (…)

Драгомир Дујмов

Покушаји покатоличавања Срба (10)

Снови пуковника Херберштајна
По његовој замисли, укидањем самосталног 
крајишког судства и уклањањем Марчанске 

епископије Срби би били приморани да се подвргну 
апсолутној контроли и власти генералата Војне 

крајине и Римокатоличке цркве

Аграм, немачки назив 
за Загреб
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невен

У спомене и жеља за осмехом и 
додиром особа које воде своју 
најважнију животну битку, мо-

тив су ваше заједничке борбе. Никада 
нисам видела мајку у таквом стању. 
Суза је сузу стизала док је дрхтавим 
гласом покушавала да ми наговести 
шта се дешава. Очигледно није било 
добро. Она је најјача особа коју по-
знајем и никада је нисам видела очај-
ну.

Када је напокон успела да ми кроз 
јецај саопшти да је мој отац у болни-
ци због рака, као да је неко навукао 
тамну завесу ноћи на моје небо. У 
том тренутку нисам видела ни једну 
звезду која је указивала на живот та-
мо горе. Видела сам само облаке и 
чинило ми се да из минута у минут 
постају све већи и бројнији. Навирала 
су сећања, жеље и молитве правди, 
Богу, докторима.

Тражила сам чудо! Сви смо га тра-
жили, грчевито се борећи за сваки 
нови дан. Решење које је донела мо-
гућа операција дошло је изненада и 
донело у наше животе нову, неочеки-
вану дозу наде, али и стрепње. Није 
било друге могућности, ни другог пу-
та. Сећања су навирала попут бујица. 
Моја прва барбика, бојанка, прва во-
жња бициклом, први извађен зуб, по-
лазак у школу. Све ме је везивало за 
оца, за мог хероја.

Тих неколико најдужих сати у мом 
животу нисам осећала умор. Нисам 

осећала ништа. Моје мисли биле су са 
њим, у тој хладној соби, у којој је не-
помично лежао, а моје тело је било 

само начин да му будем ближе. Чини-
ло ми се да не иде на добро. Предуго 
је трајало, а никакве вести нису стиза-

ле до нас. Тешко ми је било да гледам 
мајку бледу, уморну због непроспава-
них ноћи које је провела крај оца. Спу-
стила је главу на моје раме и чинило 
се да је на тренутак утонула у сан. На-
дала сам се да сања нешто лепо.

Тада чух шкрипутави звук великих 
врата и угледах доктора како нам 
прилази. Истог трена мајка се успра-
ви и обе упутисмо неме погледе оче-
кујући одговор на само једно питање: 
Да ли је успело?

– Прошло је, то је најбитније. Ми-
слим да смо успели, али време ће по-
казати – рекао је доктор и његове ре-
чи су уливале поверење.

Оца сам први пут видела после не-
колико дана. У руци му је стајала 
игла од инфузије. Имао је неки чудан 
поглед. Био је уморан, али са искром 
нове наде у очима. Опет ми је причао 
онако како он то уме, и облаци са та-
мног неба полако су нестајали. Сва-
ким даном показивала се нека нова 
звезда.

Изашао је из болнице и недуго за-
тим почео је да се враћа старом жи-
воту. Користио је сваки нови дан и са-
да га још више ценио. Моју дугу ноћ 
коначно је заменило јутро, а мој жи-
вот обасјали су најлепши јутарњи 
зраци велике жуте лопте која је кр-
старила небом.

Анастасија Топаловић, 11-б
Српска гимназија „Никола Тесла”

Будимпешта

Радови српских гимназијалаца

Сунце се поново рађа
Тешко је гледати вољене како пате и заједно са 

њима пролазити кроз њихов бол, док у исто време 
патите и сами и страхујете да њих више неће бити. 

У таквим тренуцима, нада је темељ 
и ослонац наше борбе

Н а „Отвореном дану” окупио се 
велики број родитеља сада-
шњих, али и будућих ученика, 

који желе да своје средњошколско 
школовање наставе у мађарској пре-
стоници. На заједничком родитељ-
ском састанку, који је одржан у све-
чаној сали, окупљенима се обратила 
директорка др Јованка Ластић. Она је 
посебно говорила о забавишту, основ-
ној школи, гимназији и ђачком дому. 
Директорка је представила нове за-
менике директора задужене за фи-
нансијска питања: Милицу Немењи и 
Наду Грунчић.

Суштина њеног говора била је 
концентрисана на повећани број ђа-
ка и на обавезе уплате трошкова ис-
хране, које се морају испоштовати 
до половине сваког месеца. Она је 
поручила да родитељи 
основаца код куће обрате 
пажњу на израду домаћих 
задатака. Наиме, током по-
подневног боравка одржа-
вају се многе активности, 
као што су, на пример, часо-
ви солфеђа, пошто је успо-
стављена сарадња са му-
зичком школом, па деца не 
стижу да заврше своје до-
маће задатке.

Директорка је најавила 
да се планира увођење 
идентификационе картице, 
која ће служити за улазак и 
излазак из школе, за кори-
шћење библиотеке и кухи-
ње, односно за исхрану. За 
увођење картица је потре-
бан потпис родитеља и они 
су прихватили овај предлог. 
Због наглог пораста броја 
ђака, овог лета је прошире-
на трпезарија и направљен 
је распоред ручавања. За-
конска обавеза је да основ-

ци буду у школи до 16 сати, што тре-
ба да се поштује.

Приказан је снимак о стању у учи-
оницама пре и после наставе, као и у 
собама у ђачком дому. Директорка 
је затим говорила и о законским 

прописима који регулишу припрему 
хране, као и о великом броју нових 
уџбеника који су ђацима дати на ко-
ришћење, а које на крају школске го-
дине треба вратити у школску би-
блиотеку. Родитељи ће морати да 

сносе и трошкове за евентуално 
оштећење уџбеника, који су веома 
скупи, пошто су штампани у малом 
тиражу.

Ове школске године Српска школа 
на Тргу ружа биће домаћин „Сусрета 
европских гимназија”, а наставља да 
обогаћује сарадњу и са Земунском 
гимназијом и Шестом београдском 
гимназијом. Говорећи о резултатима 
„мерења”, директорка је указала на 
проблем да се разумевање текста 
још увек врши на мађарском језику, 
што увелико отежава решавање за-

датака. Резултати су добри, 
што се види и по броју при-
мљених ђака на факултете у 
Мађарској, Србији и широм 
Европе. Гимназијалци недељ-
но обавезно имају и часове 
физичког васпитања, а један 
је одређен за фолклор. У 
Дому се планира да уплата 
за исхрану буде могућа и 
поподне. Од осталих ново-
сти, споменимо и да су у 
школи постављени нови ру-
тери највећег потенцијала за 
квалитетније и брже кори-
шћење интернета, а исто се 
предвиђа и у Дому.

На крају састанка, дирек-
торка је замолила родитеље 
да у сваком одељењу изабе-
ру представнике за Школски 
сенат и Родитељску заједни-
цу, а затим су разредне ста-
решине одржале родитељ-
ске састанаке по одељењи-
ма.

Д. Д.

У Српском забавишту, основној школи, ђачком дому 
и гимназији „Никола Тeсла” приређен је још један 

„Отворени дан”. Ова пракса уведена је како би 
родитељи имали прилику да посете часове и стекну 

утиске о раду ове образовне институције

Новости из Српске школе у Будимпешти

Милица Немењи и Нада Грунчић 
заменице директора за финансије
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ИНФО СЕРВИС

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

Позив за предлaгање добитника

СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ 
„САВА ТЕКЕЛИЈА” ЗА 2016.

Позивамо српске цивилне организације и српске на-
родносне самоуправе да пошаљу своје предлоге канди-
дата за добијање Светосавске награде. У обзир долазе за-
служни појединци или организације, који су својом дуго-
годишњом делатношћу знатно допринели очувању срп-
ства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге кан-
дидата за добијање Повеље „Сава Текелија”. Ово призна-
ње се додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској.

Предлози се достављају писменим путем, на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkor-
mányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком: 
„Пред лог за Светосавску награду ССМ 2016”, односно 
„Предлог за Повељу ’Сава Текелија’ 2016”, или путем 
електронске поште, на адресу: ssm@t-online.hu

Рок да ваши предлози стигну расписивачу огласа је
15. новембар 2015.

Информације на тел: +36 1 331 53 45
или на имејл: ssm@t-online.hu

ФОТО-КОНКУРС О УНИШТАВАЊУ 
ХРИШЋАНСКИХ СПОМЕНИКА

Интерпарламентарна скупштина православља (ИСП) 
организује међународни фото-конкурс на тему „Уништа-
вање споменика хришћанског Истока” и позива све заин-
тересоване да учествују у њему.

Интерпарламентарна скупштина је организација која 
постоји 22 године и окупља посланике из 28 православ-
них држава, укључујући и Србију.

Конкурс је посвећен споменицима православне и 
источне хришћанске традиције, који представљају најва-
жнији део светске културне баштине, а који су изложени 
уништавању од стране људи, или пропадају због немара 
и протока времена.

Како је саопштено из Скупштине Србије, конкурс фо-
тографије, други по реду, организује се на иницијативу 
Комисије ИСП за културу, у оквиру прославе 2016. године, 
као године пријатељства народа Грчке и Русије и у сарад-
њи са сајтом: www.orthphoto.net

На челу Комисије за културу ИСП је Александар Чо-
трић, народни посланик Скупштине Србије, који позива све 
фотографе из Србије и региона, професионалце, или ама-
тере, да пошаљу своје радове до 5. децембра 2015. године и 
тако конкуришу за прве три награде. Победничка фотогра-
фија понеће признање Гран при и биће награђена са 1500 
евра. Друга награда износи хиљаду евра, а трећа 500 евра.

Чотрић указује да је посебно важно да на овом међу-
народном фото-конкурсу буду изложене фотографије о 
уништавању и оштећењу српских православних храмова 
на Косову и Метохији, БиХ и Хрватској, како би међуна-
родна јавност била обавештена о деструкцији српског 
православног културног и духовног наслеђа.

Победицима Конкурса признања ће бити уручена на 
Годишњој скупштини Интерпарламентарне скупштине 
православља, која ће крајем јуна идуће године бити одр-
жана у грчком граду Солуну.

Више информација заинтересовани могу да пронађу 
на веб-страници фото-конкурса, на званичној страници 
ИСП-а: www.eiao.orthphoto.net  као и на Феjсбук страни-
ци: www.facebook.com/pages/Destruction-of-monu ments-
of-Eastern-Ćristianity/388712904647887

IV ФОЛК ФЕСТИВАЛ У КАЛАЗУ
7. новембар (субота) 2015. од 19.00 ч.

Наступају:
• КУД „Први партизан” – Ужице (Србија)
• ДОТ „Ђурђевак” – Колаш (БиХ, Република Српска)
• КУД „Анђели” – Јелашница (Србија)
• КУД „Братство” – Суботица (Србија)
• КУД „Рузмарин” – Калаз (Мађарска)
• КУД „Опанке” – Помаз (Мађарска)

Улаз бесплатан!
Адреса: Kós Károly Művelődési Központ

2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
Покровитељи програма: Културни и документациони 

центар Срба у Мађарској, Калашка локална самоуправа, 
Српска самоуправа Пештанске жупаније,

Српска самоуправа у Калазу и КУД „Табан”

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА НОВЕМБАР 2015.

01. 11. Св. Литургија –  у 10.00 ч.
07. 11. Св. Литургија –  у 10.00 ч. (Задушнице)
07. 11. Вечерње –  у 16.00 ч.
08. 11. Св. Литургија –  у 10.00 ч. (Св. Димитрије)
14. 11. Вечерње –  у 16.00 ч.
15. 11. Св. Литургија –  у 10.00 ч.
15. 11. Вечерње –  у 16.00 ч.
16. 11. Св. Литургија –  у 10.00 ч. (Ђурђиц)
20. 11. Вечерње –  у 16.00 ч.
21. 11. Св. Литургија –  у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
21. 11. Вечерње –  у 16.00 ч.
22. 11. Св. Литургија –  у 10.00 ч.
28. 11. Вечерње –  у 16.00 ч. (Почетак поста)
29. 11. Св. Литургија –  у 10.00 ч.

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.
За све информације тел. +36 30 989 6139 или путем сајта: 

www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Поводом 70 година од пробоја логора Јасеновац, где је 
мученички страдао велики број Срба, а са њима и 
Јевреја, Рома, позивамо вас на отварање изложбе

ЕКОНОМИЈА ЈАСЕНОВАЧКОГ 
ЛОГОРА

4. новембрa у 18.00 часова
Српски културни центар
Szerb Kulturális Központ

1065 Budapest, Nagymező u. 49.
Приликом отварања изложбе, помен страдалима у 

Јасеновцу одржаће представници Српске православне 
цркве и Јеврејске верске заједнице. Изложбу је саставила 

Тања Тулековић, виши кустос 
у ЈУ „Спомен подручје Доња Градина”.

Поставка ће бити отворена до 13. новембра ове године, 
а потом се сели у будимпештанску Синагогу 

(Dohány utcai zsinagóga, Budapest, Dohány u. 2).
Културни и документациони центар Срба у Мађарској
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СА ЛИЦА МЕСТА

„О во је манифестација која не-
гује осећај мултикултурал-
ности са којом ми, Срби у 

Мађарској, живимо од детињства, са 
њом одрастамо и дубоко је осећамо 
у свом бићу. Долазећи из, углавном 
малих средина у велики град као што 
је Будимпешта, желели смо да буде-
мо бољи, образованији, успешнији, 
активнији и креативнији, него што су 
то можда морали припадници велике 
заједнице. Отуда и наши резултати и 
жеља да их представимо кроз овако 
разнолик програм” – рекао је Милан 

Ђурић, директор Српског културног 
и документационог центра на свеча-
ности поводом окончања „Месеца 
српске културе у Мађарској”, која је 
приређена у Амбасади Републике 
Србије у Будимпешти.

„Месец српске културе у Мађар-
ској” је већ шесту годину за редом 
организовао КДЦСМ, под покрови-
тељством Самоуправе Срба у Мађар-
ској. Ова најдужа и најпосећенија ма-
нифестација која представља своје-
врсни празник српске културе у Ма-
ђарској, трајала је од 18. септембра 
до 15. октобра и одвијала се у више 
места широм земље, у којима живе 
Срби.

Амбасадор Србије у Мађарској Ра-
де Дробац поздравио је све присутне 
и захвалио организаторима на труду 
који из године у годину улажу у реа-
лизацију овако значајне приредбе.

– Култура је у средишту 
идентитета једног народа, а 
овом приредбом смо пока-
зали да нисмо само добри у 
чувању традиционалних 
вредности, већ да Срби 
имају шта да покажу и када 
се ради о савременој култу-
ри. Још једном, свим уче-
сницима захваљујем на за-
лагању да се једна оваква 
манифестација одржи, 
представницима српске и 
мађарске владе, господину 
Игору Бечићу и господину 
Анталу Паулику, који су 
одвојили време да данас буду овде 
присутни, затим Милану Ђурићу, ко-
ји је „алфа и омега” ове манифеста-
ције, као и оркестру „Банат”, на ле-
пој атмосфери коју нам приређују – 
рекао је амбасадор Дробац.

У име Министарства за 
људске ресурсе Мађарске, 
односно канцеларије за на-
ционалне и етничке мањине, 
скуп је поздравио Антал Па-
улик. Он је истакао важност 
неговања модерне културе, 
очувања језика, књижевно-
сти и образовања, за живот 
сваке националне заједнице, 
попут српске, па је стога 
оваква манифестација ва-
жна за популацију која ју је 
читавих месец дана пратила.

– Интересантан је пода-
так да међу Србима у Ма-
ђарској постоје бројни висо-
ко образовани људи, инте-
лектуалци, који су ове про-
граме пратили, а тај проце-
нат знатно је већи од просе-
ка у Мађарској – открио је 
господин Паулик.

Представник наше матичне земље, 
потпредседник Скупштине РС Игор 
Бечић, истакао је значај ове манифе-
стације за неговање националног и 
културног идентитета, захвалио Ма-
ђарској влади на подршци коју пру-

жа српској мањини, и истакао подр-
шку коју држава Србија пружа ма-
ђарској националној мањини која у 
њој живи.

Да подсетимо, „Месец српске кул-
туре у Мађарској” отворио је пијани-
ста Мирко Милошевић концертом на 
Музичкој академији „Франц Лист” у 
Будимпешти, а у протеклих месец 
дана низали су се програми на број-
ним сценама у Будимпешти, али и у 
Мохачу, Сегедину, Помазу, Калазу, 
Бати, Ланчугу, Батањи, Ђеру и другим 
местима у којима живе Срби у Ма-
ђарској. Манифестација је обухвати-
ла разноврсне програме: концерте, 
изложбе, позоришне представе, књи-
жевне вечери, програме за децу, на-
учно-популарна предавања, фол-
клорне наступе, гастрономске и за-
бавне садржаје.

Гости мађарске престонице били су 
познати београдски глумци Љиљана 
Благојевић, Калина Ковачевић и њихо-
ве колеге са представом „Босин и Со-
кина”; на сцени СКЦ-а наступили су 
„Краљевски гудачи Светог Ђорђа”, а 
писци из дијаспоре су се дружили уз 
Матију Бећковића и Александра Чо-
трића. Гости из Румуније представили 
су се изложбом слика Дане Петков, 
док су домаћи ТВ аутори Снежана 
Миливојевић и Ђорђе Шибалин при-
казали два документарна филма са 
темама везаним за живот ван матице: 

„С друге стране фронта” и 
„Драгомир Дујмов”. Публика 
у Мохачу и Сантову видела 
је монодраму „Милица Сто-
јадиновић Српкиња”, а у По-
мазу је наступио мушки хор 
„Јавор”. Ђаци Српске школе у 
Будимпешти учествовали су 
у „Пупиновој радионици”, 
сликари групе „Арте” одржа-
ли су изложбу „100 у 400” у 
познатом пештанском ресто-
рану, а у Будимпешти је ор-
ганизована и модна ревија 
српских дизајнера.

Све присутне у лепом ам-
бијенту Амбасаде Републи-

ке Србије на Тргу хероја у Будимпе-
шти, уз традиционално српско послу-
жење, забављали су популарни и 
много пута награђивани тамбураши 
КУД-а „Банат” из Деске.

Добрила Боројевић

Већ шесту годину за редом, ову најдужу 
и најпосећенију манифестацију Срба у Мађарској 

организовао је КДЦСМ, под покровитељством 
земаљске српске самоуправе. 

Својеврсни празник српске културе у Мађарској, 
ове године одвијао се од 18. септембра 

до 15. октобра, у више места широм земље, 
у којима живе Срби

Свечаност у Амбасади Србије у Будимпешти

Завршен „Месец српске културе у Мађарској”

ГОСТИ ИЗ НАЦИОНАЛНОГ 
ПАРКА „ТАРА”

Завршници „Месеца српске културе” присуствовали су и го-
сти из Националног парка „Тара”, који су се представили изло-
жбом фотографија у Мохачу, а са Српским културним центром 
у Будимпешти имају вишегодишњу плодну сарадњу.

– Управо за који дан почиње наш трећи „Фото сафари” на Та-
ри. И ове године долазе нам фотографи из више земаља. Биће то 
прилика да се направе добре фотографије нашег националног 
природног блага које се налази у региону Националног парка 
„Тара”, а још увек је неоткривено или недовољно познато широј 
публици, посебно овде у Мађарској. Такође, биће то и сусрет 
старих пријатеља и прилика за добро дружење за које смо увек 
расположени. Верујем да ћемо фотографије које настану на 
овој колонији, или „фото сафарију” имати поново прилику да 
изложимо у мађарској престоници – изјавио је за наш лист Бо-
риша Чолић из Националног парка „Тара”.
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ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА

МАНАСТИРИ СРБИЈЕ
Манастирски комплекс Пећке патријаршије састоји се од 

четири цркве које су саграђене у периоду између XIII и XIV 
века. Вековима је овај манастир био средиште Српске 

православне цркве. Налази се у прелепој Руговској клисури 
поред реке Бистрице

Д о осамнаестог века, манастир је 
био напредно монашко средиште 
са стотинама учених монаха. Услед 

сурових турских зулума, патријарх Ар-
сеније је крајем седамнаестог века у ве-
ликој сеоби повео из овог подручја хи-
љаде хришћанских породица у јужну 
Угарску. И поред притисака локалног 
муслиманског становништва, манастир 
се одржао до данас. Након Другог свет-
ског рата Пећка патријаршија је претво-
рена у женски манастир. Мада овај ма-
настир административно не припада Ра-
шко-призренској епархији, његова исто-

рија је уско повезана са историјом дру-
гих манастира ове епархије. Као ставро-
пигијални манастир Пећка патријаршија 
је у непосредном надлештву Српског 
православног патријарха у Београду где 
је данас средиште патријаршије.

Данас је манастир Пећка патријарши-
ја веома важно духовно средиште са се-
стринством од 25 сестара. Након пожара 
који су 1981. године подметнули Албан-
ци, изграђени су нови манастирски кона-
ци са новом патријарховом резиденци-
јом. Након рата на Косову и Метохији 
1998–1999, манастир Пећка патријарши-
ја постао је духовни и национални цен-
тар за преостале Србе северно-метохиј-
ског и хвостанског региона. Сестринство 
се бави хуманитарним радом и одржава 
манастирску економију. Манастиру при-
пада и метох у Будисавцима, недалеко 
од Клине, где две монахиње бораве саме 
под заштитом снага КФОР-а.

Пећка патријаршија – скупина цркава 
на домаку Пећи, крај Пећке Бистрице, а 
на улазу у Руговску клисуру, један је од 
најзначајнијих споменика српске про-
шлости. У њој се вековима налазило се-
диште српских архиепископа и патријар-
ха.

Тачно време оснивања матичне цркве 
у Пећкој патријаршији није познато. Из-
гледа да је на месту где је сада патри-
јаршија, још за живота Светог Саве 
основан метох манастира Жиче, тада-
шњег седишта српске архиепископије.

Желећи да средиште српске цркве 
буде на мање угроженом месту и ближе 

средишту државе, архиепископ Арсени-
је I је подигао на овом жичком метоху 
код Пећи, Цркву Светих апостола. Убрзо, 
око 1250. године, по његовом налогу она 
је била и живописана. Храм се, нешто 
касније, почео називати и Свети Спас, 
што је преузето као спомен на посвеће-
ње Жиче.

Са северне стране овог најстаријег 
храма, архиепископ Никодим је подигао 
Цркву Светог Димитрија око 1320. годи-
не. Деценију касније, око 1330, његов на-
следник, познати књижевник архиепи-
скоп Данило II саградио је са јужне 
стране Светих апостола храм посвећен 
Богородици Одигитрији, да би и њему 
придодао са јужне стране црквицу Све-
тог Николе. Испред три главне цркве, ар-
хиепископ Данило II је потом подигао 
монументалну припрату, а испред ње ви-
соки пирг – кулу.

У време архиепископа Јоаникија, око 
1345. године, до тада неживописан храм 
Светог Димитрија, добио је фрескоде-
корацију. Током XIV века су обављене и 
мање преправке у Цркви Св. апостола, па 
су неки делови храма накнадно ислика-
вани. После турског освајања српске др-
жаве, једно време замрла је жива актив-
ност у Пећкој патријаршији, тим пре што 
је Охридска архиепископија преузела 
управу над некадашњом српском цркве-
ном територијом.

Обнова црквене организације Срба 
1557. године удахнула је нов живот мана-
стиру, јер је патријаршија поново поста-
ла средиште српске цркве. Већ 1565, по-

сле преправке, живописана је скоро це-
ла Данилова припрата. У исто време об-
нављају се и иконостаси у пећким црква-
ма и попуњава се ризница. Другу значај-
ну обнову започиње патријарх Пајсије: 
цркве се препокривају оловним плочама, 
Храм Светог Димитрија се архитектон-
ски утврђује, да би 1620/1621. угледни 
сликар Георгије Митрофановић у њему 
поновио готово половину фресака.

Аустро-турски рат из 1737–1739. годи-
не донео је такође велике невоље Пећкој 
патријаршији. У другој сеоби 1739, патри-
јарх Арсеније IV Шакабента преноси у 
међувремену прикупљене драгоцености 
у Сремске Карловце.

Током друге половине XVIII и у XIX 
столећу, у све тежим економским при-
ликама, у Пећкој патријаршији није било 
значајнијих уметничких подухвата, али 
се упорно настоји да се манастир одр-
жи. Средином XIX века предузимљиви 
игумани подижу нова здања у манасти-
ру: 1847 у југозападном делу порте на 
јазу обнавља се воденица, а 1850. гради 
се до ње конак. Око 1863. године израђен 
јс богато резбарен Богородичин трон у 
Цркви Богородице, а 1875. Аврам, син по-
знатог Дича Зографа из дебарског краја, 
обнавља зидне слике у црквама патри-
јаршије, посебно у Светим Апостолима. 
Пећки еснафи са управом манастира 
1889. године подижу зид са источне 
стране порте. Крајем XIX века, 1895, гра-
ди се репрезентативни конак у североза-
падном делу порте, а 1912. настао је но-
ви зид са јужне стране порте. 

НОВИЈА ИСТОРИЈА
После завршетка Првог светског 

рата у Пећкој патријаршији је, после 
уједињења српске цркве, устоличен 
први патријарх обновљене патријар-
шије, Димитрије 1924. г. Отада се сви 
српски патријарси устоличују у Пећ-
кој патријаршији. Током 1931. и 1932. 
године обављени су замашни конзер-
ваторски радови под руководством 
арх. Ђурђа Бошковића који су Пећкој 
патријаршији делимично вратили пр-
вобитни изглед. И после Другог свет-
ског рата у комплексу патријаршије 
изведени су, у неколико махова, зна-
чајнији конзерваторски захвати и ар-
хеолошка испитивања. Нови конак, са 
западне стране од припрате, сагра-
ђен је 1981. године.

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



ВИСОКИ ДЕЧАНИ
Манастир Високи Дечани је задужбина краља 

Стефана III Дечанског и цара Душана. Градња је 
завршена 1335. године, а фреске су завршене око 

1350. године. Манастир је посвећен Христу 
Пантократору и Вазнесењу Господњем – Спасовдану. 

Главни неимар био је мајстор Вито Которанин

Х рам представља петобродну гра-
ђевину и припада рашком стилу. 
Манастир се налази у једној удо-

лини поред речице Дечанска Бистрица 
југозападно од Пећи, испод планинског 
масива Проклетије.

Изградња Цркве Христа Пантократо-
ра (Сведржитеља) почела је 1327. године 
ктиторством српског краља Стефана 
Уроша Трећег Дечанског. Главни мајстор 
био је фра Вита из Котора, иначе като-
лички монах, а радове је надгледао ар-
хиепископ Данило Други који 
се трудио о „саздању и утврђе-
њу“ цркве скупивши „велико 
мноштво уметничких и вештих 
мајстора“. Сам Стефан Дечан-
ски је сазидао угаони камен на 
овој цркви а још 1330. године 
издао је ктиторску повељу ко-
јом је богато обдарио своју за-
дужбину. После смрти краља 
Стефана, његово дело наставио 
је његов син Стефан Урош Че-
тврти Душан и окончао градњу 
Дечана 1335. године. У време 
турског робовања, ова царска 
лавра је опстала, али у врло те-
шким околностима.

Манастир је осликан знатно касније 
1347-1348. године. Саме пропорције овог 

манастира (дуг 36 метара, а ви-
сок 30 метара), за оно време 
потпуно неуобичајене, допри-
неле су да се овај манастир на-
зива „Високим“ (Високи Деча-
ни). Племенито једноставан, 
складних пропорција, овај ма-
настир представља највећи 
српски средњовековни споме-
ник. По легенди, сам Стефан 
Дечански је изабрао место на 
којем манастир сада лежи. Он 

је у ту сврху доста места обилазио, а он-
да је изненада наишао на ово место које 
га је очарало својом лепотом.

„А сам, поставив-
ши шаторе, ту пре-
биваше дивећи се кра-
сноме месту, јер ле-
жи на највишим ме-
стима, сачишћено 
сваким дрвећем, мно-
гогранатим и много-
плодним, а уједно 
равно и травно, а 
одасвуд теку најсла-
ђе воде. Ту извиру ве-
лики извори и напаја 
га бистра река, чија 
вода пре укуса даје 
велико руменило ли-
цу, а после укуса ве-
лико добро растворе-
ње телу, тако да се 
нико не може насити-

ти насладе воде. Са западне 
стране затварају га највише 
горе и њихове стрмине, и оту-
да је тамо здрав ваздух. Са 
источне стране овоме се при-
уподобљава велико поље, на-
водњавано истом реком. Такво 
је дакле место часно и досто-
хвално за подизање манасти-
ра” (Григорије Цамблак).

У време обнове Пећке патри-
јаршије, у другој половини XVI 
века, настају боља времена. У 
то време, па и кроз цео XVII век, 
манастирска ризница, библио-

тека и остала манастирска здања су 
обогаћена вредним драгоценостима. 
Посебно је значајан рад манастирске 
скрипторије где су преписиване бого-
службене и богословске књиге. У време 
Велике сеобе Срба под патријархом Ар-
сенијем Чарнојевићем, манастир су 
опљачкали Турци. Поново су настала те-
шка времена за манастир Дечане и њего-
во братство које се тих година једва 
одржало.

Кнез Милош подиже 1836. године је-
дан конак, а кнез Александар 1849. годи-
не поклања ћивот за мошти светог кра-
ља Стефана Дечанског. Мошти су по-
следњи пут пресвучене 1964. године у 
одећу коју је сашио тадашњи епископ, 
каснији патријарх српски Павле. Током 
XIX века обновљена су манастирска зда-
ња.

Дечанска Црква Христа Пантократора 
спада међу највеће грађевине средњо-
вековне Србије. Црква манастира Дечана 

грађена је од мермерних квадара у две 
боје. По својој градитељској сложености 
црква представља складно прожимање 
елемената западног – романике и готи-
ке, и источног – византијског стила са 
већ постојећим традицијама српске 
уметности. Сликање дечанског храма 
трајало је од завршетка градње 1335. па 
све до 1350. године и радило је неколико 
група најбољих сликара Душановог цар-
ства. По броју ликова и сцена, као и 
укупној осликаној површини, дечанске 
фреске предњаче у српском сликарству 
средњег века.

Колекција рукописних књига мана-
стира Дечани по значају и богатству је 
одмах иза хиландарске. 

Косовска пошта је на пролеће 2009. 
издала поштанске маркице, на којима је 
приказан Манастир Високи Дечани као 
„архитектонско благо Косова“, без напо-
мињања његове повезаности са српском 
културом и историјом. 

Уз Дечане се налазе 23 хектара зе-
мљишта око којих траје судски спор у 
вези са власништвом. 

Овај манастир се налази на списку 
Унескове Светске баштине заједно са 
још три манастира СПЦ-а под именом 
„Средњовековни споменици на Косову и 
Метохији“.

УНЕСКО је прогласио Манастир Деча-
не за место светске културне баштине 
2004, наводећи да су његове фреске 
једно од највреднијих примера тзв. ре-
несансе Палеолога у византијском сли-
карству и драгоцен запис о животу у 
XIV веку. 

Даринка Јеврић

ДЕЧАНСКА ЗВОНА ИЛИ 
СВЕТКОВИНА СРЦА

ћутим  
вјековима ћутим твоје име 
слутим како ми послије киша болујеш косу  
и како од лелека звона занијемим и ослијепим потом  
и ни молитве не разумијем  
кад падам у бездан за твојим челом  
због тебе кћери јерусалимске  
све чедне а удове јесу  
и утве златокриле рањавају паучину  
снивају  
како ти из образа кљују вино  
и круне од руку дукате од чиста злата  
невјестинске  
чемерне кад у невакат дођу  
руке ми под најдоњи камен дечански гњију  
ти светац и помор библијски  
ти седми светогорски монах  
ти мојих девет Југовића и бол царице Милице  
љепота  
што је не видјеше очи ни цара ни ћесара 
нит младе Гојковице  
походе ли те кћери јерусалимске 
љубави  
руку само преко бока да ми пребациш  
могла бих ја да цвјетам и бременим сваког прољећа  
грло само да ми дахом опалиш  
могла бих ја дојити и девет Обилића  
(леле ако залелечу дечанска звона  
па ти се лик са фрескама помути)  
а понека птица заборави лет  
остави гору и олтар сања  
везиље му украду очи  
на превару га преко ријеке преведу жедна  
а крв би његова укротила све водопаде свијета  
а клијале су под бедемима неке очи  
и завидјела му Гојковица  
за осјеку што дугујем крви  
грешна се дому враћам  
са клетвом дечанских звона у ушима  
прашћај љубави 2



МАНАСТИР ГРАЧАНИЦА
Грачаницу је саградио краљ Милутин 1321. године и 

посветио је Успењу Пресвете Богородице. Манастир се 
налази у селу Грачаница, десет километара далеко од 

Приштине, на левој обали реке Грачанке. Време XIV и XV 
века био је период велике духовне славе манастира

П одигнута је 1321. године и обдаре-
на богатим поклонима како у има-
њу, тако и у повластицама. Она је 

подигнута на месту старе цркве у којој је 
била столица липљанске епископије.

Време XIV и XV века био је период ве-
лике духовне славе манастира. У Грача-
ници је живело стотине монаха који су 
били развили веома интензивну духовну 
и уметничку делатност. У другој четвр-
тини XVI века ту је било и средиште но-
вобрдског митрополита који је у мана-
стир донео и прву штампарију. Касније, 
услед великих турских зулума, мана-
стир је напуштен и црква је служила за 
парохијске потребе. После Другог свет-
ског рата, манастир су обновиле мона-
хиње и од тада он служи као женски ма-
настир. Данас у њему живи 20-так се-
стара које се баве иконописањем, везом, 
пољопривредом и другим монашким по-
слушањима.

Након рата на Косову и Метохији 1999. 
године у манастир Грачаницу је пренето 
седиште епископа рашко-призренског 
који је морао да напусти Призрен. Мана-
стир је постао не само духовно, већ и на-
ционално и политичко средиште српског 
народа овог краја. У њему се свакоднев-
но организују бројни скупови и састанци 
са међународним представницима, са 
циљем да се обезбеди опстанак и живот 
српског народа на Косову и Метохији.

Грачаница је један од најзначајнијих 
споменика старе српске културе. Црква 
је од тесаног камена положеног у редо-
ве двојних и тројних редова опека и има 
пет кубета и три апсиде. Изведена је у 
естетском и грађевинско-архитектон-
ском савршенству и врло је складних 
пропорција.

Црква Манастира Грачаница је грађе-
вина са пет кубета са основом уписаног 
крста, те као таква припада групи прво-
класних архитектонских остварења сво-
га времена. Спољна припрата је саграђе-
на у крајем  XIV века у време кнеза Ла-
зара.

У цркви се налазе фреске које прика-
зују родослов династије Немањића, ко-
пија из манастира Дечана, затим лик кра-
љице Симониде, жене краља Милутина и 
кћери византијског цара Андроника II.

У XVI веку припрата је ослика-
на фрескама. Михајло и Евтихије, 
познати сликари из Солуна, завр-
шили су фреске у главној цркви до 
1321. Небеска литургија, пророци и 
еванђелисти су насликани на глав-
ној куполи испод фреске Христа 
Пантократора, док се на зидовима 
наоса могу видети циклуси Вели-
ких Празника, Христовог страда-
ња, чуда, прича, Христовог Родже-
ства и Васкрсења, призори из жи-
вота Богородице, Св. Николе и Ка-
лендар светих. Призори који при-
казују Евхаристију, као и староза-
ветни мотиви налазе се у олтару. 
Св. Краљ Милутин и његова супру-
га краљица Симонида, византијска 
принцеза, приказани су у централ-
ном луку као владари којима сам 
Господ даје власт преко анђела 
који на њихове главе спуштају 
круне. Немањићко стабло порекла 
и Страшни суд су насликани у 
предњем делу наоса док су и ван 
припрате сачувани фрагменти 
фресака из  XIV века. Поред оста-
лих фресака значајни су циклуси 
Васељенских сабора, Акатиста 
Пресвете Богородице и Рођења 
Господњег.

На зидовима ове цркве такође се мо-
гу наћи и портрети српских архиеписко-
па и патријараха, као и погребна сцена 
грачаничког митрополита Дионисија. 
Грачаничка ризница је уништена у пожа-
рима 1379. и 1383. У манастиру се и данас 
чува збирка старих икона, међу којима 
је значајна икона Христа Милостивог из 
XIV века која је јединствена по својим 
димензијама (269 цм – 139 цм). На мана-
стиру је до сада урађено више гради-
тељских и сликарских конзерваторских 
радова.

Овај манастир се налази на списку 
Унескове Светске баштине заједно са 
још три манастира СПЦ-а под именом 
„Средњовековни споменици на Косову и 
Метохији”. 

Зорка Стојановић

ДОЗИВАЊЕ 
ИЗ ГРАЧАНИЦЕ

Узалуд звониш  Грачанице.
Кога дозиваш на јутрење,
кад земља пуста,
плаче и стење.
Знаш ли где су твоја деца
Светињо,
Знаш ли Срби где су?
У збеговима.
Навикли на сеобе,
порушене гробове предака оплакују,
тебе и твоја звона сањају.
На лицу  грч.
Суза нема,
тихо у својој боли
у срцу самују,
у немирним сновима
твоја звона оплакују.
Мируј Грачанице,
пусти, нека горе свеће,
нек’ осветле песнике
што се смерно моле,
ћути,
не ридај Грачанице,
њихове те песме воле. 
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Десанка Максимовић

ГРАЧАНИЦА
Грачанице, кад бар не би била од камена,
кад би се могла на небеса вазнети,
ко Богородице Милешеве и Сопоћана,
да туђа рука крај тебе траву не плеви,
да ти вране не ходају по паперти.

Или твоја звона да бар не туку
као срца предака, Грачанице,
или бар да светитељи с твог иконостаса
немају наших неимара руку,
ни анђели Симонидино лице.

Да бар ниси толико дубоко
укопана у ту земљу и нас саме
да се нисмо привикли у тебе клети,
Грачанице, кад бар не би била од камена,
кад би се могла у висине узнети

Грачанице, да си нам бар јабука,
да те можемо ставити у недра
и загрејати тако студену од старости,
да нам бар пољима око тебе нису
предака дивних расејане кости.

Да те бар можемо подићи на Тару,
у Kаленићку порту те пренети,
заборавити ликове по твом олтару.
Грачанице, кад бар не би била од камена,
кад би се могла на небеса вазнети.
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ЂУРЂЕВИ 
СТУПОВИ

Један од најстаријих српских 
манастира посвећен је 

Светом Ђорђу и налази 
се на брду изнад Новог 
Пазара, у Старом Расу. 

Манастир је подигао велики 
жупан Стефан Немања у 

првим годинама после 
ступања на престо. Изградња 

је завршена 1171. године, а 
црква је осликана око 1175. 

М анастир је уврштен у светску 
културну баштину и под зашти-
ом је УНЕСКО-а. Манастир по-

стоји већ преко 830 година, а од тога је 
300 година у рушевинама и 40 година се 
обнавља. Данас је манастир великим де-
лом обновљен. У манастиру живи 4 мо-
наха и 2 искушеника.

О посебном значају манастира, поред 
старих биографских текстова, говори и 
изузетан положај манастира подигнутог 
на самом врху истакнутог узвишења, као 
и особена архитектура Цркве Светог Ђо-
рђа са две куле-столпа/ступа који су да-
ли каснији назив и цркви и манастиру - 
Ђурђеви ступови.

Ступ представља пространији комад 
обрадивог земљишта у поседу владара-
„властеле” или црквених институција ко-
ји су га непосредно искоришћавали. За-
то се може рећи да су ступови били део 
властелинске резерве, обрађиван бес-
платним радом зависног становништва

Манастир је подигао велики жупан 
Стефан Немања у првим годинама после 
ступања на престо великог жупана (из-
градња је завршена 1171. године), а црква 
је осликана око 1175. године.

По писању биографа Стефана Нема-
ње, његовог сина Стефана Првовенчаног, 
манастир је настао тако што се Немања, 
док је био затворен у једној пећини, за-
ветовао да ће изградити манастир по-
свећен Светом Ђорђу.

Игуман Манастира Светог Ђорђа је 
имао истакнуто место у животу цркве, а 
сам манастир је спадао у краљевске ма-
настире у тринаестом веку. Манастир је 

изграђен на крунским поседи-
ма династије Немањића и рас-
полагао је знатним властелин-
ством.

Други ктитор манастира био 
је краљ Драгутин који је догра-
дио манастирску цркву и осли-
као њену припрату. Он је из-
Срема, где је живео, пренет у 
Манастир Светог Ђорђа и ту 
сахрањен 1316. године. Мана-
стир Ђурђеви ступови је запу-
стео 1689. године, након Ау-
стро-турског рата, када су по-
следњих 16 монаха који су чи-
нили братство напустили мана-
стир и пред Турцима побегли 
на север. Током наредна два ве-
ка Ђурђеви ступови су постали 
рушевина коју су ратови још 
више разарали.

У другој половини двадесе-
тог века почели су радови на 
истраживању и обнови мана-
стира. Археолошки и рестаура-
торски радови вођени су изме-
ђу 1960. и 1982. године у оквиру 
великог пројекта везаног за 
Стари Рас и Сопоћане, који су 
скупа од 1979. године уврштени 
у УНЕСКО-ву листу светске 
културне и природне баштине.

Ступови су изграђени карактеристич-
ним стилом који представља јединстве-
ну синтезу две градитељске концепције 

средњег века, византијске архитектуре 
на истоку и романске архитектуре на за-
паду. Црква светог Ђорђа има важно ме-
сто у формирању ове архитектуре, по-

знате под називом Рашка шко-
ла, као грађевина којом започи-
ње ова стваралачка епоха у ар-
хитектури средњовековнеСр-
бије.

Ђурђеви ступови су грађе-
вина са низом архитектонских 
и градитељских иновација у 
градитељству тог времена. Ту 
спадају карактеристичне куле 
– ступови, бочни вестибили, 
елипсаста купола, неправилан 
облик олтарског простора као 
и специфично решење цен-
тралног куполног простора цр-
кве.

Од првобитног живописа у 
цркви је остало веома мало 
трагова. Међутим о њему се 
зна преко старих фотографија 
које су настале између два 
светска рата, као и из првих ис-
траживања (Н. Л. Окуњев). По-
сле Другог светског рата један 
део декорације и фресака је 
скинут са зидова и пренет у На-
родни музеј у Београду.

Манастирски конак је изгра-
ђен 2002. године. Изградња ко-
нака је представљала кључни 

тренутак за обнову манастира. 
Нови конак је омогућио да се 
манастир обнови и у литургиј-
ском смислу и да се након више 
од три века у њему опет нађу 
монаси. Конак је изграђен и ре-
конструисан под руководством 
Јована Нешковића.

Испред манастира је сагра-
ђена мања грађевина која 
представља музеј који служи за 
заштиту и излагање најзначај-
нијих фрагмената са цркве и 
других грађевина. Неки од њих 
сложени су у целину и рекон-
струисани. 

Обнова манастира траје пре-
ко 45 година. Манастир је обна-
вљан у две фазе: од 1960. до 
1999. године и од 1999. године 
до данас.

Године 1960. Народни музеј у 
Београду је започео системат-
ска истраживања Ђурђевих 
ступова, а 1960, 1961. и 1962. го-
дине већи део манастирског 
комплекса је рашчишћен и от-
кривени су остаци манастир-
ских грађевина. Године 1964. 
Републички завод за заштиту 
споменика је извео заштитне 

радове на капели краља Драгутина, 
укључујући археолошка истраживања и 
чишћење живописа.

Године 1968. настављено је системат-
ско истраживање и заштита споменич-
ког комплекса од стране Завода за за-
штиту споменика у Краљеву. На свим 
објектима изведене су мере техничке 
заштите.

Године 1999. започета је обнова мана-
стирског конака. Приземни делови кона-
ка су обновљени старом техником зида-
ња у камену, док је спратни део такође 
од камена, али са сигом на унутрашњој 
страни дворишта, како би се означио но-
ви део конака, који само прати основни 
облик старих конака, али не представља 
и њихову рестаурацију. Конак је сада 
потпуно обновљен и у њему живи 7 мо-
наха и искушеника. Тренутно се прику-
пљају средства за потпуно обнављање и 
реконструисање Цркве Светог Георгија и 
њених кула ступова у њиховој пуној ви-
сини.

Потпуна обнова манастира почела је 
на пролеће 2001. године са благословом 
Његовог Преосвештенства Владике ра-
шко-призренског и косовско-метохиј-
ског Артемија. Пројекат комплетне об-
нове манастира још увек је, међутим, 
далеко од завршетка. Тренутно се 
прикупљају средства и ради проје-
кат комплетне обнове цркве и кула/
ступова Светог Ђорђа. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

НАДА
– Добар дан, има ли за нас наде?
– Добар дан. Наравно, увек имамо наде за све наше грађане. Производимо 

је у огромним количинама, деценијама хранимо народ надом…
– Да ли је свежа?
– Сваки дан добијамо свежу наду. Органска, без пестицида и адитива, до-

дајемо само природне заслађиваче. Она која не буде подељена исти дан, ба-
ца се и замењује свежом. Врло је квалитетна и хранљива. Kолико желите?

– За четворочлану породицу. Жена не ради осам година. Ја чекам социјал-
ну помоћ три године. Ћерка има тридесет година и не ради, син је дипломи-
рао атомску физику и волонтира као физикалац.

– Управо имамо наду, прсте да полижете. Обогаћена разним изборним по-
нудама. Мртве буди и иду да гласају. Желите ли да је подгрејем?

– Није потребно и тако се до куће охлади.
– Желите можда неки прелив преко наде, да лакше клизи и олакша варе-

ње? Имамо сјајан прелив од празних обећања.
– Не хвала, моји воле када им западне за грло, па почну кркљати од преве-

лике количине коју су алаво прогутали, а да је нису сажвакали. Да ли бих мо-
гао добити и парче хлеба уз наду?

– Не, она се правилно конзумира без хлеба. Он је штетан и одузео би јој ле-
ковита својства. Хлеб би вам само легао на стомак и не бисте могли сварити 
наду. Са хлебом, то више не би била гола нада. Наша обавеза је да народу 
обезбедимо здрав живот. Раније смо уз њу давали и парче плеснивог хлеба, 
али, знате какав је народ, хлеб поједе, а наду баци. Не каже се узалуд, док на-
род има наде, не треба му хлеба. Ево, лепо сам вам је упаковао, дођите нам 
поново када вам усфали. Пријатно.

– Хвала вам лепо, а ја се уплашио да је овде постало базнадежно.
Томислав Дрварслав Дрвар

ТАЈНИ АГЕНТ
Д ва човека су седела за истим столом у аеродромском ресторану и чека-

ла своје летове. Нису се познавали. Један је имао на реверу упадљиву 
значку која је привлачила пажњу оног другог. На беџу је писало „Тајни 

агент”. Овај други није могао да издржи:
– Извините, господине, да ли је то заиста значка тајног агента?
– Да, као што видите – одговорио је први.
– Али, како сте тајни агент, ако сви то знају?
– Па, влада је спровела потпуну транспарентност. Све мора да буде јасно 

и пред очима јавности – објаснио је носилац значке.
– Али, како обављате свој посао? – био је знатижељан други.
– Лепо – измишљам извештаје. Ионако готово нико то не чита, поред свих 

оних сателита и Викиликса.
– Kако измишљате? – интересовао се саговорник.
– Ево овако: ви идете у Лондон, колико видим вашу карту, онда напишем у 

извештају да сте пошли тамо да се повежете са непријатељима државе и да 
планирате разне терористичке делатности…

– Па, то је нечувено! – узнемирио се други.
– Није то ништа, не брините. Него, реците ми ваше име и адресу – замолио 

је агент саговорника, када је устао са стола.
– Зашто вам то треба? – упитао је други.
– Kако зашто? Па да напишем извештај – мирно је одговорио тајни агент.

Драгутин Минић Kарло

ПОД СТАРЕ ДАНЕ
И мам трауме од Партије. Често ми је у глави и због тога ме облива хладан 

зној. Дешава се и да ме пробуди усред ноћи и натера да вриснем.
У оно време све је било тешко, нарочито није било лако постати члан 

Партије. Успео сам тек после петог покушаја. Kад сада размишљам о томе, 
тешко ми пада то што сам морао сваки пут да пишем молбу. Још ми је теже 
кад по мислим шта сам све писао у њима. Боже, како сам им се увлачио. Kада 
бих само могао да се убацим у њихову архи ву…

Ето, то би било све.
Зоран Спасојевић

KАПИТАЛЦИ
Л окална власт објавила је вест да ће у ловишту на југу земље у наредној го-

дини ловцима бити дозвољено да одстреле сто јелена. Опозиција је удари-
ла на сва звона да критикује ту одлуку. У новинама се појавио чланак у ком 

пише да су јелени одстрељени пре четири деценије, када је маршал Тито био у 
лову. На пожутелој фотографији су при казани трофејни рогови јелена капита-
лаца и маршал са пушком. У ловишту је био негативан природни прираштај, па 
прашина која се дигла на политичком терену данима није могла да се спусти. А 
јелени као јелени, беху ни криви ни дужни што су политичари укрстили рогове.

Зоран Додеровић

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА

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



ЗИД
Д ок се вођа заваљен у фотељу, дигнутих ногу на сто, одмарао у свом кабинету, 

кроз врата улетеше три његова поданика. Вођа се прену и видевши њих тројицу, 
поче да се дере.

– Зар ви не знате да лупате?
– Знамо, ви сте нас томе научили – одговори један од поданика.
– Али, драги вођо, ово је хитно – рече први.
– Ургентно – рече други.
– Експресно – добаци трећи.
Вођа се промешкољи, приближи фотељу столу, наслони руке на сто, споји прсте 

у облик пирамиде, пре тога наместивши наочаре које се беху спустиле на врх носа 
и озбиљно их упита.

– О чему се ради, господо?
– Знате, драги вођо оне људе, црне људе што беже од рата у нашу земљу? – упи-

та један од верних поданика.
– Да, знам – одговори вођа.
– Е, па настао је проблем.
– Што, да не траже да једу?
– Не, него…
– Пих, немојте молим вас да вас то брине. Наша земља може да храни пола Евро-

пе и те Африке, плус Kинезе ако устреба. Дајте им хлеба и воде.
– Није то, вођо – усуди се други поданик. – Не траже они да једу, они траже бо-

љи живот.
– Шта? – наљути се вођа. – Зар они хоће да кажу да овде није добро?! Па, овде 

је толико добро да то још није забележила историја ове земље. Овако нам више ни-
када неће бити. Осим, следећих година док будем ја владао, а хоћу.

– Наравно, наравно да ћете владати, драги вођо. Него, напротив, лепо је њима ов-
де, хвале вас као Бога, али…

– Kог Бога, нашег или њиховог? У ствари, небитно, важно је да ме хвале као Бога. У 
нашој старој пророчкој књизи лепо пише да ће доћи људи са југа, црни људи и да ће 
тражити од нас да једу. Ми ћемо им дати да једу и пију и добићемо град на води.

– Да, вођо, све је то тачно, али они желе да иду на север код својих рођака.
– Па, онда нека иду! – продра се вођа својим пискавим гласом.
– Е, па у томе јесте проблем, драги вођо – настави трећи поданик.
– У чему, у рођацима?
– Не, рођаци их жељно ишчекују раширених руку…
– И ми их раширених руку шаљемо даље. У чему је онда проблем?
– У граници. Kомшије им не дају пролаз.
– Стварно су прешли сваку меру.
– Да, направили су зид.
– Зид? Хм, оставите ме сада да размислим. Морам употребити главу. Изађите, па 

ћу вас позвати касније.
– Немојте, о пресветли вођо због тога лупати главу. Пустите нека то реше наши 

министри.
– Тишина тамо! – дрекну вођа. – Љут сам. Да реч нисам чуо. Изађите напоље!
Поданици полако изађоше из вођиног кабинета, а он остаде сам.
После неколико сати, позва их натраг у кабинет. Они угледаше вођу крваве главе 

и сломљених наочара, али не смедоше рећи ништа.
– Овако не иде. Морао сам пронаћи други пут…
– Али, драги вођо, сви путеви су затворени, нема пролаза.
– Хтео сам рећи да сам морао наћи друго решење. И нашао сам га! Гледао сам у 

тај зид и гледао, не схватајући да ми је решење испред носа.
– Браво, драги вођо! – ускликнуше поданици истовремено.
– Хвала, хвала. Наиме, смислио сам прави одговор комшијама. Тако нешто се ни-

ко није сетио у историји светске историје. Решићемо проблем миграната.
– Kако, срушићемо зид? – упита први.
– Прокопаћемо тунел? – упита други.
– Пребацићете их авионом? – упита трећи.
– Не, смислио сам нешто још злочестије што се тог зида тиче.
– Шта? – упиташе углас.
– Исписаћемо га протестним графитима – одговори вођа задовољно и нареди да 

се набаве четке, боје и бесплатни сендвичи.
Игор Браца Дамњановић Диб

KУД ГОД ПОЂЕШ…
И мам два красна сина – не знам који ми је дражи. Често кажем како не 

бих знао, да се којим случајем задесимо насред пучине у чамцу за двоје, 
којега од њих бих бацио у воду. И иначе сам тип који тешко доноси одлу-

ке. Kрзмало, рекли бисте. Процјењујем у недоглед, важем опције, проучавам 
посљедице и на крају готово увијек одаберем криво.

Ето, недавно сам – након жестоке свађе са женом – одлучио отићи у сви-
јет и препустити је властитој судбини. Нека види какав је живот кад ме не 
мора издржавати! Залупио сам вратима, сјурио се низ степенице и зауставио 
се испред зграде. На коју страну кренути? Срећом, док сам разбијао главу о 
алтернативама прошла је мимо мене права „риба”, у миници која је вабила да 
је слиједим. Што и учиних, јер и неодлучном типу моје сорте тешко се опри-
јети неким аргументима. Трајало је то до раскршћа, на којем је ушла у ауто-
мобил неког очигледног дебила с очито више среће но памети, уз то – имао 
је и њу.

Малко разочаран, стајао сам пред дилемом – а куд сада? Лијево, десно 
или право – повратак није никако долазио у обзир. На ум ми паде како сам 
свјетоназорски љевичар, што је превагнуло, те кренух тим смјером, испод 
алеје дивовских платана. Након пар стотина метара, ослобођен дилема, 
јер се улица простирала право, без притока, односно покрајњих уличица, 
налетих на запреку. Сред врућег љета, усред врхунца туристичке сезоне (а 
кад би иначе?) нешто су прекопавали, тако да је пејзаж више личио боји-
шници испресјецаној рововима, неголи градској четврти. Семафор је пока-
зивао на лијеву обилазницу. Волим кад други доносе одлуке умјесто мене, 
јер ме боли мозак од претјераних оптерећења, те кренух препорученим – 
дапаче, обавезним смјером (сем повратка који, како већ рекох, није био оп-
ција).

Уличица је била кратка и пријатна, с непријатним изненађењем на крају. С 
десна се окупила групица момака, на први поглед нејасно јел’ управо побје-
гла из затвора или с екрана неког гангстерског филма у оближњем кинемато-
графу. Нечешљани, раздрљених груди, поцијепаних траперица и покиданих 
тенисица, погледа опаснијег но алигаторов, са флашом црњака која је кружи-
ла од уста до уста. Нисам претјерана кукавица – усуђујем се гледати и нај-
стравичније филмове, к томе још послије поноћи – међутим инстинкт ми је 
сугерирао како је паметно избјећи их. У задњи час, крајичком ока запазивши 
како су то и они учинили с мојом маленкошћу, клиснух улијево.

Убрзано продуживши корак, нервозно се сваки час осврћући, готово нале-
тих на пајкана. Невјеројатно је како их никада нема гђе би требали бити, по-
мислих на мимоиђену групицу беспризорних, но тад опазих како сам у ства-
ри набасао на саобраћајну несрећу. Ништа страшно, но промет бијаше затво-
рен, а плави анђео усмјеравао је пјешаке и возила улијево. Ах, кад закон тако 
каже и показује, нема друге цивилизираном човјеку доли послушати га – још 
увијек с мислима на могуће избјегнуту непријатност по свој физички инте-
гритет, с нејасним осјећањем кривње пред законом (увијек ме у близини дро-
това обухваћа, ма био чист као суза) скренух како ми је наређено.

Задубљен у интроспективну анализу односа полиције, деликвената и неду-
жних грађана, изненадих се кад се нађох пред познатом фасадом. Требало је 
пар тренутака да дођем к себи, и запањено закључих да сам стварно дошао 
себи, хоћу рећи – дому из којега хтједох побјећи. Тренутак, два – стајао сам 
неодлучно пред вратима куће, а онда ме необјашњиви порив повуче да отво-
рим врата. Има нешто метафизичко у чињеници да сам, без властитих одлу-
ка, управљан тек сплетом вањских околности на које нисам могао утјецати, 
поновно на точки с које сам кренуо у свијет.

Док сам се дивље лупајућег срца пењао степеницама, непрестано у себи 
понављајући познате сентенце, попут „Kуд год пођеш, кући дођеш”, „Доме, 
слатки доме!” и сличне, први пут без крзмања и претјераног филозофирања 
закључих – свугђе је лијепо, али дома је најљепше! Посебно кад те чека, не 
баш најсвјежија женица, али то надокнађује искуством и, коначно – издржа-
ва ме! Довољан аргумент да одбацим све дилеме, зар не? Чак и оне о својим 
синовима сам ревидирао. Kад би се они, моја женица и ја, нашли у премале-
ном чунчићу, сасвим сам сигуран кога бих избацио у воду. Што ћете, захвал-
ност ми никада није била јача страна.

Ладислав Бабић 2
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САТИРИЧНИ БАРОМЕТАР
АЛЕКСАНДАР БАЉАК
• Сви криминалци ће завршити тамо 

где им је место чим лежећи полицајац 
устане!

• Стање на балканским путевима ре-
довно: час одрон, час одрод.

• На пола пута смо до помирења. Себи 
смо већ све опростили.

• Не памтим да сам икада икоме учи-
нио зло. Нисам злопамтило.

• Изгубили смо компас! Молимо по-
штеног налазача да нам каже где смо!

МИЛАН БЕШТИЋ
• Једем хлеб од јуче. Претиче ми!
• Ми на Балкану смо против рата зве-

зда. Ту нема клања.
• Имам велике гласовне могућности, 

па ћу гласати за све кандидате.
• Што пре даш живот за идеју, дуже 

ћеш се тиме поносити.
• Уз оркестар милиције свако ће да 

пропева.

ПАВИЦА ВЕЉОВИЋ
• Вођа је слеп, али ми слепци то не ви-

димо.
• Не виде куда нас воде! Показаћемо 

ми њима!
• Саму себе питам, самој себи одгова-

рам. Ја сам премијер.
• На рачунима тајкуна нема пара. Ис-

тиснули их мед и млеко.

МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЋ
• Поруке историје су јасне, али најче-

шће остају неуручене.
• Прохујала времена се враћају и 

остављају пустош.
• Дати политички тренутак се не чека, 

већ ствара.
• Где су сви за једнога, један има моћ 

над свима!
• Из длана чврсте руке може се прочи-

тати горка судбина народа.

НЕНАД ВУЧЕТИЋ
• Власт врши промене козметичке при-

роде. Фарба народ!
• Једном ће се и ово данас звати јуче, 

али и тада ће нас водити исти људи.
• Изборили смо се за родну равноправ-

ност: бајке из хиљаду и једне ноћи више 
нам не прича Шехерезада већ шеик.

• Не подржавам колективни злочин. Ја 
вреднујем појединачни учинак.

• Где победници пишу историју, бу-
дућност је поражена.

РАНКО ГУЗИНА
• Правићете ви мене од бронзе! – рече 

увређени вођа.
• Kултура се на сав глас руга некулту-

ри. Kо губи, има право да се љути.
• У младости сам био акцијаш, а и сад 

сам – каже пензионер Пера.
– Не пропуштам ниједну акцију у 

продавницама.
• Има аљкавих аутора који шаљу ру-

кописе без коректуре, лектуре и ауто-
цензуре.

• Најбоље је кад се подударе цензура 
и аутоцензура, да никог не боли глава.

СЛОБОДАН ДУЧИЋ
• Људи су као афоризми. Само они 

могу у исти мах да буду и мали и вели-
ки.

• Некима ће будућност почети сутра, 
а осталима ће мало сутра.

• Неоправдана је повика на ТВ-фарме. 
Нема фарме без стоке!

• Дон Kихот би данас јуришао на ТВ-
репетиторе.

• Изгледа да ова беда нема свој 
крај, па се код нас одомаћила.

РАДЕ ЂЕРГОВИЋ
• Не пијем кад држава части. Из пре-

дострожности.
• И кад буду сви Срби под једном 

шљивом, председник ће пећи ракију.
• Нема више ко да попушта. Паметни 

су одавно побегли из ове земље.
• Ушао сам у политику, јер сам схва-

тио да од поштеног рада овде не може 
да се живи.

• Верујем у боље сутра. Учествујем у 
свим наградним играма.

ЗОРАН ЂУРОВИЋ
• Даће Бог да Србији буде боље. Али 

неће дати Срби!
• Србија би могла да буде друга Швај-

царска, али Срби би се радије убили не-
го да буду други.

• Наша политичка драма има два чи-
на – први: предизборна комедија; други: 
постизборна трагедија.

• Обећали сте нам рај, а не куплерај!
• Изабрао сам лекара. Још само бо-

лест да изаберем.
(Ђуровић је добио другу награду за 

афоризме на ЧИВИЈАДИ 2015.)

АНЂЕЛКО ЕРДЕЉАНИН
• Kад политичари нуде нове формуле, 

хемичари страхују од експлозије.
• Много пажње посвећујемо ратним 

злочинима. Послератни су запостављени.
• Kод толике срамоте, немамо чега да 

се стидимо!
• Срећна је земља од које нико ништа 

не очекује.
• Развој догађаја је под контролом 

ометених у развоју.

РАДЕ ЈОВАНОВИЋ
• Понекад немамо шта да једемо. Али 

понекад имамо!
• Није вам потребна предизборна кам-

пања. Народ још памти обећања.
• Нема проблема што су данас сви ис-

пред нас. Ми се на то не осврћемо!

• Турци пет векова нису давали Срби-
ма власт. То нас је спасло од истребље-
ња.

• Не знамо зашто гинемо. У томе је 
тајна наше храбрости.

МИЛИВОЈЕ ЈОЗИЋ
• Ако Бог све види, зашто и нас мало 

не погледа?
• Kад је народу свега доста, властима 

је остало још мало.
• Пре избора обећавају више запошља-

вања, а после избора мање отпуштања.
• Ни ја не бих радио да сам запослен.
• Ако је људски грешити, онда смо ми 

народ са грешком.

БОЈАН ЉУБЕНОВИЋ
• Kриминалци у Србији немају чему 

да се надају. Све жеље су им испуњене.
• Платио сам лоповима да ми врате 

аутомобил, јер добро се добрим враћа!

• Увредити наше политичаре лакше је 
пожелети него учинити. Човеку увек по-
нестане речи.

• Мој отац је министар. Мени је кри-
минал у крви!

• Тачно је да су наши коалициони 
партнери лопови, али без њих влада не 
би могла да функционише!

ИЛИЈА МАРКОВИЋ
• Власт није показала све што зна. Шта 

не зна – показује.
• Сви нуде рецепте. Нико да позове на 

ручак.
• Србин не би пуцао у Србина да није 

сигуран да ће га погодити.
• Нисмо изгубили све битке. Само оне 

у којима смо учествовали.
• Отаџбина је у опасности. Носимо је у 

срцу.

САВО МАРТИНОВИЋ
• Владајућа странка не силази са ТВ 

екрана. И телевизија мора од нечега да 
живи.

• Смењен је директор лутрије, јер је 
прокоцкао поверење владе.

• На приватном факултету један сту-
дент је пао. Док је силазио низ степенице.

• Верник је човек који носи туђи крст.
• До сусрета патријарха и папе доћи 

ће чим се реши питање ко је од њих дво-
јице већи католик.

МИЛЕН МИЛИВОЈЕВИЋ
• Време би радило за нас, али фабрике 

су затворене.
• Изгубио сам спор зато што сам пот-

платио судију. Друга страна га је пре-
платила.

• Ми смо патриоте. Наш углед у свету 
није ни сенка угледа који уживамо ов-
де!

• Kолико смо глупости досад учинили, 
право је чудо да их још нисмо све потро-
шили.

• Народ не зна шта хоће! Неки верују у 

сва владина обећања, неки не верују ни у 
једно!

ДРАГУТИН МИНИЋ KАРЛО
• Акција: ако купите две телевизије, 

трећа је гратис.
• Само Радио Милева нема цену.
• И грађани су друштвена својина, али 

се све више приватизују.
• По новом закону, радници могу да 

штрајкују против себе.
• Благостање ће наступити чим радни-

ци постану тајкуни.

МИТАР МИТРОВИЋ
• Хватамо се за сламку, а толико бал-

вана око нас!
• И Американци славе 4. јул. Дан кад 

су каубоји отишли у партизане.
• Откад радим, непрестано се сећам 

како ми је било лепо док нисам радио.
• То нису деца! Говоре као одрасле бу-

дале.
• Kад нам је угинуо пас, деда нам је 

постао кућни љубимац.
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АФОРИЗМИ
Не само да су шибицарили, него су 

изазвали ратни пожар.

Захваљујући влади, у стану имам све 
више простора. Принуђен сам да прода-
јем једну по једну ствар.

Они дуго владају, зато што бирачи 
имају кратко памћење.

Ми се већ три деценије вртимо у из-
борним круговима.

Турцима смо шетали опанке око куће. 
Зато нисмо далеко стигли.

Онај ко ништа није урадио, увек креће 
испочетка.

Држава је почела борбу против ма-
фије. Мафија је ту борбу успешно при-
вела крају.

О сиромашнима брине црква. Попови 
им читају опела.

Шефу тајне полиције целог живота су 
одавали пошту. И то туђу.

Тај политичар не купује новине. Он ку-
пује телевизије.

Све најважније одлуке у држави до-
носи скупштина – владајуће странке.

Одмарајте се у Србији! У другим зе-
мљама мора да се ради.

Све што је влада обећала, није забо-
равила. Поново ће то исто да обећа.

Ратни злочинци нису напустили место 
злочина. Што би ишли из своје државе?!

Резултате владе још не можете да ви-
дите, али можете да их осетите чулом 
мириса.

Сад су нам најпречи избори. Да би све 
остало исто.

Председник не зна да ли ће да распи-
ше превремене изборе. Још није обаве-
штен какву ће одлуку да донесе.

Ко нема кичму, лакше га прогутају.

Ушао је у историју, јер нико није обе-
ћавао лепшу будућност.

Кад је капетан напустио брод, брод је 
престао да тоне.

Оптужени је осуђен, јер је у медији-
ма проглашен сумњивим.

Притвор му је одређен због основане 
сумње да је припадао добро организо-
ваној опозиционој групи.

Ово није партијска држава. Да јесте, 
он би бар за нешто питао своју партију.

Код нас нема политичких затворени-
ка. Кад буду осуђени, више и не поми-
шљају да се баве политиком.

Сизиф је идеалан за политичара. 
Стално ваља једно те исто.

Сви су прешли на њихову страну. Зато 
се чамац преврнуо.

Само луд к’о струја не иде линијом 
мањег отпора.

Влада није погазила ниједно обећање. 
Све их је заобишла.

У рату се поштовало слово закона. 
Слово „З”.

Од афоризама не може да се живи, 
као што не може да се живи ни од неких 
који пишу афоризме.

Повећање плата и пензија је немогућа 
мисија ММФ-а.

Време чини своје. У масовним гробни-
цама све је више жртава.

Не мењам своје мишљење тако лако. 
Последњој странци је требало добрих 
пола сата да јој се прикључим.

Влада је, ипак, нешто урадила за гра-
ђане. Иначе, не би је псовали.

И ја ћу бити за опозицију. Када то ви-
ше не буде.

Официрима и војницима подељена је 
Библија. У одбрани земље највише се уз-
дамо у Бога.

Бог је Србин. Овако нешто само своји-
ма може да се приреди.

Обећане пројекте будућности, већ 
смо заборавили.

Човек који нема своје ја, свестрана је 
личност.

Они су за посматрање – у ријалитију!

Бог све види и све чује. Зато ништа и 
не предузима.

Они су државни службеници. Служе 
интересима страних држава.

За разлику од Срба, мигранти одоше 
у Европску унију.

Хумор је средство одбране. Сатира је 
офанзивна.

Виц је у томе да више немамо чему 
да се смејемо.

Александар Чотрић
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