
ЧанађаниЧанађани
у Новом Садуу Новом Саду

Срби масовно
на Ђунтируна Ђунтиру

СНН-ова школа СНН-ова школа 
креативног писања

Вјечнаја памјат: 
Живко ГрошићЖивко Грошић4. страна

4. страна

11. страна

12. страна

Ф
от
о:

 И
ВА

Н
 ЈА

К
Ш
И
Ћ

Ф
от
о:

 И
ВА

Н
 ЈА

К
Ш
И
Ћ

5. страна

65. рођендан дешчанског КУД-а „Банат”65. рођендан дешчанског КУД-а „Банат”

5 страна

број 34. • Будимпешта, 22. август 2013. • V година

СРПСКЕ  НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
С НН

W
W

W
.S

N
N

O
V

IN
E.

CO
M



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Центар за демократију:

Напредњаци убедљиви
Истраживање о рејтингу странака показало је да би 
тренутно на улазак у парламент могле да рачунају 

само четири партије

У колико би се избори организо-
вали ових дана, на њих би изаш-
ло 52,4 одсто грађана, а више 

од 44 одсто потенцијалних гласача 
определило би се за СНС, показује 
истраживање Центра за демократију 
и развој из Новог Сада, спроведено 
међу грађанима Србије од 1. до 3. ав-
густа. Коалицију коју предводи СПС 
подржало би 14,7 одсто грађана, док 
би за ДС глас дало 10,8 одсто испита-
ника. Цензус би још једино прешла 
ДСС са 7,6 одсто подршке, а прва ис-

под црте била би ЛДП са 4,1 одсто 
гласова.

Да ли би изашли на гласање не зна 
24,9 одсто испитаника, а 22,7 одсто 
грађана сигурно не би отишло на би-
ралишта. Да је реконструкција Владе 
боље решење од ванредних избора 
сматра 72,3 одсто испитаних, 15,2 од-
сто њих радије би на биралишта, док 
је 12,5 одсто испитаника рекло да не 
зна шта је боље. Подршку избаци-
вању УРС-а из Владе даје 65,7, а 23,1 
одсто се томе противи. 

Нови тренд на политичкој сцени

Извињење политичара – искреност или нова лаж?
И звињење канцелара Немачке 

Вилија Бранта за жртве у Дру-
гом светском рату још се пам-

ти. Али, и Срби имају своје покајнике. 
Први је то био Борис Тадић, 
тада председник ДС-а. Он је 
у ТВ емисији признао да је 
члан ДС-а злоупотребио кар-
тицу за гласање у Скупшти-
ни. На крају емисије тонац је 
ушао у студио и рекао Та-
дићу „Ви сте први политичар 
који је нешто поштено приз-
нао. Гласаћу за вас.”

Александар Вучић, први 
потпредседник Владе, изви-
нио се недавно зато што није 
разумео промене у свету по-
сле пада Берлинског зида.

„Извињавам се и крив сам 
због тога свом народу.”

Премијер Ивица Дачић 
није отишао толико далеко 
да би се извињавао, али је 
рекао да су „социјалисти по-
стали значајан фактор на политичкој 
сцени Србије захваљујући учењу на 
сопственим грешкама, током 21 годи-
не постојања те странке”.

Градоначелник Београда Драган 
Ђилас изјавио је да је грешио по пи-
тању односа према појединим функ-
ционерима ДС-а и да би данас то ре-

шавао другачије. Али када га је нови-
нар подсетио на ту изјаву, одговорио 
је: „Све што сам имао да кажем о 
грешкама рекао сам и не бих више на 
ту тему. Када прочитате како данас 
Душан Петровић хвали Владу схвати-
те да разлаз с њим сигурно није био 
грешка”.

Извињења, извињења са за-
дршком и објашњења свакако су 
нешто ново у Србији. Како то виде 
грађани?

Светлана Логар, из Ипсос Стра-
тешког маркетинга, мислећи на из-
вињења која су овдашњи политичари 
упутили суседима, каже да већина 
људи, пре свега, поздравља добре од-
носе са суседима.

„Грађани мисле да не треба да бу-
демо удаљени у односима с њима. 
Међутим, свако извињење је исто-
времено и признање. Сетимо се када 
се Тадић извинио Хрватској. Грађани 
већ дуго желе да се ‘то тамо’ што пре 
заборави. Не воле заоштравање одно-
са са суседима, а емотивни набој већ 
је прошао.”

Светлана Логар објашњава да из-
вињење политичара неће изазвати 
трајнију промену према њему, али да 
су грађани пре за извињење него за 
заоштравање односа.

„Тешко је проценити како из-
вињење утиче на грађане. Никада 
појединачна ствар не утиче сама на 
мишљење грађана, већ се то догађа у 
ширем склопу слике политичара. Ако 
је однос према одређеном политича-

ру позитиван, он ће се после из-
вињења појачати, а ако је однос нега-
тиван он ће постати још лошији. Ва-
жно је и колико поверења има поли-
тичар и колико су грађани задовољни 
њим. Све појединачне активности по-
литичара се оцењују у ширем кон-
тексту. Али, само веома крупне ства-
ри могу да промене мишљење о по-
литичару. На пример, својевремено, 
врло популарни Војислав Коштуница 
и Млађан Динкић нису испунили оче-

кивања грађана и ништа им више није 
вредело.”

Она каже да су грађани негативно 
одреаговали када се Тадић руковао са 
Тачијем, не само зато што је Тадићу 
већ пала популарност, већ и зато што 
није био јасан контекст зашто то ради.

„Сада, када је исто учинио Ивица 
Дачић, када су преговори са Косовом 
у току, контекст је јасан и руковање 
није наишло на неодобравање. Грађа-
нима је јасно да се неке ствари мо-
рају радити за опште добро”, обја-
шњава Светлана Логар.

Жарко Требјешанин, психолог, ка-
же да је ово сложено питање на које 
нема јединственог одговора.

„Извињење је свакако напредак у 
демократској култури и цивилиза-
цијски напредак. До пре десетак годи-
на било је незамисливо да се полити-
чари извињавају. Они су имали слику о 
себи као непогрешивима и како да не-
ко тако савршен греши и да се извиња-
ва? Замислите да се диктатор извиња-
ва.” Извор: „Политика”

Да ли људи верују извињењима политичара? Или 
мисле да су они и раније знали да греше и да нису 

довољно искрени када се извињавају?

Светлана Логар, Жарко Требјешанин, Владимир Вулетић

МАЧ СА ДВЕ 
ОШТРИЦЕ

Владимир Вулетић, социолог, 
каже да само анкете могу да по-
кажу колико извињење вреди:

„Извињење је гест упућен јав-
ности да је политика која је вође-
на промењена и да ће човек који 
се извињава водити другачију по-
литику. Колико ћете веровати у то 
извињење пре свега зависи од тога 
колико поверење имате у тог по-
литичара. Ако Дачић каже да се 
СПС учио на грешкама, питање је 
како ће на то реаговати људи који 
су за ту политику гласали. Питање 
је колико таквим признањем при-
добијате, а колико људи одбијате. 
Могуће је да је то признање усме-
рено на адресу која је шира од са-
мог бирачког тела.”

ИПАК НАПРЕДАК
Психолог Жарко Требјешанин сматра да је извињење напредак, без 

обзира на то колико је неискрено, одглумљено или је само маркетиншки 
потез:

„Најважније је ко и зашто се извињава. Када се извините Хрватској 
због тога што је то политички потребно народ ће рећи: ‘Ма, иди’. Нека-
да је човек просто и натеран на извињење, а извињење би требало да 
буде морални чин. Али, ако извињење није изнуђено и ако људи верују 
политичару, ако је он искрен и спонтан, ако такав уопште постоји, људи 
ће поверовати у то што он каже. Онима који глуме и који су неискрени 
народ не верује. Не верује се ни извињењима која се дају под претњом 
и притиском. Велимир Илић је својевремено своје извињење процедио 
кроз зубе. Тако се све поништи, као и када текст гласи: извињавам се, 
али…”
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На други 

ппооггллеедд
МЕДИЈИ КАО ПРОМОТЕРИ 

НАСИЉА (3)

А нкете показују да већина нас, теле-
визијских гледалаца, насиљем сма-
тра оне акте који нас на одређени 

начин вређају и шокирају. Међутим, већи 
део публике ту не убраја цртане филмове, 
без обзира на то што су прикази насиља у 
њима веома бројни. Према истраживањи-
ма, публика овакве сцене сматра безазле-
ним, упркос становишту психолога да гле-
даоци цртаних филмова насиље могу до-
живљавати као уобичајену појаву, не 
схватајући да оно изазива бол код других 
особа. Сходно томе могуће су девијације 
у понашању корисника ових садржаја у 
виду појачане агресивности.

Џорџ Гербнер је приметио да се фил-
мови који промовишу насиље лакше про-
дају на страним тржиштима. На пример, 
филм Рамбо, чија је радња у оригиналу 
прича о америчком војнику у Вијетнаму, а 
када се филм приказује на Блиском исто-
ку радња се премешта у Други светски 
рат на Филипинима и непријатељи постају 
Јапанци. У Африци се филмови Арнолда 
Шварценегера приказују без превода пуб-
лици која не разуме енглески. Насиље је 
очигледно заједнички језик за све нације.

Проблем је још озбиљнији када је реч о 
дечјем програму. Цртачима цртаних фил-
мова лакше је да опишу насиље него ху-
мор. Већина заплета, који су у суштини 
насилни, понављају се од једне серије до 
друге, мењају се само главни ликови. У 
свом извештају, који је Гербнер 1993. годи-
не предао Асоцијацији националне ка-
бловске телевизије, нагласио је да цртани 
филмови и други дечји програми садрже 
више насиља од било ког другог програ-
ма.

У једном од истраживања 72 одсто ис-
питаника је одговорило да на телевизији 
има превише насиља. Ипак, већина њих 
није узнемирена када се насиље појављује 
у хумористичном контексту. На пример, 
већина гледалаца не мисли да су цртани 
филмови нарочито насилни. У серији екс-
перимената које су спровели Гунтер и 
Фурнхам 1984. године, телевизијски гле-
даоци су проценили да су пуцање и борба 
у цртаним филмовима знатно мање на-
силни, више хумористични и прикладнији 
за децу, него у другим програмима.

Истраживање које је направљено у 23 
државе показује да, у просеку, деца гле-
дају телевизију три сата дневно и проводе 
50 одсто више времена него у било којој 
другој активности изван школе. Показало 
се да 91 одсто деце има телевизор у кући 
(и то не само у САД, Канади и Европи не-
го и у Латинској Америци, Азији и Афри-
ци). Више од половине (51 одсто) дечака 
који живе у ратним зонама и у подручји-
ма са високом стопом криминалитета 
одабeру акционе хероје као узоре, више 
него било који други лик, а 88 одсто деце 
може се идентификовати с ликом Арнол-
да Шварценегера у филму „Терминатор”. 
УНЕСКО извештава да се чини како „Тер-
минатор” садржи карактеристике за које 
деца мисле да су неопходне у суочавању 
с тешкоћама. (…)

Драган Јаковљевић

Пословни потез на југу Мађарске

Особље бање у Морахалому учи српски
Због масовног прилива гостију из Србије, 

руководство бање у Морахалому шаље запослене 
на течај српског језика. Многи полазници већ су 
стигли до нивоа знања који им омогућава да 

пријаве стручни језички испит

М орахалом, мали град надомак 
Сегедина који се динамично 
развија, налази се на само 20 

километара од српске границе. На-
сеље које броји близу 6.000 станов-
ника све чешће је на мапи српских 
туриста, а разлог су термалне воде и 

бања, право место за одмор и ужи-
вање.

Бања у Морахалому располаже са 
15 затворених и 7 отворених базена, 11 
сауна и пружа велнес здравствене 
услуге. Сви они који у последње вре-
ме пролазе кроз овај градић, уочиће 

велику колону возила са српским ре-
гистрацијама, београдским, новосад-
ским, суботичким, а има гостију и из 
Ваљева и других градова Србије.

Све већи број посетилаца из Србије 
навео је руководство града и угости-
тељског комплекса да озбиљније раз-
мисли о могућностима привлачења 
још већег броја туриста из наше ма-
тичне земље. Управо зато одлучили 
су да за особље у бањи и хотелима 
обезбеде течај српског језика.

За језичко усавршавање запосле-
них задужена је Беатрикс Тот, наста-
вница српског језика у Сегедину и 
Десци. Она се радо прихватила за-
датка и већ је одржала неколико те-
чајева радницима. Последња језичка 
едукација била је намењена рецеп-
ционарима хотела, који су веома 
марљиво одлазили на часове и на-
стојали да што више науче како би 
били услужни и љубазни домаћини.

Према речима Беатрикс Тот, многи 
су захваљујући марљивости стигли до 
језичког нивоа који им омогућава да 
се пријаве на испит из српског језика. 
Осим тога што су научили да говоре, 
добар део полазника течаја изразио 
је спремност да у будућности поло-
жи испит из српског језика што је још 
једна потврда исправне одлуке пред-
ставника града Морахалома и бање, 
која је све популарнија и посећенија.

П. М.

Заседала цивилна организација сегединских Срба

У сусрет „Данима српске културе”
Традиционална манифестација у Сегедину 

обухватиће фото изложбу посвећену српским 
храмовима, изложбу чланова „Круга”, књижевне 

вечери, школу српских игара, промоцију
српске гастрономије

У Српском клубу у Сегедину одр-
жана је седница руководства 
Српске заједнице, којом је пред-

седавао њен председник Боривој Рус. 
На дневном реду су биле само две 
тачке, али су се учесници састанка 
дотакли и других актуелности.

Прва тема односила се на покло-
ничко путовање на Златибор, које је 
планирано за период од 13. до 16. сеп-
тембра. Боривој Рус је нагласио да је 
на почетку владало велико интересо-
вање за овај пут, али се испоставило 
да ће сада за превоз до Златибора 
бити довољан и мањи аутобус. Остаје 
да се види колико ће путника крену-
ти на ово путовање, а организација 
програма поверена је агенцији Српс-
ке православне цркве „Доброчин-
ство”. Рок за пријављивање истекао је 
20. августа.

На програму је обилазак Саборне 
цркве у Ужицу, одлазак на Тару и Ка-
луђерске баре, посета манастирима 
Рача и Добрун, етно селу Сирогојно и 
Андрићграду.

У Сегедину ће у октобру бити одр-
жани „Дани српске културе”. Ова 
традиционална манифестација 
имаће бројне програме као што су 
фото изложба посвећена српским 

православним храмовима, аутора Бо-
риса Бекића; изложба Удружења 
уметника „Круг”, књижевне вечери, 
школу српских игара као и промоцију 
српске гастрономије.

У оквиру манифестације „Дани 
српске културе” посебно место зау-
зима обележавање 120. годишњице 
рођења Милоша Црњанског, велика-
на српске и светске књижевности. Се-
гединци припремају изложбу пос-
већену овом књижевнику, а жеља ор-
ганизатора је да се пројекту придру-

жи и фондација која носи име Мило-
ша Црњанског.

Финансијска ситуација није доз-
волила да се одрже „Дани српског 
православља”, па ће Српска заједни-
ца у Сегедину настојати да у оквиру 
манифестације „Дани српске култу-

ре” буде одржан концерт 
духовне музике у српском 
православном храму. За по-
моћ у организацији концер-
та организатори манифес-
тације су се обратили про-
тонамеснику Павлу Капла-
ну, пароху сегединском, 
који се радо прихватио за-
датка.

Представљање културних 
вредности српског народа 
биће остварено и кроз пре-
давање културолога из Ру-
муније, Стевана Бугарског. 
Постоји и могућност да се 
овогодишњи „Дани српске 
културе” повежу са мани-
фестацијом „Шинобус фест 

– шверц културе на релацији Сегедин 
– Суботица”.

На крају седнице, чланови руко-
водства Српске заједнице разговара-
ли су о септембарској прослави српс-
ке православне цркве у Сиригу. Сле-
дећа седница биће одржана крајем 
августа или почетком септембра, ка-
да ће бити познати конкретни про-
грами у оквиру „Дана српске културе 
у Сегедину” и термини њиховог одр-
жавања.

П. М.

У Сегедину ће бити изложене и слике са ко-
лоније „360°”
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Излет Срба и Румуна у Србију

Чанађани посетили Војводину
Четрдесеточлана група Срба и Румуна из 

поморишког насеља боравила је током једнодневног 
поклоничког путовања у Новом Саду и околини

У организацији Самоуправе Срба 
у Чанаду, поклоници из тог мес-
та најпре су посетили манастир 

Крушедол, где почивају мошти бла-
женопочившег патријарха 
Арсенија III Чарнојевића, ду-
ховног вође Велике сеобе 
Срба. Осим њега, ту су са-
храњене и мошти патријарха 
Арсенија IV Јовановића Ша-
кабенте, митрополита Исаија 
Ђаковића, грофа Ђорђа 
Бранковића, кнегиње Љуби-
це, краља Милана Обрено-
вића и других истакнутих 
српских личности, којима су 
путници из Мађарске овом 
приликом одали пошту.

Следећа станица био је 
манастир Ново Хопово, из 16. 
века. Манастир је познат по 
својој монументалној архи-
тектури, фреско декорацији, 
културно-просветној и исто-
ријској улози.

Следила је посета Петро-
варадинској тврђави коју је 
од 1692. до 1780. због сталне 
опасности од Турака и бли-
зине границе са Османским 
царством, изградила 
Аустрија. Веома добро очу-

вана грађевина важи за другу по ве-
личини тврђаву у Европи и један је од 
најважнијих културно-историјских 
споменика, својеврсна туристичка ат-

ракција. Чанађанима се посебно до-
пао поглед на Нови Сад, који је био 
последња станица њихове екскурзије.

У војвођанској престоници посети-
ли су Саборни храм који је грађен у 
18. веку и поједине културно-исто-
ријске споменике у ужем центру гра-
да.

П. М.

Почаст Св. Стефану Штиљановићу

Срби из Барање масовно походили Ђунтир
Срби у Барањи су се и ове године присетили св. 
Стефана Штиљановића, капетана који је бранио 
Шиклош од турских освајача и посетили место на 

ком су почивале његове мошти

П ријатно је било видети масовно 
окупљање Срба из Барање – 
како из њеног мађарског, тако 

и из хрватског дела – који не забора-
вљају своје претке, корене и личности 
које су својим делима обележиле на-
шу историју.

Пре него што су поклоници кренули 

на Ђунтир, у шиклошком српском пра-
вославном храму служена је света ли-
тургија. Богослужење су предводили 
о. Пантелејмон – игуман манастира 
Грабовца, јереј Милан Ерић – парох пе-
чујски и администратор шиклошке па-
рохије, јереј Јован Бибић – парох сан-
товачки и ђакон Андраш Штријк. При-
сутнима се обратио о. Ерић речима:

– Овде смо се данас окупили да би 
одали почаст војнику, нашем Св. Сте-
фану Штиљановићу који је овде пре-
минуо пре много година, који је овде 
живео и радио као војник. Али, вој-
ник чисте савести и душе који није 
освајао туђе територије, већ је до-
шао да чува, као граничар, своју те-
риторију од туђинаца. Значи, он је 
имао дужност да сачува оно што је 
наше. А тако смо и ми дужни да сачу-
вамо ово што је наше и што смо до-
били у наслеђе од наших старих!

После богослужења, верници 
предвођени оцем Ерићем отишли су 
на то свето место с циљем да одају 
почаст некадашњем браниоцу 
Шиклоша. Деспот Стеван Штиљано-
вић је 1515. године сахрањен управо 
на брду Ђунтиру.

У присуству седамдесетак право-
славних верника, пре свега из Шикло-
ша и околине (било је и верника из 
Хрватске, односно Републике Српс-
ке), служен је помен и молебан који 
је приведен крају резањем славског 
колача и благосиљањем кољива. Ку-
мовао је Синиша Ножица, председ-
ник шиклошке Српске православне 
црквене општине, коме су се придру-
жили остали Барањци.

Администратор парохије иско-
ристио је прилику да се захвали чла-
новима малобројне шиклошке зајед-
нице што сваке године одају пошту 
овој значајној историјској личности 
пореклом са приморја, из Паштро-
вића.

Ходочашће је имало још један 
свечани тренутак. Стеван Огњеновић 
из Белог Манастира, чије је порекло 
такође из мађарског дела Барање, 
Шиклошанима је поклонио урамље-

ПРИПРЕМЕ
ЗА ПРАЗНИК У 

НОВОМ СЕНТИВАНУ
Самоуправа Срба у Новом Сен-

тивану већ је отпочела припреме 
за достојну прославу храмовне 
славе Велике Госпојине, која ће се 
одржати на дан великог црквеног 
празника 28. августа.

Очекује се долазак великог 
броја гостију како из околних на-
сеља, тако и суседне Србије, пр-
венствено из Ђале, Крстура и Но-
вог Кнежевца. Зато домаћини 
ових дана уређују цркву и њену 
порту, као и парохијски дом, где 
се налази музејска поставка.

На дан Велике Госпојине света 
литургија почеће у 10 сати, а ве-
черње са резањем славског колача 
и благосиљањем кољива заказано 
је за 16 часова. После вечерњег бо-
гослужења планирано је да слав-
ско весеље буде пропраћено му-
зиком и песмом, за шта ће се по-
бринути Оркестар „Банат” из Дес-
ке.

Српски храм ће вернике доче-
кати у новом руху, јер је зала-
гањем месне Српске православне 
црквене општине урађено кре-
чење торња и фарбање крста. 
Купљени су и нови теписи и завеса.

ну слику проте Стевана Михалџића. 
Поклон, који је намењен с циљем да 
краси музејску поставку шиклошких 
Срба, постављену у Тврђави, уз речи 
захвалности преузео је Срета Вече-
риновић, председник месне Српске 
самоуправе.

Славље је, уз ручак, настављено 
под шатором. Није изостала ни музи-
ка, а за добро расположење присут-
них побринуо се хармоникаш Дра-
жен Теофиловић из Републике Српс-
ке.

П. М.
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Господине Брцан, да ли су пробе 
у Вашем КУД-у уобичајене и 
преко лета, или је овога пута 
реч о некој изузетној ситу-
ацији?
– Ми преко целе године вежбамо. 

Имамо пробе извођачке групе утор-
ком и четвртком. Од пролећа имамо 
сениорску групу и њу чине још увек 
млади људи који имају већ породице, 
али који су се вратили у КУД, са 
жељом да учествују поново у њего-
вом раду.

Имамо омладинске и две дечије 
групе. Са њима радимо преко целе 
године. Углавном су теме исте. Од се-
дамдесетих година приређујемо са-
мостално вече на први дан Божића. 
Имамо „Банатски сабор”, када самос-
тално наступа и наш оркестар на који 
смо веома поносни. Мислим да у 
Мађарској једино ми имамо свој ор-
кестар. Посебно имамо и тамбурашки 
оркестар, који чине млади чланови.
На који начин ћете обележити 
65. годишњицу постојања и рада 
„Баната”?
– Управо смо 20. августа напунили 

65 година постојања. Тог датума је 
1948. године био први наступ дешчан-
ских Срба у Сегедину, на једној смо-
три. То је тада било јако успешно и 
омладина је имала вољу за даљи рад. 
Крајем шездесетих година је било 
мало застоја у функционисању.

Од 1973. године друштво је поново 
покренуто под именом „Банат”. Од 

почетка деведесетих година сваке 
пете године смо имали обележавање 
уз једну већу фешту. Пре пет година 
смо се договорили да ћемо сваке де-
сете године организовати једно веће 
обележавање, а сваких пет година 
скромније, јер је то ипак пуно труда 
и велики трошак. Смислили смо да 
сакупимо оних пет, шест играча и 
свираца који су играли и свирали 
свих ових година. Тако ће 7. јануара 
следеће године, на нашој самостал-
ној вечери бити обележен овај јуби-
леј.

У међувремену имамо „Банатски 
сабор”, а имали смо „Дан Баната”. По-
кушавамо на разне начине да укљу-
чимо и омладину, и родитеље и ста-

рије да нам се придруже, да смо увек 
на окупу.
Јавности је познато да сте се 
ви као КУД раније редовно 
такмичили. Учествовали сте на 
Европској смотри српског фолк-
лора и освајали највиша при-
знања. Међутим, у последње 
време чини нам се да се мало 
удаљавате од те смотре. Шта 
је разлог?
– Ми смо крајем деведесетих го-

дина први пут били на тој смотри. Би-
ла је трећа по реду, а одржавала се у 
Шведској, у Малмеу. То је био друга-
чији амбијент него што је данас. Тада 
смо први пут одиграли једну просеч-
ну кореографију из Владичиног Хана 

и схватили шта је оно што нама одго-
вара и шта је оно што ми можемо још 
да додамо за такву једну смотру. Од 
тог момента смо увек играли игре из 
наше регије, из Баната, из Бачке, из 
Војводине. Ту смо увек постизали ре-
зултате. На бину смо увек постављали 
више генерација, игре које нама леже 
и вероватно је то било уочљиво и за 
публику и за жири, а и разумљиво за 
сваког. Схватили су шта је оно што ми 
нудимо, што радимо, што ми желимо 
да прикажемо на тим смотрама.

То је функционисало десет година. 
Увек смо били међу првима. Имали 
смо три златне, четири сребрне и три 
бронзане медаље и све посебне на-
граде које постоје на тим смотрама.

После Париза 2002. године, орга-
низовали смо код нас смотру и сигу-

ран сам да смо били први који смо 
направили један озбиљан преокрет у 
систему оцењивања. До тада је била 
прва, друга и трећа награда и сви су 
се борили један против другог. Ми 
смо постигли да су се друштва бори-
ла својим квалитетима, да свако буде 
што бољи за себе, па смо увели бодо-
вање. Сви који су постигли одређени 
квалитет, били су оцењени за тај ква-
литет. Тако је по први пут на нашој 
смотри било отприлике три, четири 
златне медаље, пет, шест сребрних и 
не знам колико бронзаних медаља. 
Први пут се десило да није било пр-
вог, другог и трећег места. Мислим 
да је то био кључни моменат.

Та пракса је трајала још годину, 
две или три. После тога се опет поја-
вио стари систем. Бодовало се и ква-
литети су били оцењивани, али су 
ипак увек давали прву награду. То је 
довело до тога да је та смотра поста-
ла нешто друго. Нама, не само мени 
него и члановима друштва, више није 
било задовољство учествовати, када 
је најбитније постало ко ће бити први. 
Ми смо ишли тамо да се дружимо, да 
покажемо наш годишњи рад, да по-
кажемо шта је оно што знамо, какве 

су нам ношње, како код нас играју ге-
нерације, како се служимо својим ор-
кестром, док доста друштава из-
најмљује оркестре из Србије, из-
најмљује ношње. Ми смо све то 
одрађивали сами.

То је функционисало још пар годи-
на и онда када смо били у Темишвару 
и Врбасу почело је да се дешава неш-
то што већ нама није било „по укусу”. 
Ми смо одустали од смотре и сада је 
са стране фино посматрамо. Ја сам, 
иначе, конкурисао да код нас буде 
смотра и, што ме јако радује, сви који 
су за то сазнали су рекли: „Идемо у 
Деску!”, тако да је то један добар 
осећај. То показује да је наша смотра 
била успешна и да су се добро осећа-
ли сви који су били код нас.

Д. Ј.

И овог врелог лета, чланови КУД-а „Банат” редовно 
се састају у Српском центру у Десци, из старе 
добре навике коју су наследили од ранијих 
генерација играча. Она их је, како рекоше, 
обогатила многим незаборавним тренуцима

који живот значе

Кристифор Брцан поводом 65. рођендана дешчанског КУД-а (1)

„Банат” – друштво у најбољим годинама

ПЛАНИРАЈУ И СТОТУ ГОДИШЊИЦУ
Како гледате на будућност овог друштва? Колико су млади у 
стању да прихвате обавезе које гарантују нормално функциони-
сање КУД-а?
– Све је теже. Сви знамо како данас функционише овај убрзани, глоба-

лизовани свет. Све је теже привући младе. Оно због чега још функциони-
шемо је та традиција са оца на сина која постоји у нашем друштву. Не ви-
дим како би могао да се привуче већи број играча из већинског живља, 
осим ако у Сегедину на факултету не покренемо неку акцију. Те игранке 
и тај покрет који је почео седамдесетих година у Будимпешти, Печују и 
данас функционише. То код нас, у Сегедину није било толико популарно и 
због тога нисмо ни могли привући толико чланова, тј. играча у наше 
друштво. Ми немамо такав фонд и такву базу као што нпр. има „Табан”, 
који је срећнији због гимназије и основне школе.

Уопште не размишљам о томе да кроз пар година неће постојати наше 
друштво, него планирамо и стоту годишњицу. Генерацијски проблеми увек 
постоје, можда и сада имамо неку измену у генерацији.

Детаљ са пробе КУД-а „Банат” у дешчанском центру „Свети Сава”
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З анимљивост је да су многи од 
младих људи који су глумили, 
или на било који начин били 

укључени у рад театра, постали вео-
ма угледни државни службеници, Јо-
ван Мариновић, посланик Србије у 
Паризу, Димитрије Црнобарац, ми-
нистар просвете, Филип Христић, ми-
нистар просвете и посланик у Цари-
граду, Сретен Поповић, лични секре-
тар књегиње Љубице… Представама 
је веома доприносио и Књажев ор-
кестар („књажева банда”) који је 
предводио капелмајстор Јосип Шле-
зингер. Вујићу је здушно 
помагао и Адолф Берман, 
директор штампарије.
Представник ондашње 
Владе, то јест попечи-
тељства, надлежан за рад 
позоришта, био је Дими-
трије Давидовић, као ми-
нистар унутрашњих дела 
и просвете, уредник Но-
вина сербских, иначе у 
историји забележен као 
родоначелник српског 
новинарства.

Сам сценски простор и 
гледалиште су били 
скромно опремљени. „У 
дворани је подигнута по-
зорница са постољима за 
кулисе. Под је био пато-
сан циглом и даскама. За-
весу и кулисе живописао 
је сликар (‘молер’) Јован 
Исаиловић Млађи. Позор-
ница је осветљавана 
свећама и кандилима… 
Ово позориште није зави-
сило од публике, јер су 
представе игране само за 
позване. Клупе за седење 
имали су кнез Милош, 
његова породица и 
важније званице, док су 
кнежева пратња и остали 
гости стајали током целе 
представе.” (Марјановић, 
П, 1998:181-182)

Делове сценске опре-
ме и реквизите потребне 
представама Вујић и ње-
гови сарадници су по-
зајмљивали од грађан-
ства, што им је лако полазило за ру-
ком будући да су иза себе имали 
књажев ауторитет.

По сачуваној документацији, у то-
ку једне године, колико је деловао, 
Књажевско сербски театар у Кра-
гујевцу је приказао најмање осам 
различитих драмских дела: Фернандо 
и Јарика, Ла Пејруз, Бедни стихо-
творац, Бјегунац, Шнајдерски кал-
фа, Паденије Сербије у време Светог 

Књаза Лазара, Востановле-
није Сербије чрез Светлога 
Књаза Милоша и непознати 
комад који је последњи из-
веден, 20. фебруара 1836. го-
дине. „Јоаким Вујић је у 
Књажевско сербском театру 
изводио комаде које је већ 
раније приказао пред пучан-
ством у више војвођанских 
градова. Сценска техника је 

доста оскудна и прими-
тивна, организација пред-
става крајње једноставна 
и упрошћена, а израз 
ограничен традициона-
лизмом и актуелним кон-
венцијама. Али, уз све то, 
израз је зрачио снагом 
која је наткриљавала, 
према сведочењу савре-
меника, пуко дилетант-
ско препричавање тек-
стова… умео је гледа-
лишту да приближи сла-
вено-сербски књижевни 
језик, полагао је видну 
пажњу емотивном разу-
мевању глумаца и публи-
ке…”(Волк, П. 1992:22)

Како видимо, Вујић је 
на сцени позоришта у 
Крагујевцу приређивао 
извођења драмских дела 
страних аутора која је он 
прилагођавао и „поср-

бљавао” сматрајући то до-
брим и корисним – „Био је 
убеђен да, управо, преводи, 
прераде и адаптације једно 
дело развијају и омогућа-
вају му да се непосредно ис-
пољава у свакој новој и дру-
гачијој средини. Зато је мо-
гуће стално дописивати, 
преправљати или властитом 
маштом надограђивати.” 
(Волк, П. 1992:22)

У позоришној историогра-
фији се често престанак ра-
да овог позоришта погрешно 
везује за престанак прве вла-
давине, односно прогонство 
књаза Милоша из Србије. 
Књаз је владао до 1839. го-
дине, дакле још три године 
након престанка рада њего-
вог позоришта. Заправо, као 
што је и отпочео са радом 
превасходно књажевом 
вољом и занимањем за позо-
риште као врстом забаве, та-
ко је, након кратког трајања, 
престанком књажевог инте-
ресовања театар и обуста-
вио свој рад. „Мало помало 
кнез изгуби вољу на позори-
ште, дошле су друге ствари, 
и цело ово предузеће убрзо 
ишчезе…” (Ђорђевић, Т. 
1946:207)

Јоаким Вујић одлази да би 
своју позоришну мисију са 
успехом наставио у Новом 
Саду, где ће формирати Ле-
теће дилетантско позори-
ште, које се сматра првом 
јужнословенском профе-
сионалном позоришном дру-
жином. 

Осим Јоакима Вујића, позориште није имало стални 
професионални ансамбл. Трупу су чинили старији 
ученици и млади чиновници. Ово позориште није 
зависило од публике, јер су представе игране само 
за позване. Позориште и у данашњем времену има 
велику улогу у културном животу која не може 

бити надомештена новим, технолошки подржаним 
обрасцима културне продукције

Др Драган Никодијевић: Два века српског позоришта (3)

Са позоришне сцене – у државне службенике
ДРУШТВЕНА 
ПРИРОДА 

ПОЗОРИШТА
У савременом друштвеном ам-

бијенту позориште више није ма-
совни медиј – што је у неким 
својим раним раздобљима не-
сумњиво било. Као и неке друге 
традиционалне уметности и позо-
риште задобија статус мањинске 
уметничке праксе. Но, исто тако 
могућности позоришног и тради-
ционалног уметничког стварања 
досежу до нечега што индус-
тријализованим и медијски по-
средованим обрасцима културе 
није доступно. Иако делује анах-
роно, позориште по свему судећи 
и данас налази своје место у 
друштву и испуњава одређену 
функцију.

Потреба да се позориште мења 
и прилагођава духу времена које 
је понајвише медијски обележено 
је неспорна. Међутим, осавре-
мењавање позоришта и његово 
мењање у складу са захтевима 
медијског окружења не треба 
схватити као потребу да позори-
ште опонаша медије. Друштвена 
природа позоришта је различита 
од медијске и она као таква мора 
бити очувана.

НЕМА ОПРАВДАЊА ЗА НЕБРИГУ
Позориште не сме да одустане од сопственог начина пред-

стављања који свакако мора бити различит од представљања 
које нам нуди медијско окружење. Позориште мора „мислити 
свет” естетиком своје уметности. Позориште мора снажити свој 
потенцијал који је оријентисан ка изоштравању свести, укази-
вању на неправде, позивању на толеранцију…

Из свега реченог проистиче да, упркос радикално измењеној 
улози, позориште и у данашњем времену има несумњиво вели-
ку улогу и посебно место у културном животу које не може би-
ти надомештено новим, технолошки подржаним обрасцима 
културне продукције. Тим пре је тешко наћи оправдања нашој 
небризи према потреби подсећања на важне тренутке из њего-
ве историје.
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И ма у таквим мушкарцима префиње-
ног безобразлука. Изгледају заштит-
нички, сигурно, стабилно. Изгледају 

као да је сврха њиховог постојања да држе 
жену у свом штиту, да се о њој брину и да јој 
удовољавају, истовремено да јој намећу своје 
законе, љубоморно је држећи уз себе. Уз такве 
мушкарце се жена осећа као вредност, осећа 
да је вољена и да је љубав таквог мушкарца 
непроцењива.

Ситне боре око очију, седа брада, кожа на 
телу и велики трбух га издају. Али, и те старач-
ке мане које је донела пролазност као да се ни 
не примећују. Остаје савршен. Недодирљив. 
Никоме се не да. Никоме не показује стварни 
лик. Тако је одлучио и тој својој намери је ве-
ран до гроба.

Нема жену, нема децу. Води неки бесмисле-
ни безбрачни живот. Самац је. И тврди да је 
срећан у својој самоћи, да га не боли и не кињи 
празан кревет, пуста соба и тишина. Исповеда 
да је то његов пут ка спасењу. Људи му верују. 
Људи њему увек и све верују.

Нема ни пријатеље. Оне праве, искрене. И 
никоме он није пријатељ. Неколицину познани-
ка обмањује лажном верношћу из пуке потре-
бе да потврди своју моћ и да гордо надјача 
свакога кога сретне. Игра се, испробава грани-
це своје власти. Лажно се представља као по-
моћник, као породични пријатељ који брине за 
друге. Обилази болесне, теши несрећне, ис-
цељује самртнике, моли се за грешне. И опет 
му људи верују.

Спреман је да изда најближе, да без трунке 
савести спасава себе у опасности. Нехеројски 
се повлачи пред претећим догађајима. Спре-
ман је да жртвује друге. Бестидно тргује пове-
реним му душама. Користољубив је, воли но-
вац, раскош, комфор. Не поставља границе 
својој власти.

Да, сасвим је сам. А опет, око њега је увек 
толико света, као да је какав дуго очекивани 
Месија. И тај свет, скоро слеп од поверења и су-
жањства његовој сујети, не одустаје од њега. 
Упорно га запиткују, траже и вапе за његовим 
присуством. Као да су сви заљубљени у њега. 
Њему је оданост простог народа често смеш-
на. Неретко се лицемерно нашали на рачун 
својих робова, ругајући се неспособности и не-
самосталности у људском промишљању. Безоб-
разан је, циничан. Али, само понекад га расту-
жи слика његових поданика за које сам одгова-
ра, удешава им животе и руководи њиховим 
душама. Јер, схвата да су сви у његовој власти 
и да може да чини са њима шта му је воља.

Воле га деца. Игра се са њима, прича им не-
какве бајке које други одрасли не говоре. Оне 
бајке, најстарије, у којој је само један лик до-
бар и праведан, који чува децу и брани њихов 
сан. Деца радо слушају, трче за њим и вуку га 
за рукав. Држи их у крилу, милује, љуби обра-
зе. Можда бар ту невину дечицу искрено воли.

Мислим да му се дивим.

Требало је бар једном занемарити 
ветроказе, изабрати смер који сви 
сматрају погрешним, одлучити се 
за нетачан прорачун и окушати 
могућност које се већина одриче.

Милорад Павић

Капитално дело Славенка Терзића

Стара Србија и искушења нашег народа
Монографија „Стара Србија, драма једне 

цивилизације”, објављена на више од 600 страница, 
као мало која друга публикација уверљиво 

илуструје судбину Срба током векова

Д анас готово заборављено исто-
ријско-географско име Стара 
Србија носи у себи сву драмати-

ку целе српске историје, записао је 
Славенко Терзић у уводним редови-
ма капиталне монографије „Стара 
Србија, драма једне цивилизације”, 
коју су објавили „Православна реч” и 
Историјски институт Београд.

Луксузно опремљена и илустрова-
на, на више од 600 страница, ова књи-

га се, по ауторовим речима, бави јед-
ном великом темом српске историје 
19. и 20. века, и има за циљ да укаже 
на основне историјске проблеме Ста-
ре Србије у последња два века (до 
разбијања југословенске државе) 
који су пресудно определили судби-
ну ове земље.

– Међу различитим виђењима 
простирања ове земље чини нам се 

најмеродавније научно мишљење Јо-
вана Цвијића да Стара Србија обух-
вата простор Рашке, Косова и Мето-
хије и Скопско-тетовске области. Ос-
мански Косовски вилајет (1877–1912) 
као административно-управна једи-
ница обухватао је језгро Старе Ср-
бије, а неретко се могло чути да Ста-
ра Србија обухвата заправо Косов-
ски вилајет – пише Терзић у предго-
вору.

Читалац сазнаје да је овај појам 
настао одмах после формирања Кне-
жевине Србије почетком 19. века. До-
маћи и страни истраживачи користе 
тај назив да означе историјско сре-
диште Србије које је настало под ос-
манском влашћу, разликујући га тиме 
од новоформираног политичког јез-
гра у Шумадији и околним области-
ма, од „Нове Србије” или „политичке 
Србије” како пише Цвијић.

Ниједна друга земља српскога на-
рода, по Терзићевим речима, не 
илуструје тако уверљиво судбину Ср-
ба током последњих векова.

Сва искушења српске историје но-
вијег времена – геополитичка, вој-
ностратегијска, друштвена, културна, 
цивилизацијска, религиозна, и све то 
у широком балканском и европском 
контексту, одјекивала су још снаж-
није и драматичније на простору Ста-
ре Србије.

Великоалбански пројекат етнички 
чисте „природне Албаније”, прожет 
идеологијом фанатичног шовинизма, 
унео је попут оркана пустош у Старој 
Србији. Вишедеценијско потискивање 
Срба уочљиво је и у Рашкој и у Скоп-
ско-тетовској области.

– Настојећи да реконструишем на 
првом месту политички амбијент и 
главне идеје које су покретале до-
гађаје током последња два века, тру-

дио сам се и да осветлим менталитет, 
нарави и социјалну психологију учес-
ника збивања.

Стара Србија је након ослобођења 
1912. године суочена са снажним ос-
манским наслеђем које је у највећој 
мери обележило историју овога 
простора у 20. веку.

Истовремено, међу Србима је при-
сутна извесна пометња историјске 
свести у односу на темеље свог исто-
ријског живота и пољуљана вера у се-
бе – пише Терзић.

М. Т.

АНАЛИЗА
СРПСКИХ СЕОБА

Књига је написана на основу 
нове архивске грађе из домаћих и 
страних архива и бави се узроци-
ма и последицама крупних демо-
графских и политичких промена 
на простору Старе Србије и ма-
совним насилним сеобама Срба из 
ових области, историјском анали-
зом узрока и последица великоал-
банског пројекта све до новијег 
времена. Истовремено, указује и 
на међународне оквире питања 
Старе Србије, у првом реду на по-
литику великих сила према овом 
простору, али и на југословенске 
оквире овога проблема, нарочито 
на политику КПЈ према косовском 
и старосрпском питању.

КУЛТУРНА СНАГА
Познато је да Косово и Мето-

хија, две средишње области Старе 
Србије, чине суштински део срп-
ског духовног, културног и држав-
ног идентитета од средњег века 
до наших дана. Плодне и питоме 
равнице Косова, а нарочито Мето-
хије, са благом климом и доста 
воде, оивичене према Албанији 
високим масивима планина Шаре, 
Кораба, Паштрика и Проклетија, 
биле су богомдани природни ам-
бијент који је омогућио развитак 
највиших стваралачких могућ-
ности Срба у средњем веку. Кул-
турну и демографску снагу Срба 
илуструје чињеница о постојању 
око 1.300 данас утврђених споме-
ника српске културе, пише Терзић.

Славенко Терзић

Јован Цвијић
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22. августа 1854. – Рођен је Милан Обрено-
вић, српски кнез (1872-82) и краљ (1882-89). За 
време његове владавине Србија је стекла 
међународно признање (на Берлинском кон-
гресу 1878).

22. августа 1859. – Због ратних неуспеха, 
финансијског слома и полицијског насиља у 
свим крајевима Хабсбуршке монархије, цар 
Франц Јозеф сменио је свемоћног министра 
унутрашњих послова Александра Баха.

24. августа 1541. – Султан Сулејман Други 
освојио је Будим и анекти-
рао Мађарску, која је до 
1686. била турска провин-
ција Будимски пашалук. 
Турска је запосела цен-
тралне и јужне делове 
Угарске, док су северни и 
западни део заувек остали 
ван турских територија и 
од тада су укључени у 
склоп Хабзбуршких зе-
маља.

24. августа 1939. – 
Објављен је споразум југо-
словенског председника 
владе (Министарског саве-
та) Драгише Цветковића и 
вође Хрватске сељачке 
странке Владимира Мачека и Уредба о уста-
новљењу Бановине Хрватске. У њен састав 
ушле су Савска и Приморска бановина и сре-
зови Дубровник, Шид, Илок, Брчко, Градачац, 
Дервента, Травник и Фојница. Већи део тих те-
риторија (осим у Срему) никада раније нису 
били саставни део Хрватске, ни Дубровник. 
Споразум Цветковић-Мачек краљевска југо-
словенска влада била је приморана да прихва-
ти због огромног притиска од стране Велике 
Британије.

24. августа 1914. – Завршена је Церска бит-
ка у којој је српска војска под командом Степе 
Степановића потукла аустроугарску и однела 
прву савезничку победу у Првом светском ра-
ту.

25. августа 1991. – Умро је бивши поглавар 
Српске православне цркве патријарх Герман. 
Након што се разболео, на његово место је 2. 
децембра 1990. изабран патријарх Павле.

25. августа 1995. – Од експлозије гранате 
на сарајевској пијаци Маркале погинуло је 37, а 
рањено 85 људи. Представници УН-а у Сараје-
ву оптужили су босанске Србе за масакр циви-
ла, а два дана касније авиони НАТО-а бомбар-

довали су постројења Војс-
ке Републике Српске.

26. августа 1521. – Тур-
ци су под командом султа-
на Сулејмана Другог Вели-
чанственог освојили Бео-
град и прогласили га за се-
диште Смедеревског 
санџака. Београд је постао 
погранична тврђава из које 
је турска војска нападала 
Угарску и Аустрију.

26. августа 1944. – На 
захтев избегличке владе 
Краљевине Југославије 
краљ Петар Други Ка-
рађорђевић посебним 
указом одузео је команду 

генералу Дражи Михајловићу и позвао војску 
да се стави под команду Јосипа Броза Тита. 
Краљева одлука објављена је преко радија 12. 
септембра.

27. августа 1907. – Краљ Србије Петар Пр-
ви Карађорђевић положио је камен темељац 
за зграду парламента у Београду по пројекту 
архитекте Јована Илкића. Градња је трајала 
готово 30 година, а прво заседање скупштине 
Југославије у њој одржано је 20. октобра 
1936. 

Војвода Степа СтепановићВојвода Степа Степановић

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 98 38

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. + 36 70 521 49 38 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

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 06 33

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

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

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39

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 65 50

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 23 33 821

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

Г одине 1927. Сава слика „Доручак 
на трави” који наилази на одлич-
не критике у Француској – ауто-

портрет са четири акта у пределу, не-
посредно инспирисан Манеовом ис-
тоименом сликом. Ова Шумановиће-
ва слика се данас налази у спомен 
збирци Павла Бељанског у Новом Са-
ду. Те 1927. учествовао је и у ослика-
вању култне кафане „Ла Капл” са че-
тири акта, али најзначајнији догађај 
те године, а по многима и у целокуп-
ном стваралаштву Шумановића сва-
како је настанак слике „Пијани брод”.

Овим величанственим делом умет-
ник је, како вели Брковић, „објавио 
драматичан чин свршетка једне и по-
четка друге духовне оријентације”. 
Настала у истинском пијанству и лу-
дилу, за само седам дана и ноћи, ова 
монументална композиција (коју је 
изложио на Салону независних), да-

нас је понос збирке Музеја савремене 
уметности у Београду. Да ништа ви-
ше у животу није насликао, „Пијани 
брод” би био довољан да Шумано-
вића одреди као уметника, кажу 
зналци о овом, можда најзначајнијем 
делу српске уметности 20. века.

Као инспирација је сликару послу-
жила истоимена поема Артура Рем-
боа, која је до њега дошла преко 
Растка Петровића који му ју је реци-
товао, али и слика Теодора Жерикоа 
„Сплав Медузе”. Критичари су „Пија-
ни брод” дочекали са подељеним 
критикама, а Сава је исцрпљен радом 
тешко поднео оне негативне.

„Слика је у нечему гранична, за ау-
тора у много чему недостижна и 
судбинска, слика је обележила да-
тум великог успеха али и великог 
уметниковог слома”, наводи Брковић, 
који каже: „Радећи на композицији у 
широком инспиративном замаху 
уметник се није шалио, управо је, 
сликајући седам дана и седам ноћи, 
улагао своје велико знање, искуство, 
амбицију. Дело са захтевном исто-
ријском темом је литерарно насло-

вљено и у нечему је везано за чувену 
Рембоову поему коју је Растко 
Петровић управо тада преводио… 
Ово замашно дело, за које је сликар 
урадио више скица и студија, изне-
нађује не само амбицијом за мону-
менталност него и карактером теме, 
какве раније није волео, које, како је 
писао раније,,воле само кичери”.

Брковић пише о изазовној, неута-
женој жељи за нечим великим и иза-
зовним, наглашеној напетошћу пре-
тензија уметника који је дело урадио 
за седам дана, о психофизичкој напе-
тости аутора који се рвао са амби-
цијама и уметничким и животним 
изазовима – те поводом негативних 

критика на свој „Пијани брод” запи-
сао: „Слика је дискутована, а ја сам 
полудео!”

Отежани услови рада, лоше крити-
ке и низ других личних догађаја до-
вели су Шумановића до нервне исцр-
пљености, те се 1928. године накратко 
враћа свом Шиду и шидским крајоли-
цима. 

Шумановић излаже на Јесењем салону у Паризу 
1926. године, а француска влада тада је откупила 

његов „Акт”, који се данас чува у музеју у 
Монпељеу. Угледни француски часописи посвећени 

уметности пишу о Сави Шумановићу
и репродукују његове слике

Сава Шумановић, великан из мале вароши (7)

„Доручком на трави” отворена многа врата

ПОНИЖЕЊА ЗБОГ ВИЗЕ
Било је незгодно за богатог и си-

туираног тридесетогодишњег 
умет ника, који за собом има са-
мосталне изложбе, да може да из-
лаже, али не и да продаје слике. 
Шумановић је у Паризу живео у 
хотелу, где је уредио за себе 
атеље, али на сваких шест месеци 
морао је да наново подноси захтев 
за продужење визе, да зависи од 
милости и немилости неког чинов-
ника, а виза му је „понижавајуће 
ђачка”, како ју је сам називао.
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У Бечу се Андраш Јелки прикљу-
чио своме брату, кога је с вре-
мена на време мучило непоште-

дно штуцање. Тај старији брат је из-
међу два штуцања вешто шио и кр-
пио одећу румених Бечлијки и као 
лимун жутих Бечлија. Шеснаестого-
дишњи Андраш Јелки ни слутио није 
да ваздух Паноније неће удисати за-
мало четврт века. Напустивши Бају 
прогонио га је тамно сиви облак и од 
њега никако није успевао да побегне. 
Јелки испрва и није обраћао пажњу 
на то. Планирао је да из Беча, са пре-
поруком у торби, пође у Париз у нади 
да одгонетне тајне француских 
кројача.

Међутим, у Ерлангену који је вазда 
баздио на свињски измет, једва је ус-
пео да утекне од насилне регрута-
ције у пруску војску. Једне облачне 
вечери тешком муком је успео да се 
домогне Ротердама где је на његову 
велику несрећу већ следећег дана 
због скитње ухапшен. Из мемлом зах-
ваћене тамнице укрцан је на порту-
галски једрењак „Галеб” који је сле-
дећег јутра запловио у правцу ци-
метом напудерисане Источне Индије.

Супротно свим очекивањима, зах-
ваљујући нападу кошчатих и крезу-
бих гусара, млади Јелки је уместо Ис-
точне Индије ускоро угледао обалу 
вреле Африке. Истога трена како је 
крочио на афричко тле постао је све-
доком стравичне последице убода 
крхке шкорпије. Са ужасом у очима 

посматрао је последње муке пакле-
ног грча неопрезног Холанђанина са 
којим је био везан истим ланцем.

Андраша је још истога дана на 
пијаци робља купио разроки капетан 
португалског брода који се могао ди-

чити са вешто извајаним ликом разго-
лићене девице на дречаво обојеном 
прамцу. Тако је Андраш Јелки стигао 
у кинески Макао. Тамни облак га је и 
надаље неуморно пратио.

Након многих пустоловина, Андраш 
Јелки је јануара 1758. пловећи под хо-
ландском заставом угледао острво Ја-
ву. Током прве ноћи проведне у граду 
Батавији искусио је жестину тропских 
киша и у калу једне споредне улице 
нашао златник. Када је сунце грануло, 
негде у даљини хоризонта остао је 
трачак тамног облака. Тога јутра је 
Андраш Јелки решио да се заувек оп-
рости од униформе и да се запосли 
као кројач угледног Алберта Пареа, 
председника Источно-индијског трго-
вачког друштва. Вешти Јелки је још ис-
те године испросио умиљату Ен-
глескињу необичног имена. Тамни об-
лак је из дана у дан бивао све ближи. 
На појаву злослутног облака упозори-
ла га је лично бајна Сегвин чија се боја 
очију током дана непрестано мењала. 
У зору њене очи зацаклише се бојом 
јутарњих валова, у подне попримише 
обрисе палминог листа, а у сутон ра-
сипале су жар тропских ноћи. Андраш 
се није обазирао на њене речи. Није 
прошло дуго времена породична иди-
ла је напукла као диња усред петров-
ских врелина. Због учесталих препир-
ки са вазда незадовољним тастом, 
који је за собом остављао задах си-
рћета, Јелки је био приморан да по-
бегне из Батавије. Уточиште је нашао 
на Цејлону где је ускоро пао у ропство 
злогласних људождера. (…)

Драгомир Дујмов

Андраш Јелки, син бајског шнајдера, једног 
ветровитог мартовског дана далеке 1754. године 
нашироко отвори врата сиромашне радње свога 
оца, пљуну преко левог рамена, опсова Бају и 

одгурну се у свет. Тако је млади Јелки
кренуо у освајање Беча

Бајске легенде (2)

Како је млади Јелки освајао свет

Споменик Андрашу Јелкију
у Баји

Е фекат одмора требало би да бу-
де комплетна ревитализација 
тела и ума, али у пракси то нај-

чешће није тако. Како се на одмор 
иде углавном на две недеље, право са 
летовања улазимо у канцеларије и не 
стижемо да се „аклиматизујемо” на 
старе обавезе.

Због тога понекад може да се до-
годи да одмор има потпуно супротан 
ефекат, чије последице осећамо јако 
дуго. Стручњаци тврде да је и само 
путовање стрес, јер углавном радимо 
малтене до пар сати пред пут, па смо 
неколико дана у тоталном хаосу. Не-
ки психолози тврде да нам је и када 
стигнемо на жељено одредиште по-
требно бар три дана да схватимо да 

смо дошли на одмор, да би почели да 
се опуштамо. Од чега зависи како ће-
мо реаговати на стрес после посла, 
као и да ли га је могуће избећи, обја-
шњава психолог Милица Зарин.

Одмор треба искористити да „на-
пунимо батерије”, проведемо пријат-

не тренутке са људима које волимо и 
да се припремимо за обавезе које 
следе.

Пракса показује да од стреса по-
сле одмора највише пате људи који 
само једном годишње путују или они 
који користе цео одмор одједном. 
Препорука стручњака је да, уколико 
смо у могућности, на одморе идемо 
неколико пута годишње.Таква органи-
зација много је делотворнија за мен-
тално здравље и много више прија 
организму. Када само једном го-
дишње идемо јако нас мучи сазнање 
да је све готово и да сада треба чека-
ти још читаву вечност да би се трену-
ци одмора поновили.

Прво треба схватити да је одмор 
заиста одмор. Идемо да се склонимо 
од ужурбане свакодневице, да буде-
мо са онима које волимо, да се посве-
тимо себи и радимо све оно за шта 
током радне недеље немамо време-
на.

Флексибилније личности се гене-
рално лакше адаптирају и знају да се 

доласком кући враћају старом ритму. 
Прилагођавање доста зависи и од вр-
сте посла и од чињенице да ли воли-
мо оно што радимо. Најбоља препо-
рука је да стрес не везујете за одмор 
и повратак са њега, већ да схватите 
шта је оно што вас суштински чини 
несрећним, несигурним или лоше 
расположеним.

– Када се вратите са летовања или 
одмора које сте провели код куће, по 
повратку на радно место не треба се 
одмах затрпати тешким обавезама, 
већ се постепено враћати у „форму”. 
Није добро са одмора доћи, на при-
мер, у недељу, а већ у понедељак би-
ти на послу. Много делотворније за 
психу је чак и скратити одмор, али 
себи дати неколико дана код куће да 
се утисци „слегну”.

„Стрес након одмора” или „post-
vacation bluesост” познат је синдром 
широм света, а нека истраживања 
показала су да чак 60% запослених 
по повратку са одмора осећа интен-
зивни стрес.

Први дан на послу је најгори и мо-
же бити узрочник блажих облика де-
пресије. Занимљиво је да неки људи 
почну да осећају стрес још док се 
нису вратили, односно неколико дана 
пред повратак.

Наиме, током једног експеримента 
стручњаци су мерили испитаницима 
ниво стреса непосредно пре, за време 
и после одмора, а резултати су пока-
зали да више од половине позитивних 
утицаја одмора нестаје првих неко-
лико дана на послу, док се потпуно 
губе после две недеље. 

Стручњаци тврде да одмор треба да траје барем 
три недеље, како би тело могло да се адаптира на 
другачије околности, опустило се и прикупило 
енергију за обавезе које следе. Међутим, ретко 

коме то полази за руком, а истраживања показују 
да је повратак на посао после одмора стрес

за већину запослених

Крај летовања и канцеларијски блуз

Тронедељни одмор – само пусти сан
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од укупно шест колико је смела 
„представа” трајала, гости су се по-
нашали пристојно, зачуђено и углав-
ном резервисано. Тек, понеки је штип-
нуо уметницу, један ју је окренуо у 
круг око себе и томе слично. А онда 
су се у једном моменту појавили гос-
ти који су најозбиљније схватили 
упутства уметнице и почели да је 
злостављају. Овоме се одмах успро-
тивила друга група, те је ускоро 
настао отворен и жесток сукоб из-
међу оних који су је нападали и оних 
који су је бранили.

На питање новинара шта каже на 
то, да је неки сматрају лудом, Мари-
на Абрамовић одговара: „Знате ја 
заправо желим да ме људи схвате 
веома озбиљно. Неку врсту потврде 
за то да сам озбиљан уметник, доби-
ла сам и у свом пројекту под називом 

„Уметник је присутан” који је посети-
ло 850.000 људи, што је рекорд за 
једног извођача перформанса. Како 
објаснити чињеницу да је било 1750 
учесника у перформансу, заједно са 
онима који су сатима чекали да дођу 
на ред? У моменту када посматрамо 
другу особу преко пута себе корис-
тимо рецепторе можданих таласа 
који су уграђени на специјално кон-
струисану капу. Тако можемо да пра-
тимо шта се тада дешава у мозгу чо-
века. У рад су укључени руски и аме-
рички научници. Постаје јасно након 

овог огледа да се ради о великим ко-
личинама размењиване енергије и ин-
формација између људи, које су не-
материјалне и за нас невидљиве. То је 
ваљда довољан доказ да се не ради о 
некаквој лудорији или мојој лудости.”

У истом интервјуу уметница, из-

међу осталог, саветује и младе: „Ми-
слим да је једна од најважнијих ства-
ри, то да на време схватите ко сте ви 
заправо. Зашто сте на овој планети, 
шта је ваша сврха овде? Некима је 
циљ да буду мајке, да рађају децу. 
Другом опет, смисао може бити да 
буде архитекта, неком трећем да пе-
че хлеб и храни људе. Свако људско 
биће има свој специфичан дар и ква-
литет. Али је изузетно важно да на 
време пронађемо свој центар. Центар 
свога живота коме ћемо се посвети-
ти и из ког ћемо градити свој живот. 
Веома је важно на време схватити ко 
сте заправо и не трошити време и 
енергију на сумњу и на двоумљење. 
Сумња је један од највећих проблема 
младих, зато што им се нуди бескрај-
но много улога и решења. Они тако у 
непрестаним покушајима и бирању 
између овога и онога, губе драгоцено 
време и снагу. Млад човек се тако из-
губи, изгуби из вида ко је он заправо, 
за шта има склоност и предиспози-
цију. Ја сам лично имала велику срећу 
да сам веома рано схватила ко сам и 
да је моја сврха да будем уметник.”

Једна од најцењенијих светских 
уметница приликом своје недавне 
посете Београду најавила је осни-
вање мултидисциплинарног МАИ ин-
ститута. Како је, како сама каже, 
провела више од двадесет година на 
многобројним универзитетима ши-
ром света и упознала све њихове ме-
тоде рада, са којима се, најчешће 
није слагала, одлучила је да оснује 
властити – „Марина Абрамовић Ин-
ститут” (МАИ) који ће бити намењен 
младим уметницима, студентима али 
и публици.

Катарина и Ренато

ПЕРФОРМАНС

Марина Абрамовић: 
уметница перформанса

Рођена је у Београду 30. новембра 
1946. године. Од пре четрдесет годи-
на живи и ради у Америци. Родитељи 
Марине Абрамовић су били учесници 
Народно ослободилачке борбе. Као 
левичари и хероји Другог светског 
рата, своју ћерку су строго васпита-
вали, усадивши јој, како сама Марина 
каже, радне навике и снажан осећај 
дисциплине. Занимљивост везана за 
њу је да је, поред родитеља који су 
били чланови комунистичке партије, 
њен деда био патријарх српски Ва-
рнава.

Зашто име Марине Абрамовић ши-
ром света изазива контраверзна и оп-
речна мишљења можда најбоље го-
вори један из низа сличних перфор-
манса које је осмислила у својој ка-
ријери. 1973. године је својим јавним 
наступом у Милану подигла први пут 
читаву светску културну јавност на 
ноге. Концептом који је предвидео да 
публика уласком у простор где се 
перформанс одвија, располаже и 
разноразним предметима којим могу 
да повреде човека: ножевима, жиле-
тима, бодежима, чак и једним на-
пуњеним пиштољем уз потписано 
признање уметнице да преузима сву 
одговорност за оно што ће се десити. 
Уз све то, посетиоцима је остављен и 
позив да раде с њом шта год пожеле. 
Све у свему првих неколико часова, 

Немања Туцовић

Шта је стварно важно?
Н еонке излога покушавале су да 

дочарају светлост дана. Шетао 
је улицом и гледао у врхове 

својих патика. Били су искрзани, а од 
пертли које су некад биле снежно бе-
ле остале су само сиве фронцле. Иа-
ко су још увек биле чврсте и удобне, 
морао је да их промени јер су сви 
око њега имали лепе, нове и модерне 
патике. Друштво се хвалило како њи-
хове нове тенисице носе само врхун-
ски спортисти. Или неки важни лико-
ви са ТВ-а. Штедео је дуго и сањао о 
томе да ће једног дана успети да 
скупи довољно новца да купи најно-
вије и најскупље патике. Али сада ка-
да је скупио толико новца, тек по-
чињу проблеми. Шта купити? Мно-
штво „Најки”, „Адидаски”, „Конверси-
ца” и ко зна којих још брендова ма-
мило је из футуристичких излога и 
стварало све већу недоумицу. Шта 
ако погреши? Више није знао где је 
шта изабрао, у које продавнице је 
ушао. Од разноликости боја, модела 
већ му је било мука. Питао се зашто 
људи морају баш толико да се разли-
кују. Зар није довољно то што нас је 
природа створила различитима, зар 
морамо још да дубимо тај јаз? Шта 
раде млади људи који себи овако 
нешто не могу да приуште? Мислио 
је да ће бити много срећнији, ис-
пуњенији, чак и вреднији ако купи 
најновији модел. Шта ако купи нешто 
што већ сви имају, нешто што више 
није „ин”? Решио је да прекине аго-

нију. Улази у прву продавницу и на 
препоруку продавца купује најс-
купљи пар из излога.

До касно у ноћ је пажљиво увла-
чио пертле и замишљао себе како на 
сутрашњој утакмици у новим патика-
ма прелеће с’ краја на крај терена, 
постиже „хет трик”. Заспао је гле-
дајући их на јастуку поред себе.

Ушао је у тридесет трећем ми-
нуту у игру. Само су двојица њего-
вих најбољих другова приметила но-
ве тенисице. Остали су били равно-
душни. У првом контакту са лоптом 
се oклизнуо и пао. Није му било 
удобно. Већ после десет минута иг-
ре, прсти су га тако болели да је мо-
рао да изађе из игре пре полувреме-
на. На полувремену је из ранца узео 
своје старе патике и у њима изашао 
на терен. Одиграо је четрдесет пет 
минута свог живота.

Отишао је кући срећан, а нове 
„Најке” су остале у свлачионици, није 
се ни окренуо за њима. Не, не може 
се све купити. 

Да ли знате?
Познати српски романописац 

Борислав Пекић (1930–1992) писао 
је и радио драме које су емитова-
не у Келну и Штутгарту, а од 27 
драма штампаних у Србији, њих 17 
имало је премијеру у Немачкој.
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СПОМЕНИК

У нашем селу Кадина Греда изненада је од ср-
ца умро Иван Божић, којег су сви који су га 
познавали звали Јеша. Већ у раној младости је 

имао велику главу, спљоштен нос и јак врат. Јеша је 
умро у 65. години, само шест месеци пре пензије. 
Више од 40 година радио је као геометар. Сви у 
крају су га знали, а и он је познавао људе у свих 58 
села наше општине. Јеша је добро радио свој посао 
и, углавном се придржавао закона и прописа, али 
је увек био спреман и на договор са људима. То су 
они посебно награђивали и знали су да Јеша од 
свега више воли кувани пасуљ са пастрмком и ку-
пус салатом. Домаћини су га нудили љутом до-
маћом ракијом, а њихове жене су му на поласку 
спремале тегле ајвара и пршуту.

Због тога што је био у контакту с великим 
бројем људи, а и врло приступачан и омиљен, Јеша 
је одмах запао за око људима који су на почетку 
вишепартијског система оснивали странке. Дола-
зили су код њега из свих странака, нудили му да 
буде кандидат за одборника, па за посланика, да га 
спремају за председника општине…

Јеша је размишљао, размишљао и определио се 
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за странку која му се учинила најозбиљнијом. Био 
је њен члан, али није имао амбиције да се бави по-
литиком. Одговарао му је посао који је радио. 
Путујући по селима, Јеша је, као успут, проговарао 
коју и о политици и, наравно, вешто, како је само 
он знао, хвалио је своју странку, њеног председни-
ка и кандидате. И имао је у томе много успеха. 
Његова странка је врло често освајала највише 
гласова у нашем крају, па и онда када у држави 
није тако добро стајала.

Али, сада је Јеша умро, а избори за градоначе-
лника тек што су били расписани.

– Како ћемо без њега? – питали су се забринуто 
у изборном штабу. – Јеша нам је обезбеђивао 
хиљаде сигурних гласова, али сада ће нам бити 
много тешко.

На Јешиној сахрани окупило се мноштво света, 
било их је, кажу, скоро две хиљаде. Дошли су љу-
ди из круга од педесет километара, а чак седмори-
ца свештеника, предвођени владиком, служили су 
опело. Тек тада су сви постали свесни колико је Је-
ша био омиљен и популаран. А у његовој партији 
су, нажалост, још више увидели какав су губитак 
претрпели, и то баш у најнезгодније време.

Живот је, међутим, морао да иде даље. Неко је 
на седници страначке подружнице предложио да 
се помогне породица и да странка плати подизање 
споменика свом заслужном члану. Предлог је од-
мах прихваћен. Породица се са тим сагласила и 
договорено је да се Јеши на четрдесет дана од 
смрти постави велики споменик, какав је и заслу-
жио.

На даћи се поново окупило много света. И када 
су свештеници завршили опело, председник стра-
начког општинског одбора је пришао тек поста-
вљеном Јешином споменику високом скоро два 
метра, који је био видљив и са пута и из свих дело-
ва гробља.

Председник одбора је одржао дирљив говор о 
Јеши као човеку и члану странке, па је потом ски-
нуо страначку заставу пребачену преко црног гра-
нита. Сви окупљени, а било их је више него на било 
којем страначком скупу, са великим занимањем су 
прилазили споменику да погледају Јешину фо-
тографију и прочитају текст уклесан на површини 
гранита. А тамо је писало:

ИВАН БОЖИЋ ЈЕША
(1947–2012)

СПОМЕН ПОДИЖУ ПАРТИЈА ПСП,
КОЈА ЈЕ НА ОВИМ ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА НА 
ГЛАСАЧКОМ ЛИСТИЋУ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 3
И КАНДИДАТ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ДРАЖА 

МИЛИЋ
КОЈИ ЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 4.

Људи су прилазили споменику, читали шта пише, 
целивали га и крстили се.

– Ово је боље од свих билборда заједно! – ми-
слио је задовољни шеф изборног штаба. 

Настављајући да остварујемо едукативну улогу коју 
наш лист има и коју сматрамо не мање значајном од 
информативне, позивамо литерарно надарене младе 
људе да учествују у новом едукативном циклусу

ШКОЛА КРЕАТИВНОГ
ПИСАЊА СНН-а

У Будимпешти, од 26. до 28. септембра 2013.
Први течај одржан је прошле јесени, када су полазници 

упознати са основним формама писаног новинарства, док 
ће овога пута пажња бити усмерена на књижевне правце.

Позив за учешће упућујемо пре свега нашим млађим 
читаоцима и сарадницима који су наклоњени писању, а 
нису сигурни како да и обликују своју кратку причу, есеј, 
роман и друге књижевне форме.

Са полазницима ће радити познати књижевник и 
драматург

МИОМИР ПЕТРОВИЋ
Реч је о једном од начитанијих писаца издавачке куће 

„Лагуна”, који је до сада објавио десетак романа и исто 
толико драма.

Учешће у нашој Школи креативног писања је бесплат-
но, али је пријављивање неопходно због ограниченог 
броја места.

Ваше пријаве очекујемо до 22. септембра на имејл 
адресу уредништва: nedeljnenovine@gmail.com, а потом 
ћемо вас лично обавестити о термину и месту одржа-
вања течаја. Ваш СНН

Часопис „Улазница” и Градска народна библиотека 
„Жарко Зрењанин” из Зрењанина расписују:

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС „УЛАЗНИЦА 2013”
– за необјављене приче, песме и есеје –

Право учешћа на књижевном конкурсу „Улазница 2013” 
имају сви аутори/ке који пишу на јужнословенским језици-
ма. Радови се примају до 15. септембра 2013. године, а тре-
ба их слати на адресу:

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Трг 
слободе 2, 23000 Зрењанин, Србија, са назнаком: за Кон-
курс „Улазница” 2013. Радови се не могу слати путем е-ма-
ила.

Откуцани или одштампани радови потписују се 
шифром, а решење шифре са личним подацима, адресом, 
бројем телефона и имејл адресом аутора/ке шаље се у по-
себном коверту који се прилаже уз радове. Очекује се да 
стигне највише до 5 песама, 3 приче и 3 есеја. Дужина поје-
диначне приче или есеја не може да прелази 20.000 карак-
тера. Рукописи се шаљу у три примерка и не враћају се ау-
торима.

Одлуку о наградама које се састоје од новчаног изно-
са, дипломе и објављивања у посебном броју часописа 
„Улазница”, донеће жири који ће именовати редакција ча-
сописа.

Проглашење добитника и уручење награда обавиће се 
на завршној свечаности у Градској народној библиотеци 
„Жарко Зрењанин” у Зрењанину у петак, 13. децембра 2013. 
године. Том приликом биће промовисан број „Улазнице” у 
којем ће бити објављени награђени радови.

За ближа обавештења обратите се на телефон
+381/23-566-210 или на имејл адресу: zrulaznica@gmail.com

Срдачно вас позивамо на свечано отварање манифестације

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Поводом 120 година од рођења Милоша Црњанског, у 

години у којој се обележава и 200 година од извођења 
прве световне и грађанске позоришне представе на срп-
ском језику, будимпештанска публика ће имати прилику 
да премијерно погледа позоришну представу „Сеобе”, у 
извођењу Књажевско-српског театра из Крагујевца, 
13. септембра 2013. у 19.00 часова – Национали плесни те-
атар (Nemzeti Táncszínház, 1014 Budapest I, Színház u. 1-3).

Продаја улазница у Српском културном центру 
(Nagymező u. 49) од 28. августа.

Додатне информације можете добити на телефон: 
06 70 931 1954. 

ПРОСЛАВА ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ
У СРПСКОМ КОВИНУ И ЛОВРИ

28. августа у 9.00 ч. – Света литургија у манастиру у 
Српском Ковину, а од 16.00 вечерње у Ловри. Исте вечери 
од 20.00 часова у Ловри почиње славско весеље уз музи-
ку оркестра из Сомбора.

29. августа у 10.00 ч. – Света литургија у ловранској 
српској цркви. Од 20.00 часова наставља се славско ве-
сеље у Ловри, започето претходног дана.

ПОЗОВИТЕ НАС – ДОЋИ ЋЕМО!
Редакција СНН-а обавештава организаторе српских 

манифестација у Мађарској да нам позивнице за своје 
скупове и даље могу слати на два начина: електронском 
поштом на имејл nedeljnenovine@gmail.com или кла-
сичном поштом на адресу:

Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap,
Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest

Наши новинари ће се, као и до сада, одазвати сваком 
тако упућеном позиву. Ваш СНН
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У овој рубрици доносимо 
више детаља о једном 
од дванаест великих 
Христових празника, 
посвећеном сећању на 
догађај Христовог 

преображења на гори 
Тавор, док извештаје о 
прославама у Мађарској 
објављујемо у следећем 

броју СНН-а

П рема Јеванђељима, Христос је 
треће године своје земаљске 
проповеди на гору Тавор повео 

ученике Петра, Јакова и Јована и пред 
њима се појавио преображен са „ли-
цем сјајним као сунце и хаљинама 
светлим као снег”.

Христос, који се на Гори у при-
суству Мојсија и пророка Илије прео-
бразио, најавио је небеску снагу нове 
вере и своју улогу Цара над цареви-
ма која надилази старозаветне зако-
не и пророке.

Према речима владике Николаја 
Велимировића, то небеско сведочан-
ство о Исусу Сину Божјем требало је 
да послужи у дане страдања Гос-
подњег на укрепљење непоколебљи-
ве вере у његову крајњу победу.

Празник је у православљу познат и 
као летње Богојављање. Према Је-
ванђељу, отворила су се небеса и за-
чуо се глас Бога Оца: „Ово је Син мој 
љубљени… њега послушајте”.

На иконама Преображења, које се 
налазе на сваком иконостасу право-
славних храмова, слика се Господ Ис-
ус Христос на Гори окружен светло-

шћу, са Илијом, Мојсијем и тројицом 
апостола који уплашени леже на 
земљи.

Постоји веровање у народу да се о  
празнику целокупна природа пре-
ображава, па се каже да се преобра-
жава и вода и гора.

Предање још каже да је Исус, на-
кон што је апостолима рекао да ће 
страдати, на гору Тавор повео Петра, 
Јакова и Јована да „им отера тугу и 
учврсти веру”. Тада, за време молит-
ве, Господ се преобразио и како је за-
писано „његово лице сјало је као 
сунце, а хаљине беху беле као свет-
лост”.

„Тада се Христу и апостолима ја-
вио Мојсије и Илија који су говорили 
са Господом о његовој смрти у Јеру-
салиму”, наводи се у верским књига-
ма.

У цркви се на Преображење, у знак 
захвалности Богу на плодовима за 
исхрану, освећује грожђе и дели на-
роду, а у крајевима где нема грожђа 
освећује се друго воће. Сваки праз-
ник и његови обичаји везани су и за 
годишње доба у које празник „пада”. 
Зато се у народу обично каже да од 
Преображења углавном више нема 
великих врућина. Такође се некад ве-
ровало да је Преображење последњи 
дан за купање у рекама.

Преображење пада увек у време 
Госпојинског поста, па су зато посне и 
православне трпезе.

У православљу се Преображење 
убраја у 12 великих Христових праз-
ника и на истоку се слави од седмог 
века.

Западна црква унела га је у свој 
календар тек 1457. године и то у сла-

ву победе хришћанске војске над 
Турцима код Београда.

Наиме, Јанош Хуњади, мађарски 
великаш, код нас познат као Сибиња-
нин Јанко, је са фрањевцем Иваном 
Капистраном спречио продор Турака 
на север. Убрзо након победе умрли 
су обојица.

У Србији је велики број православ-
них храмова посвећен овом празни-

ку, а међу њима су најпознатије црк-
ве Преображења у Београду, Панче-
ву, Сокобањи, Смедеревској Паланци 
и преображењски манастир у Овчару, 
српској Светој Гори.

Познат је и књижевни опис празно-
вања Јакова Игњатовића који је доча-
рао прославу у славној Сентaндреји 
где се и данас Срби из Мађарске ма-
совно окупљају на Преображење. 

Прелиставамо црквени календар

Зашто славимо Преображење Господње

Ж ивко Грошић 
рођен је 5. 
ф е б р у а р а 

1942. године у Санто-
ву, где је похађао ве-
роисповедну школу. 
Године 1961. сели се у 
Барању – најпре у 
Комло, а затим у Пе-
чуј. У том граду, на-
жалост, није дочекао 
изградњу новог срп-
ског храма, премда 
је то жарко желео. 
Увек је наглашавао 
да још има обавеза у 
овоземаљском живо-
ту, првенствено да 
доживи да са су-

грађанима прослави подизање српс-
ке цркве у Улици Зринског.

Живко Грошић није био само ве-
лики верник, него и појац. Био је 
друштвено активан и онда када га је 
болест већ савладала. Иако се оте-
жано кретао, увек је радо излазио у 
сусрет својим сународницима и ку-
вао на њиховим окупљањима у Пе-
чују. Уз помоћ супруге Марте, радо 
је одлазио на црквене славе у Ба-
рањи, а и на петровданску славу у 
манастир Грабовац.

Планирао је да током августа 
стигне и на ходочасно место ба-
рањских Срба, Ђунтир. Хтео је да се 
прикључи и верницима који ће да 
празнују великогоспојинску хра-
мовну славу у Виљану. Нажалост, 

Живко Грошић
(1942–2013)

У 71. години живота преминуо је Живко 
Грошић, председник печујске Српске 
православне црквене општине, члан 

Печујско-барањског српског удружења и 
некадашњи члан Самоуправе Срба

у Печују

смрт која га је задесила 4. авгус-
та, то му није дозволила.

Живка Грошића красила је и јед-
на друга врлина. Волео је своје и ди-
чио се њиме, а поштовао туђе. Та 
његова људска врлина истицала се и 
у међусобним односима са људима 
других националности. Увек је за 
свакога имао лепу реч и понеку ша-
лу.

Многи који су га познавали, своје 
поштовање изразили су му и 15. ав-
густа ове године, када је на пе-
чујском градском гробљу испраћен 
на свој последњи пут. Од Живка су 
се тада, поред његових најближих, 
опростили и пријатељи и многоброј-
ни поштоваоци, Срби, Хрвати, Мађа-
ри.

Иако се преселио у небеско цар-
ство, Живко Грошић ће остати у 
трајном сећању печујских Срба. И 
када се сагради нова светиња, а 
даће Бог и оствариће се вишедеце-
нијски сан печујских Срба, присе-
тиће га се. Између осталог и зато 
што му је била жеља да одмах на-
кон подизања цркве он кумује на 
храмовној слави. Молитвена реч, 
сасвим сигурно, чуће се тада и за 
њега. Он ју је својим делом и лично-
шћу заслужио.

Нека му је вечна слава и хвала.
Предраг Мандић
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