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ПОЛИТИКА

Немачки радио Дојче веле:

Загреб под притиском Берлина због блокаде преговора са Србијом
Немачка ће наставити да јасно заступа став да 

билатералне теме не треба решавати блокадама 
приступних преговора, пише у интерној депеши 

Министарства спољних послова у коју је 
Радио Дојче веле имао увид

У тицајни Радио Дојче веле оцењу-
је да се са хрватском блокадом 
приступних преговора Европске 

уније са Србијом, може очекивати 
сличан развој као у првој половини 
године, и да ће садашња влада у За-
гребу на крају „попустити, баш као и 
претходна”.

Протоколи у које је Дојче веле 
имао увид, показују да је Хрватска – 
након низа приговора, додатних обја-
шњења и нових замерки – дан пред 
термин за отварање поглавља, Србији 
пребацила и то што нема Стратегију 
културне политике.

Нацрт те стратегије у Београду је 
најављен за идућу годину, но Европ-
ска комисија сматра да стратегија 
превазилази обавезе према ЕУ, то 
јест, да је то искључиво ствар Србије.

Немачки радио напомиње да, иако 

је и Бугарска блокирала поглавље, не-
ма дилеме да је главни кочничар по-
ново био Загреб.

У интерној депеши немачког Мини-
старства спољних послова након 
отварања поглавља 5 и 25, оцењено је 
да је управо хрватска блокада била 
непрелазна препрека за поглавље 26.

„Словачка као председавајућа, 
Европска комисија и Европска дипло-
матска служба су се све време на нај-
вишем нивоу залагале да омогуће 
отварање поглавља 26 још у овом по-
лугођу. При томе је разматрано одла-
гање приступне конференције или 
организовање додатне конференције 
за поглавље 26 у предбожићној неде-
љи. Из билатералних разговора је, ме-
ђутим, произашло да ни председава-
јућа земља, ни Европска дипломат-
ска служба, ни Европска комисија не 

виде реалну могућност да се хрват-
ска сагласност прибави још у овој го-
дини”, стоји у тој поверљивој депеши.

У истом допису се понавља да Не-
мачка и надаље мора да показује „ја-
сан став” да се приступни процес за-
снива на унапред задатим критерију-

мима и да у њега не смеју бити уме-
тана питања која немају везе са мате-
ријом, нити билатерална питања.

Берлин би, пише, за такве принци-
пе требало да се залаже у Европ-
ском савету и у билатералним кон-
тактима. 

Невеселе прогнозе сајта „Политико”

Србија до 2027. године без зеленог светла за чланство у ЕУ?
М еђу разлозима „за” чланство у 

ЕУ, европско издање сајта „По-
литико” наводи да је Србија 

највећа земља Балкана од свих који 
претендују да постану чланице, а да 
би, уколико се држи ЕУ агенде, сва-
како била фактор стабилности у ре-
гиону и „добар сусед”.

Европска комисија је већ 
похвалила напредак Србије у 
усклађивању законодавства 
са европским стандардима.

Као разлоге „против”, сајт 
је навео да у протеклој годи-
ни није било напретка у бор-
би против корупције.

„Србија ће можда наста-
вити да одбија признавање 
независности Косова, осим 
уколико јој буде понуђено 
чланство у ЕУ. То би могла да 
буде паметна тактика Срби-
је, али није у складу са ду-
хом норми ЕУ”, оцењује „По-
литико”.

Према писању овог листа, 
изненађујући први кандидат 
за чланство могла би да буде 
Албанија, која је већ чланица 
НАТО и махом „ослобођена 
проблема југословенских ратова де-
ведесетих”, а могла би да постане 
чланица две године пре Србије, одно-
сно 2025. године.

Као предност Албаније наведено 
је да је та земља показала способ-
ност да уведе вишепартијски систем 
и спроведе реформе, као и то што се 
дистанцирала од проблема које има-
ју остале земље у региону.

Међу манама је то што формални 
преговори још нису почели, а коруп-
ција и организовани криминал пред-
стављају озбиљне проблеме, као и 
политизација судства.

„Све друге земље западног Балка-
на имају бројне компликације. Што се 
Македоније тиче, ЕУ чланица Грчка 
одбија чак и да призна њено име. Уко-
лико би ЕУ дозволила да Црна Гора и 
Косово уђу у одабрано друштво без 
Србије, то би изазвало значајну не-
стабилност у региону. Босна и Херце-
говина је у најгорем положају од 
свих, и могла би да успорава све 
остале државе у случају да ЕУ захте-
ва да земље Балкана приступе унији 
у форми блока”, пише „Политико”.

У европском издању тог сајта пише 
и да се ни Црна Гора неће придружи-

ти ЕУ пре 2027, док је за БиХ наведе-
на та година, али пише и „вероватно 
много, много касније”.

За Косово су шансе за чланство 
30 одсто, наводи лист, али се као да-
тум придруживања наводи 2027. го-
дина. Као предност је наведено то 
што је Косово већ усвојило евро као 
званичну валуту, и труди се да 
усклади рад институција са европ-
ским законима, а међу манама је то 
што независност Косова не признаје 
пет чланица ЕУ, као и „дубоко уко-
рењена корупција и политичка пола-
ризација”.

За Македонију се не очекује да по-
стане чланица пре 2030. године.

Тај лист наводи и да, иако Велика 
Британија покушава да изађе из ЕУ, 
има бар 10 земаља које желе то ме-
сто, али да у јеку јачања национал-
них политика, ЕУ нема намеру да у 
своје одабрано друштво уврсти нове 
чланице пре 2025. године, а за неке, 
попут Турске, не постоји ни промил 
шанси за успех.

Европски комесар за проширење 
ЕУ Јоханес Хан недавно је изјавио да 
„неће постављати ограничење брзине 
за улазак у ЕУ”, инсистирајући да на-
предак сваке земље кандидата зави-
си искључиво од ње саме.

Са друге стране, директорка „При-
јатеља Европе” Шада Ислам не крије 
песимизам и наводи да треба да се 
прихвати чињеница да још много го-
дина неће бити проширења ЕУ, а да у 
периоду од 10 година шест балкан-
ских земаља можда има шансу за 
чланство.

Ниједна држава није поднела за-
хтев и постала чланица за мање од 
пет година (Финска држи рекорд). За 
државе чланице бившег Варшавског 
пакта и СФРЈ тај процес је у просеку 
10-15 година.

Не треба заборавити и државе 
попут Исланда и Шкотске. Уколико 
мала нордијска земља одлучи да 
поново аплицира за ЕУ, избила би у 
први ред фаворита. Исто важи и за 
Шкотску, која ће у случају Брегзита 
скоро сигурно желети да постане 
самостална чланица ЕУ, имајући у 
виду да скоро 70 одсто грађана то 
жели.

„Политико” сматра и да је члан-
ство Украјине у ЕУ, практично немо-
гуће док је на челу Русије Владимир 
Путин. 

Златно доба проширења Европске уније је 
прошлост, а Србија неће постати чланица те уније 
пре 2027. године, пише „Политико”. Тај сајт оцењује 

да су шансе за чланство Србије 80 одсто, али у 
најбољем случају тек за десет година
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„Једна од наших обавеза је да помажемо невладин 
сектор и организације које су у Мађарској помало 

препуштене себи самима, као што су Српске 
недељне новине, Српски културни центар и Смер за 

српски језик и књижевност Универзитета „Етвеш 
Лоранд” у Будимпешти и то смо себи дали у 
задатак”, истакао је др Небојша Кузмановић 

приликом разговора са челницима ових институција

С рпски културни центар у Бу-
димпешти, Смер за српски је-
зик и књижевност Универзитета 

„Етвеш Лоранд” и Српске недељне 
новине, прошле недеље је посетио 
заменик покрајинског секретара за 
културу, јавно информисање и одно-
се са верским заједницама АП Војво-
дине, др Небојша Кузмановић. Током 
разговора са руководиоцима и запо-
сленима у овим установама, било је 
речи о њиховом тренутном положају, 
условима рада и активностима које 
предузимају у циљу очувања, уна-
пређења и популаризације српске 
културе, језика и писма у 
Мађарској.

У разговорима са гостом 
из Новог Сада, учествовали 
су в. д. директора Српског 
културног центра Милан 
Ђурић, шеф Смера за срп-
ски језик и књижевност Уни-
верзитета „Етвеш Лоранд” 
др Александар Урком и пре-
давач на овом смеру и глав-
ни и одговорни уредник 
Српских недељних новина 
др Драган Јаковљевић. Они 
су госта из Новог Сада упо-
знали са стратешким циље-
вима, програмом рада и 
тренутним положајем сво-
јих организација. Током раз-
говора је констатовано да 
простора за сарадњу у оба 
правца има и да заједнич-
ком акцијом треба чинити 
да културни, информативни 
и научни простор у Мађар-
ској, уз помоћ покрајинске 

администрације, буде обогаћен но-
вим садржајима.

Интересујући се за разгранате 
области деловања ових институција, 
др Кузмановић је својим домаћинима 
рекао да Влада Војводине веома цени 
њихов допринос очувању српског 
културног и националног идентитета 
у Мађарској и обећао да ће покрајин-
ска администрација, у складу са сво-
јим могућностима, наћи начина да у 
већој мери него до сада, материјално, 
технички и организационо, помогне 
њихов рад. Према његовим речима, 
ове институције су у Новом Саду пре-

познате као носиоци значајних актив-
ности на културном, научном и ин-
формативном пољу у српској нацио-
налној заједници у Мађарској.

Заменик покрајинског секретара 
је упознао своје домаћине из Срп-
ског културног центра и Српских 
недељних новина са конкурсним мо-
гућностима надлежних секретари-
јата Владе Војводине, путем којих 
ће покрајина настојати да и матери-
јално подржи пројекте који допри-
носе задовољавању културних и ин-
формативних потреба српске наци-
оналне заједнице у Мађарској, за 
које су ове две институције задуже-
не.

– Уколико желимо да подржавамо 
српску културу у региону, онда то не 
значи само доделити новац на кон-
курсима, већ и наше присуство у Бу-
димпешти, Бечу, Братислави, дакле 
присуство државе Србије. Покушава-
мо да створимо културне топониме 
који ће имати српски предзнак – ре-
као је др Небојша Кузмановић у изја-
ви нашем недељнику.

Он наглашава да Секретаријат за 
културу, јавно информисање и одно-

се са верским заједницама руководи 
са 12 јавних предузећа у области кул-
туре, као што су Српско народно по-
зориште, Завод за заштиту спомени-

ка и други, и да циљ треба 
да буде да се те институције 
повежу са културним про-
стором у Мађарској.

– Друга наша обавеза је 
да помажемо невладин сек-
тор, али и организације које 
су помало препуштене саме 
себи, као што су „Српске не-
дељне новине”, Српски кул-
турни центар и Смер за срп-
ски језик и књижевност, и то 
смо себи дали у задатак – 
рекао је за СНН др Кузмано-
вић и подсетио да је идеја 
српске државности настаја-
ла управо на овим простори-
ма, као и да се преко 2000 
угледних Срба школовало у 
Пешти.

Претходног дана, др Ку-
змановић је присуствовао 
скупу српских и мађарских 
историчара, који је Српски 
институт организовао у се-
дишту Самоуправе Срба у 
Мађарској. Тема конферен-

ције била су страдања Срба у мађар-
ским логорима у време Другог свет-
ског рата.

У друштву заменика покрајинског 
секретара за културу, јавно инфор-
мисање и односе са верским заједни-
цама, у Будимпешти су боравили и 
актери популарне представе „Од раја 
до безњенице”, на челу са њеним ау-
тором мр Зораном Суботичким. Они 
су, у свечаној сали палате Текелија-
нум, у центру Будимпеште, успешно 
извели овај комад, који говори о по-
знатом српском песнику Лази Кости-
ћу и његовој великој љубави Ленки 
Дунђерски. Глумци Јована Радовано-
вић, Ервин Хаџимуртезић и Миодраг 
Петровић су, својом маестралном 
глумом, освојили симпатије много-
бројних гледалаца у мађарској пре-
стоници, који су их са сцене испрати-
ли бурним аплаузима и позивима да 
их ускоро поново обрадују неком од 
својих представа.

СНН

Заменик покрајинског секретара за културу Војводине посетио Будимпешту

Војводина интензивира сарадњу 
са српским институцијама у Мађарској

НЕДОВОЉНА БРИГА О СМЕРУ 
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Када је реч о Смеру за српски језик и књижевност ЕЛТЕ универзите-
та, који формално гледано, није саставни део српског самоуправног си-
стема у Мађарској, у разговорима је констатовано да технички и мате-
ријални услови у којима се на овој институцији изучавају наш језик, књи-
жевност и култура, нису на одговарајућем нивоу и да треба уложити на-
поре да се они побољшају. У разговору др Небојше Кузмановића са ше-
фом смера др Александром Уркомом, истакнуто је да је та образовно-
научна јединица неправедно запостављена од стране српских мањин-
ских тела у Мађарској, иако се у њој одвија веома интензиван научно-ис-
траживачки рад у коме учествују и српски студенти и наставници из Ма-
ђарске. Обим њихове продукције је у великој несразмери са веома 
скромним условима рада, па је наглашено да би, осим кључних субјека-
та српске мањинске сфере у Мађарској, бригу о томе требало да поведе 
и матична земља, имајући у виду да су предавачи и лектор, који су запо-
слени на овом универзитету, својеврсни промотери српске културе, 
уметности и научне мисли у Мађарској. Др Небојша Кузмановић је обе-
ћао да ће у Новом Саду бити размотрене могућности да се АП Војводи-
на активније укључи у побољшање услова у којима се изводи настава и 
обавља научно-истраживачки рад на српском смеру најпрестижнијег 
универзитета у Мађарској.

Др Небојша Кузмановић
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КВАРТОВИ

Вече народности у Кишпешту

Још један цват „Сомборске руже”
Н а почетку програма названог „Вече народности” го-

стима је добродошлицу пожелео Ђерђ Винцек, за-
меник начелника XIX кварта. На почетку свог дела 

програма, сваки председник самоуправе је представио 
своју самоуправу, њенe овогодишње активности и изво-
ђаче програма.

Србе је овога пута представило Српско позориште у 
Мађарској. Његови чланови Јосо Маториц, драмски умет-
ник и доајен, Тома Принц, као и подмладак који чине Да-
ринка Орчик, Јована Вечић, Бранимир Ђорђев, у друштву 
играча Монике Тот, Биљане Сабо и Ане Штруц, извели су 
делове оперете „Сомборска ружа”, која је успешно при-
казана на овогодишњем Фестивалу позоришта и културе 
у Ловри.

По завршетку уметничког дела програма, гости и до-
маћини су се дружили и добро забављали уз укусне спе-
цијалите различитих кухиња. Гастрономска понуда је би-
ла богата, јер су Бугари, Хрвати, Грци, Немци, Пољаци, 
Јермени и Румуни понудили своје најпознатије специјали-
тете. Срби су наставили своју традицију са незаобила-
зним ћевапчићима са роштиља и српском гибаницом, а на 
столу је био и гурмански пасуљ-пребранац. Заливало се 
ракијом „Манастирком” и вином са Фрушке Горе. Леп на-
чин да се обележи крај календарске 2016. године.

К. П.

Предновогодишње дружење у XIII кварту Будимпеште

Испраћај године уз поетску реч, документарни филм и музику
Крај успешне године, у 
пријатној атмосфери уз 

надахнуте стихове, 
препознатљиве шлагере 
и звуке гитаре, добре 

пријатеље и драге 
сараднике, представници 

Српске народносне 
самоуправе XIII кварта, 
окончали су ову годину, 
захваливши се свима на 
досадашњој сарадњи, уз 

наду да ће се она 
продужити и у години 

пред нама

П оздрављајући присутне, пред-
седница Српске народносне 
самоуправе XIII кварта Диана 

Кондић-Ђурић, подсетила је на ак-
тивности и програме које је то тело 
организовало или подржало током 
2016. године. Посебно је издвојила 
Месец српске културе, као најдужу и 
најмасовнију манифестацију Срба у 
Мађарској.

Самоуправа је значајно подржала 
и реализацију бројних програма на-
ше заједнице током године, попут 
неколико дечјих и музичких кампо-
ва, затим објављивање нове књиге 
Драгомира Дујмова и Барањских 
свезака, обезбеђивање дворане од 
600 места за програм Српске школе 
у Будимпешти, одржавање колоније 
„Круг”, обележавање важнијих пра-
зника итд.

Окупљање у овом делу града, би-
ло је уједно и јавна седница Српске 
самоуправе, па је Диана Кондић-
Ђурић искористила ову прилику да 
се захвали члановима тог тела, Ја-

дранки Драгојловић и Ивану Видиц-
ком, на успестима које су заједно 
постигли.

– За нешто више од годину дана 
од када сам преузела мандат од ду-
гогодишњег председника Петра 
Остојића, требало је савладати оба-
вљање свих потребних администра-
тивних обавеза на мађарском језику. 
Пратимо веома живу активност наше 
квартовске, али и већинске самоу-
праве, са којом одлично сарађујемо, 
па се овим путем захваљујем градо-
начелику кварта Јожефу Тоту, чију 
пуну подршку уживамо – рекла је 
госпођа Ђурић и додала да су успе-
шну сарадњу остварили и са петим и 
шестим квартом Будимпеште, да су 
помогли прославу Ђурђевдана у Пе-
шти и организовали низ културно-
едукативних програма током ове го-
дине.

Добра пракса да се у празничном 
расположењу окупе млади, али и они 
нешто искуснији литерарни стварао-
ци у српској заједници у Будимпешти, 

ове године је употпуњена и идејом 
да се прикажу два кратка докумен-
тарна филма, која су побудила па-
жњу присутних и била добар предло-
жак за дискусију о медијима, кому-
никацији, избору тема и креативно-
сти уопште.

Гошћа из Новог Сада, универзитет-
ски професор на Факултету за меди-
је у Сремским Карловцима, са дуго-
годишњим искуством у образовном 
програму ТВ Нови Сад, проф. др Да-
ница Аћимовић, одабрала је филмо-
ве који говоре о новим и не тако че-
стим професијама, о којима се углав-
ном не зна много.

– У редакцији Документарног 
програма ТВ Нови Сад годинама су 
снимани филмови о старим занати-
ма, ковачима, сарачима, о професи-
јама које нестају. Дошла сам на иде-
ју да истражимо непозната и нова 
занимања које доноси савремено 
доба. Тако је настала серија од 15 
кратких прича о сасвим новим про-
фесијама попут: карвера, организа-

тора кејтеринга, брокера, хакера, 
дилера, али и нових захтева од до-
садашњих ватрогасаца-спасилаца, 
или перача прозора на великим ви-
синама. Моја редакција имала је за-
датак да истражи где се такви људи 
школују, како долазе до посла и шта 
је оно што их таквим занимањима 
привлачи – објаснила је госпођа 
Аћимовић, иза чијег дугогодишњег 
рада и огромног искуства стоји ве-
лики број урађених емисија, али и 
објављена књига „Документарни 
филм и телевизија”.

Након филмских прича, уследио је 
литерарни део вечери, у оквиру којег 
су чланови Удружења уметника 
„Круг” представили своје новије ства-
ралаштво. Радивој Галић прочитао је 
своје песме „Ноћ” и „Сањао сам”, док 
се Драган Јаковљевић овога пута 
одлучио за избор из поетске прозе 
којом се у последње време бави. Грга 
Олах је говорио стихове песама 
„Извор” и „Извори расположења”, а 
Бенце Акнаи заинтересовао је публи-
ку својим стиховима „Без наслова”. 
Добрила Боројевић је са присутнима 
поделила своја осећања у причи „Не-
где између”, а након писаца и песни-
ка, атмосферу је употпунио увек ра-
положени кантаутор Тома Марјано-
вић са својом гитаром и препозна-
тљивим баладама.

– Још увек сам под утиском уче-
шћа на „Кант-фесту” у Београду, који 
је окупио кантауторе из Србије и ре-
гиона, а ја сам представљао српско 
музичко стваралаштво из Мађарске. 
У јакој конкуренцији изборио сам се 
за 4. место и већ имам више позива за 
нове наступе, што ме веома радује – 
открио нам је Тома, који је ове вече-
ри имао уз себе одличан „пратећи во-
кал” и велику подршку сина Николе, 
који је очигледно наследио очев та-
ленат и већ добро влада речима оми-
љених песама.

Након програма уследила је и за-
куска, а дружење је пратио и весели 
жамор деце: Милоша, Мире, Лазара, 
Николе и осталих, који су већ сасвим 
навикли на књижевне вечери и друге 
културне догађаје у нашој заједници. 
То је најбоље потврдио једногоди-
шњи Небојша Галић, који је ватрено 
аплаудирао свим учесницима и де-
лио им пољупце.

Д. Б.
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САМОУПРАВЕЗакључци са заседања српских самоуправа на југу Мађарске

У центру пажње традиционални програми и сарадња 
са сународницима у окружењу

Поштујући законску обавезу да крајем године 
одрже заседања отворена за јавност, и чланови 
српских представничких тела у Сантову, Чанаду 

и Липови, састали су се како би известили 
заинтересоване о својим активностима током 

минуле године и плановима за следећу

ног дводневног поклоничког путо-
вања по јужном и источном делу 
Србије.

Међу плановима је и куповина но-
ве капије за српско гробље, као и из-
градња перголе, која би се реализова-
ла у сарадњи Локалне самоуправе 
села, Самоуправе Румуна и Самоу-
праве Срба. Преуређењем дворишта 
Дома народности у селу, иницијатори 
изградње желе да обезбеде нове мо-
гућности за приређивање програма и 
окупљања младих.

Присутни су једногласно усвојили 
годишњи извештај, након чега је усле-
дила заједничка вечера и забава. За 
добро расположење мештана и њи-
хових гостију побринуо се Тамбура-
шки оркестар из румунског Чанада, 
предвођен маестром Томиславом 
Ђурићем, а пријатној атмосфери ме-
штана допринео је и солиста Пера То-
доровић.

Липова
Самоуправа Срба у Липови јe 14. 

децембра одржала своју последњу 
седницу у овој години. Учинила је то 
у друштву чланова месне Немачке 
народносне самоуправе, па су на 
овој јавној седници, одржаној у 
згради Локалне самоуправе села, 
два тела народности заједнички 
поднела извештај о прошлогоди-
шњем раду.

У име Самоуправе Срба у Липови, 
извештај је поднео њен председник 
Никола Поповић, који је подвукао да 
је ово тело сходно материјалним мо-
гућностима, успело да спроведе про-
граме које је зацртало на самом 
старту године. Ради се о достојној 
прослави храмовне славе Ивањдан, 
одласку на манастирску славу у Гра-
бовац, као и на славе у Мохачу, Мај-
шу и Шиклошу, а остварено је и по-
клоничко путовање у Србију.

Материјално је подржана просла-
ва шарочке храмовне славе, а успе-
шно је приређен и „Дан села”, у чијој 
организацији и реализацији је уче-
ствовало и чланство месне Српске са-
моуправе. Поред тих манифестација, 
Српска самоуправа у Липови помогла 
је и објављивање издања Печујско-
барањског српског удружења. Већ су 
резервисана средства како би се 
ускоро штампале још две студије у 
склопу едиције о прошлости Срба у 
мађарском делу Барање.

Говорећи о плановима за 
2017. годину, председник 
Српске самоуправе Никола 
Поповић је нагласио да ће 
Срби у Липови и убудуће на-
гласак стављати на одржава-
ње традиционалних програ-
ма, празновање верских пра-
зника и слично. Он је изразио 
наду да ће у новој календар-
ској години бити могуће 
склапање споразума о са-
радњи и са Самоуправом 
Срба у Печују, Мохачком 
српском самоуправом и Срп-
ском самоуправом у четвр-
том будимпештанском квар-
ту.

П. М.

Сантово
Будући да се приближава крај ка-

лендарске године, а преостала фи-
нансијска средства ваља потрошити 
још током ове године, чланови Само-
управе Срба у Сантову су 9. децем-
бра одржали седницу која је имала 
за циљ договарaње у вези са обавеза-
ма и задацима које пред ово тело по-
стављају законски прописи.

Седницом је председавала Нада 
Бунчић-Ђурић, председница срп-
ског представничког тела у овом ба-
чванском насељу. Чланови самоу-
праве најпре су прегледали буџет, а 
затим урадили ребаланс. Урађена је 
прерасподела одређеног дела буџе-
та и донета одлука о куповини тех-
ничке робе која је неопходна за 
функционисање месне Српске са-
моуправе.

Сантовчани су се укратко дотакли 
и предстојећих програма, посебно 
даривања деце поводом прославе 
Светог Николе, било је речи и о пра-
зновању Божића и Савиндана. Сло-
жили су се са констатацијом да за 
собом остављају успешну годину, али 
из објективних, углавном финансиј-
ских разлога, нису успели да реали-
зују неке од планираних циљева. Није 
реализовано поклоничко путовање у 
Србију, а ни путовање на манастир-
ску славу у Грабовац. И поред сред-
става добијених путем диференци-
јалног финансирања, новца обезбе-
ђеног на конкурсу Културног и доку-
ментационог центра Срба у Мађар-
ској и материјалне подршке од стра-
не села, укупна средства нису била 
довољна за остваривање свих плано-

ва и програма, које је бирано тело 
Срба зацртало.

Упркос томе, Самоуправа Срба у 
Сантову је, сходно финансијским 
могућностима, настојала да прире-
ди традиционалне програме, у чему 
је и успела. Материјално је подржа-
ла јубиларну прославу 30. годишњи-
це постојања КУД-а „Весели Сантов-
чани”, као и израду планова за на-
ставак обнове месног српског пра-
вославног храма. Мада је постојала 
нада да ће доћи до реконструкције, 
планирани радови, како сада ствари 
стоје, ипак неће бити могући у ско-
рије време.

Чанад
На дневном реду јавне седнице 

Самоуправе Срба у Чанаду, одржане 
16. децембра у згради месног обда-
ништа, нашле су се две теме: сумира-
ње резултата рада у протеклој годи-
ни и формулисање плана ра-
да за 2017. Седници су при-
суствовали и Јанош Фаркаш, 
начелник села, протојереј 
Аурел Бекан, парох из Ру-
мунске православне цркве, а 
скуп је својим присуством 
почаствовао и Мита Сивачки, 
председник огранка Савеза 
Срба у Румунији, у румун-
ском Чанаду.

Извештај о раду Српске 
самоуправе у протеклој го-
дини поднео је Фрањо Ко-
лар, председник тог тела, ко-
ји је нагласио да је месна 
Српска самоуправа, сходно 
финансијским могућности-
ма, успела да оствари своје 

планове и програме, које је зацртала 
крајем 2015. године. Ове активности 
биле су део краткорочне и дугорочне 
концепције представничког тела Ср-
ба, везане за период 2014–2021. годи-
на. У оквиру извештаја о раду у про-
теклој години, Фрањо Колар је де-
таљно говорио о учешћу српске само-

Дружење Срба у Чанаду

управе у програмима локалне самоу-
праве, добрим односима и сарадњи 
са већинском самоуправом, Основ-
ном школом и забавиштем, као и Са-
моуправом Румуна у овом насељу.

Нагласио је да је очување наставе 
на српском језику од приоритетног 
значаја. У циљу популаризације обра-
зовања на српском језику, ово тело је 
донело одлуку да материјално подр-
жи свако дете, које се након вртића 
упише у српско одељење.

У циљу бољег језичког усаврша-
вања, руководиоци српских заједни-
ца у мађарском и румунском Чана-
ду, планирају да преко својих основ-
них школа тешње сарађују, да се по-
сећују, организују образовне и кул-
турне програме који ће допринети 
дружењу и употреби српског језика, 
посебно када се ради о деци из два 
насеља са обе стране границе. Тако-
ђе, много се очекује и од планира-
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КОНФЕРЕНЦИЈА Разговори о трагичној страници наше историје

Историчари о интернирању Срба у мађарске логоре 1941.
Скуп под називом 

„Интернирање Срба 
из Бачке и Барање 

у логоре у 
Мађарској 1941. 

године”, одржан је 
13. децембра у 

библиотеци 
Самоуправе Срба у 

Мађарској, 
поводом 

обележавања 75. 
годишњице тих 

трагичних догађаја

К онференцију је отво-
рио и госте поздравио 
Борислав Рус, пред-

седник Српске самоуправе у 
Будимпешти, а поред исто-
ричара из Мађарске и Срби-
је, скупу су присуствовали и 
др Небојша Кузмановић, за-
меник покрајинског секрета-
ра за културу, јавно инфор-
мисање и односе са верским заједни-
цама, Раде Дробац, амбасадор Репу-
блике Србије у Мађарској, Алексан-
дар Драгичевић, амбасадор Босне и 
Херцеговине, Диогенис Валаванидис, 
други секретар Амбасаде Србије и 
Вера Пејић-Сутор, председница Са-
моуправе Срба у Мађарској.

Амбасадор Дробац је констатовао 
да се и у мађарској и у српској јавно-
сти недовољно зна о логорима у које 
су одвођени житељи комплетних 

српских насеља, без икакве кривице. 
У њима су убијани цивили, па и жене 
и деца, што је, такође, додатно ути-
цало да Србија плати високу цену у 
Другом светском рату, нагласио је 
српски амбасадор.

Петар Ластић, директор Српског 
института и један од организатора 
овог научног скупа, објаснио је да је 
излазак и промоција књиге Данила 
Урошевића „Срби у логорима Мађар-
ске, 1941–1945” утицала да се ова те-
ма прошири и да своја виђења тог пе-
риода изложе историчари. Он је иста-
као да је један од разлога за одржа-

вање овог скупа, рад Академске 
историјске комисије, која се бавила 
истраживањем историјских догађаја 
на територији данашње Војводине, у 
периоду од 1941–1948. године. Пред-
ставници мањина су, такође, били 
чланови тог одбора и ово је наш до-
принос раду комисије.

– За нас је ова тема посебно инте-
ресантна, јер збивања о којима се го-
вори представљају део историје Срба 
у Мађарској – рекао је Ластић.

Модератор скупа, др Арпад Хор-
њак, и сарадник Историјског инсти-
тута Мађарске академије наука у 
Будимпешти и огранка у Печују, за-
тим је предао реч др Миклошу Цеј-
длеру, научном сараднику спомену-
тог института. Он је одржао преда-
вање на тему „Ревизионистичка 
спољна политика Мађарске и ‘Јужни 
крајеви’”. Тематика о којој је говорио 
тицала се поделе Мађарске у време 
стварања Југославије после Првог 
светског рата.

Др Драго Његован, саветник у Му-
зеју Војводине у Новом Саду осврнуо 

се детаљније на улазак мађарске вој-
ске у Бачку и Барању и облике репре-
сије према Србима током 1941. и 1942. 
године.

– Важно је да се упознамо са ар-
хивском грађом о Другом светском 
рату на подручју Бачке и Барање, ко-
ја је настала радом Покрајинске ко-
мисије за утврђивање злочина окупа-
тора и њихових помагача у Војводи-
ни. У овој архивској грађи није садр-
жана сва истина, али она омогућује 

да се, уз коришћење других 
извора, њој приближимо, да 
онемогућимо погрешна ту-
мачења, која су увек штетна 
по народ и државе – истакао 
је овај говорник.

Др Јудит Пихурик, доцент 
на Универзитету у Сегедину, 
изложила је свој рад на тему 
„Чврста рука или ситни гес-
тови?”, а затим је др Милан 
Кољанин, виши научни са-
радник Института за савре-
мену историју у Београду, 
говорио на тему „Улога лого-
ра у окупационим политика-
ма у Југославији у Другом 
светском рату”. Направио је 
разлику између две врсте 
логора: оних за ратне заро-
бљенике у којима су војници 
из словенских земаља имали 
много гори третман од оста-
лих, и концентрациони, од-

носно радни логори, који су служили 
за масовна убиства.

У другом делу скупа, др Милан 
Мицић из Покрајинског секретарија-
та за културу у Новом Саду, говорио 
је на тему „Односи колонистичких 
насеља и мађарског становништва у 
Бачкој и Банату (1920–1941)”.

Др Атила Шереш, научни сарад-
ник Историјског института МАН у 
Будимпешти, представио је свој рад 
„Сикуљци из Буковине у Бачкој 
1941–1944”, који говори о интерет-
ничким везама и конфликтима у 
светлу црквених извора и сећања, а 

др Чаба Катона, научни сарадник 
Историјског института МАН из Бу-
димпеште, о мађарским изворима о 
логору српских/југословенских ин-
тернираца у Шарвару, из Архива 
Жупаније Ваш.

Последњи излагач био је др Пре-
драг Вајагић, професор историје из 
Бачке Паланке, са елаборатом на те-
му „Епископ бачки др Иринеј Ћирић и 
спасавање деце из логора у Шарва-
ру”.

На иницијативу Самоуправе Срба 
у Будимпешти, у сарадњи са општи-
нама Бач и Сомбор, планира се по-
стављање спомен плоче у некада-
шњем логору Шарвар. Излагачи су 
говорили о различитим темама ве-
заним за интернирање и отварали 
велики простор за дискусију и дија-
лог српских и мађарских историча-
ра и гостију.

Пратећи програм овог научног 
скупа била је промоција двојезич-
ног издања књиге др Данила Уроше-
вића „Срби у логорима Мађарске, 
1941–1945”. Књигу су представили 
рецензенти др Милан Мицић, члан 
Мешовите комисије МАН и САНУ за 
изучавање периода 1941–1948 на тлу 
Војводине и др Чаба Катона, истори-
чар и члан Историјског института 
МАН у Будимпешти. Присутнима су 
се обратили и Пера Ластић у свој-
ству уредника издања и Борислав 
Рус, председник Српске самоуправе 
у Будимпешти, као издавач, а уче-
сницима скупа обратио се и аутор 
књиге.

Након промоције, уследила је про-
јекција документарног филма „Олуја 
над Бачком”, Снежане Миливојевић и 
Ђорђа Шибалина, у продукцији „Срп-
ског екрана” (МТВА).

Организатор конференције био је 
Српски институт, у сарадњи са Срп-
ском самоуправом у Будимпешти и 
Српским културним клубом. Реали-
зацију програма помогло је више 
српских самоуправа у Будимпешти.

К. П.
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Допринос добросуседским односима у Десци

Срби увеличали паљење адвентске свеће
С рпска заједница у Десци и ове 

године је учествовала у свеча-
ном паљењу адвентске свеће у 

овом месту. Пошто у овом насељу од 
памтивека, у слози, миру и толеран-
цији, живе Мађари и Срби, било је са-
свим природно да се месни Срби и 
ове године прикључе својим пријате-
љима мештанима у свечаном чину 
паљења адвентске свеће.

Трећа по реду адвентска свећа за-
паљена је 11. децембра на главном тр-
гу Деске, а свечани чин су обавили 
протонамесник Светомир Миличић, 
парох дешчански и посланица села 

Силвија Фехервари-Карачоњи. У њи-
ховом друштву био је и начелник села 
Ласло Кираљ, његов заменик Кристи-
фор Брцан, који је и председник КУД-а 
„Банат”, затим Чедомир Адамов, 
председник месне Српске самоупра-
ве и Боривој Рус, саветник Самоупра-
ве Срба у Мађарској за јужну регију.

Отац Миличић је одржао краћу 
беседу у којој је свима који 25. и 26. 
децембра прослављају Божић, поже-
лео срећне празнике. У пригодном, 
претпразничном програму, који је 
одржан поводом паљења треће 
адвентске свеће, учествовали су и 

чланови месног КУД-а „Банат” и исто-
имени тамбурашки оркестар. Извођа-
чи су гледаоцима приказали детаље 
из предбожићних обичаја.

На крају пригодног програма, по-
сетиоци су од стране чланова КУД-а 
„Банат” послужени гибаницом, кува-
ним вином, чајем, а популаран је био 
и хлеб намазан машћу. У центру па-
жње били су древни божићни обича-
ји, а део празничног програма члано-
ви КУД-а „Банат” представиће и 7. ја-
нуара, када по традицији приређују 
самостално вече.

П. М.

Традиционална гала приредба у Сегедину

Народности представиле своје обичаје и фолклор
У Дому културе на Петефијевом 

телепу у Сегедину, 10. децембра 
је одржана прослава „Дана на-

родности”, када је приређена и фол-
клорна гала приредба. Прославу је 
организовао Савез народности у Се-
гедину, заједно са месним Домом на-
родности.

Веома богат културно-забавни, 
односно фолклорни програм, отво-
рила је Ивона Зиолковска-Козма, 
председница Савеза народности у 
Сегедину. Поред Ансамбла „Балкан” 
из Бекешчабе, плесне групе „Елеф-
териа” из Сегедина и хора Култур-
ног удружења Украјинаца у Жупа-
нији Чонград, наступало је и Кул-
турно-уметничко друштво „Банат” 
из Деске. Његови чланови су овом 
приликом са собом повели и под-
младак, који је извео „Игре из око-
лине Ниша”, док је извођачка група 
наступила са „Играма из Владичиног 
Хана.

Као и ранијих година, прослава 
„Дана народности” није могла да 
прође без представљања гастроном-
ских специјалитета народности, а 

онај ко није учествовао у дегустаци-
ји, прикључио се заједничком колу. 
Вече је било обојено и плесним теча-
јевима: најпре је уприличена бугар-

ска, а потом грчка и српска школа 
плеса.

У оквиру програма је одржана и 
промоција „Народносног календара” 

за 2017. годину, који садржи избор из 
обичаја националних и етничких ма-
њина.

П. М.

Дипломатски базар у Будимпешти

Хуманитарна акција за децу са посебним потребама
У Будимпешти је одржан тради-

ционални Дипломатски базар, 
који је и ове године приређен у 

хотелу Интерконтинентал и приву-

као велику пажњу житеља мађарске 
престонице. Реч је о хуманитарној 
акцији, на којој се сакупљају сред-
ства за децу са посебним потребама 
и то путем продаје националних про-
извода на штандовима земаља које у 
Будимпешти имају дипломатско-кон-
зуларна представништва.

И ове године запажено учешће у 
овој акцији имала је и Амбасада Ср-
бије у Будимпешти. Штанд Србије 
био је уређен у националном стилу, 
са српском заставом, украшен ћили-
мима и везеним пешкирима, уз бога-
ту понуду различитих врста српских 
производа. Посетиоци су, осим купо-
вине, могли да дегустирају српска ви-
на и ракије, а лично су их поздравили 
амбасадор Србије у Будимпешти Ра-
де Дробац и његова супруга Светла-
на.

Како смо том приликом сазнали, 
они су српски штанд успели да опре-

ме уз помоћ донација српских при-
вредника, првенствено Привредне ко-
море Кикинде, затим Краљева, Субо-
тице, Министарства пољопривреде, 
као и Винског двора из Суботице, од-
носно Бачке Тополе, на чему су се и 
лично захвалили. Већина производа 
је продата, што говори о успешном и 
квалитетном представљању Србије.

Дипломатски базар се одржава 
под покровитељством госпође Аните 
Херцег, супруге мађарског председ-
ника Јаноша Адера, која је и лично 
посетила штанд Србије и задржала 
се у краћем разговору са госпођом 
Светланом Дробац.

– Ово је прилика да што већи круг 
људи купи наше производе и да се са 
њима упозна. Оно што могу да по-
здравим, јесте чињеница да сваке го-
дине све више амбасада учествује на 
овој манифестацији, тако да овај 
простор полако постаје тесан. Лепа 

традиција која не само да гради од-
носе између нас и домаћина, Мађар-
ске, него и међу нама дипломатама – 
рекао је амбасадор Раде Дробац за 
наш недељник.

Према његовим речима, допринос 
овој манифестацији дала је и српска 
заједница у Мађарској, чији су се 
представници одазвали позиву Амба-
саде Србије у Будимпешти. Наступом 
Културно-уметничког друштва „Та-
бан”, на базару су приказане лепоте 
српског фолклора. Србија је учество-
вала и у великој томболи, дарујући 
викенд-посету прелепој „Зобнатици” 
и слику академског сликара Милана 
Ђурића из Будимпеште.

Када је реч о националној кухињи 
и гастрономији, Србију је предста-
вљала посластичарница „Самош”, ко-
ја представља један од најпопулар-
нијих брендова у Мађарској.

СНН
Амбасадор Раде Дробац са супру-
гом Светланом
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СПОРТ Катарина Томашевић нови члан колектива Српскe школе у Будимпешти

Свет рукомета привремено заменила лабораторијом
Светски позната рукометашица 

Катарина Томашевић, однедавно 
је запослена у хемијској лабораторији 

Српске школе „Никола Тесла” 
у Будимпешти. У клупским тaкмичeњимa 

oсвojилa је титулe првaкa Србиje, Aустриje, 
Maђaрскe, Нeмaчкe и Куп Србиje, 

Aустриje и Нeмaчкe. У српском нaциoнaлнoм 
дрeсу oсвojилa je чeтвртo мeстo 

нa Eврoпскoм првeнству 2012. и срeбрну 
мeдaљу нa Свeтскoм првeнству 2013.

Катарина, присетите се, зa 
нaшe читaoцe, кaкo стe сe 
oпрeдeлили бaш зa рукoмeт?
– Прe нeгo штo сaм зaкoрaчилa нa 

рукoмeтни тeрeн, трeнирaлa сaм 
кaрaтe, ишлa нa фoлклoр и у музичку 
шкoлу. Имaлa сaм ширoк спектар ин-
тeрeсoвaњa у рaзличитим oблaстимa. 
To су гoдинe кaдa сaм сe трaжилa 
кao личнoст. Кao двaнaeстoгoдишњa 
дeвojчицa нисaм ни слутилa дa ћу сe 
зaљубити у тaj спoрт и дa ћe oн бити 
мoje oпрeдeљeњe зa цeo живoт. Aли 
кaдa сaм oтишлa нa први рукoмeтни 
трeнинг, схвaтилa сaм дa je тo спoрт 
зa мeнe. Рукoмeту су мe, прe свeгa 
привукли: тимскa игрa, дружeњe нa 
трeнинзимa и тaкмичeњимa, као и ди-
нaмичнoст сaмe игрe и мaлa ру-
кoмeтнa лoптa. И eвo вeћ двaдeсeт 

гoдинa уживaм у игри и тaкмичeњу. А 
свe je пoчeлo дaвнe 1996. гoдинe.

Никo се  из мoje пoрoдицe ниje 
бaвиo спoртoм, али сам имaлa oд 
сaмoг пoчeткa њихову пoдршку. Кaдa 
сaм сe рeлaтивнo рaнo, сa нeпунe 22 
гoдинe, удaлa зa свoг сaдaшњeг су-
пругa, кojи je тaкoђe, биo спoртистa, 
кoшaркaш, и од њега сам имала вели-
ку подршку.

Кaкo стe сe oпрeдeлили зa 
мeстo гoлмaнa у тиму?
– Moj први клуб je биo РК „Слoдeс” 

из Бeoгрaдa. У њeму сaм стeклa прва 
знaња о овом спорту и начинилa првe 

рукoмeтнe кoрaкe. Иaкo 
je мoja жeљa билa дa бу-
дeм игрaч, мoj први 
трeнeр je видeo дa имaм 
тaлeнaт зa гoлмaнa и ус-
пeo je дa мe нaгoвoри дa 
je тo нajбoљa  пoзициja зa 
мeнe. Дугo сaм мaштaлa 
o тoмe кaкo ћу jeднoгa 
дaнa дa будeм игрaчицa, 
aли ми сe тa жeљa до 
дaнaс ниje испунилa. Свe 
je тeклo нeкaкo спoнтaнo, 
и вeћ кao чeтрнaeстoгoди-
шњa дeвojчицa, сaмo 
нaкoн двe гoдинe трeнирaњa и 
игрaњa, прeлaзим у први тим. Тaкo дa 
дaљe мaштaњe o прeлaску нa игрaчку 
пoзициjу вишe ниje имaлo смислa. 
Taдa пoтписуjeм први прoфeсиoнaл-

ни угoвoр и мoja кaриjeрa пoлaкo, aли 
сигурнo, крeћe узлaзнoм путaњoм.

У дугoj прoфeсиoнaлнoj кaри-
jeри игрaли сте у нeкoликo клу-
бoвa у Србији и инoстрaнству. 
Који су тo клубoви и кaкo стe 
сe снaшли у њимa?
– У „Слoдeсу” сaм игрaлa пет 

гoдинa, a зaтим сaм прeшлa у РК 
„Рaднички”,  тaкoђe из Бeoгрaдa. У 
тoм клубу стичeм нoвe приjaтeљe, 
дoживљaвaм лeпe спoртскe и живoт-
нe трeнуткe. Нaкoн три гoдинe 
oдлaзим у тaдa нajвeћи клуб у 
Еврoпи, ХИПO из Aустриje. Meђутим, 
ипaк сe нисaм нajбoљe снaшлa у тaкo 
вeликoм клубу. Пoкaзaлo сe дa je тo 
зa мeнe биo прeвeлик зaлoгaj. Прoвeлa 
сaм сaмo гoдину дaнa у њему oдaклe 
oдлaзим у Дaнску, у клуб „Eсбиjeр”, 
гдe oстajeм три нeзaбoрaвнe гoдинe. 
Из Дaнскe oдлaзим у Шпaниjу, у клуб 
„Бeрa Бeрa”, гдe прoвoдим jeдну 
сeзoну. Нaкoн тe сeзoнe oдлучуjeм дa 
нa крaткo прeкинeм спoртску кaри-
jeру кaкo бих сe oствaрилa кao мajкa 
и сa свojим супругoм Нeмaњoм дoби-
jaм синa Пeтрa.

Пoрeд бoгaтe клупскe кaриjeрe, 
били стe и члaн рeпрeзeнтaциje 
три држaвe. Кaквe Вaс успoмeнe 
вeжу зa тaj дeo кaриjeрe?
– Oд сaмoг пoчeткa бaвљeњa ру-

кoмeтoм игрaлa сaм и зa рeпрeзeн-

тaциjу Jугoслaвиje, зaтим 
Србиje и Црне Горе и нa 
крajу Србиje. Кaдa je мoj 
син имao сaмo 3 мeсeцa, 
ja сaм игрaлa зa рeпрeзeн-
тaциjу Србиje квaлифи-
кaциje зa Eврoпскo првeн-
ствo 2012, у Бeoгрaду. To 
ћe ми првeнствo oстaти 
вeoмa дрaгa успoмeнa, 
jeр сaм свojим oдбрaнaмa 
прoтив Фрaнцускe значај-
но допринела дa сe 
квaлификуjeмo у пoлу-
финaлe првeнствa.

Taдa смo oсвojили 
чeтврто мeстo, jeр смo 
изгубили oд рeпрeзeн-
тaциje Maђaрскe. Oвaj 
дoгaђaj ћу пaмтити, нe 
сaмo пo успeху, нeгo и пo 
изузетној пoдршци и 
нaвиjaњу 20.000 људи у 

Бeoгрaдскoj арeни. Несвакидашњи 
oсeћaj и нeвeрoвaтнa пoдршкa, aли 
срeћa тaдa ниje билa нa нaшoj стрaни.

Пoслe Eврoпскoг првeнствa сaм 
oдлучилa дa спoртску кaриjeру 
нaстaвим у Нeмaчкoj; брaнилa сaм зa 
клуб „Tурингeр”. Aли, слeдeћe, 2013. 
гoдинe, пoнoвo у Бeoгрaду и пoнoвo 
прeд вишe oд 20.000 људи игрaмo 
Свeтскo првeнствo. Међутим, тада 
смo били зрeлиjи и искусниjи, штo 
смo пoкaзaли улaскoм у финaлe тaк-
мичeњa. To je биo нajлeпши oсeћaj у 
мојој досадашњој кaриjeри. Aтмoс-
фeрa у Aрeни je била нeвиђeнa дo 
тaдa. Обoрeни су сви рeкoрди 
глeдaнoсти jeднe рукoмeтнe утaкми-
цe. Пoнoснo излaзим нa тeрeн сa 
свojим другaрицaмa дa сe супрoт-
стaвимo вeликoj eкипи Брaзилa. To je 
билa зaистa прejaкa eкипa зa нaс. 
Нaжaлoст, губимo oву утaкмицу и 
oсвajaмo срeбрну мeдaљу, штo je 
ипак биo вeлики успeх. Нaкoн двa-
дeсет гoдинa Србиja пoстaje ви-
цeшaмпиoн свeтa. To je биo мoj 
нajвeћи успeх у спoртскoj кaриjeри.

Какви су Вам плaнoви нaкoн 
пoрoђaja?
– Планирам дa сe вeћ у jуну 

врaтим нa вeлику сцeну рукoмeтнoг 
тeрeнa и нaстaвим тaмo гдe сaм 
стaлa. Знам да неће бити лако, али 
имам жељу.

Рaзгoвoр вoдилa:
Слaвицa Зeљкoвић

ИЗ „ФЕРЕНЦВАРОША” У СРПСКУ ШКОЛУ
После освајања светске вицешампионске титуле за Србију 2013. годи-

не, Катарина Томашевић одлaзи сa пoрoдицoм у Фрaнцуску, у град Нaнт, 
гдe oстajу годину дана. Потом се, такође, вођени њеним спортским анга-
жманом, селе у Maђaрску. Катарина је кaриjeру наставила у ФTЦ 
„Фeрeнцвaрoш”, гдe је играла двe сjajнe сeзoнe.

– Oсвojили смо првeнствo држaвe и плaсирaли сe у Лигу шaмпиoнa. 
Пoслe тoгa, пo други пут oдлучуjeм дa сe oствaрим кao мajкa и преки-
дам са игром. Сaдa сaм у Српскoj гимнaзиjи „Никoлa Teслa”, гдe труднич-
кe дaнa прoвoдим кao aсистeнт у jeднoм дивнoм кoлeктиву. Мој син Пе-
тар иде у вртић при Српској школи – каже наша саговорница и истиче да 
јој је најважније да је породица на једном месту.

САВЕТ МЛАДИМ 
СПОРТИСТИМА

Рукометашицама Српске школе 
у Будимпешти Катарина Томаше-
вић поручује да буду упорне и да 
пре свега уживају у чарима игре. 
А осталим ђацима и младим љу-
дима саветује да се баве било ко-
јим спортом, или неком уметно-
шћу, да имају хоби поред редов-
ног занимања, јер ће им тако жи-
вот бити испуњенији и лепши.

– Пожељно је путовати и сти-
цати нова искуства и пријатеље, 
бити упоран, радан, развијати се и 
физички и духовно. Резултати не-
ће изостати – уверена је Катари-
на.
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Дечји програми у Ловри и Помазу

Деда Мраз обрадовао и српске малишане
У Ловри је 9. децембра одржан дечји програм 

посвећен дочеку Деда Мраза. Као и ранијих 
година, и овога пута је забава за децу прире-

ђена у организацији Српског позоришта из Мађар-
ске.

На радост деце, водитељ програма и забављач 
био је Ратко Краљевић, члан овог позоришта, а 
успешно је одглумио и лик седобрадог деке са се-
вера. Деца су са глумцем певала познате песмице 
као што су: „Кад си срећан”, „Деда Мразе, Деда 
Мразе” и друге. Уз песму је било и плеса, „возића” 
и тапшања у ритму песама и забаве.

Програму су присуствовала деца узраста од 
годину дана, па све до ученика четвртог разреда 
основне школе у Ловри. Како нас је обавестила 

учитељица Јелена Вукајловић-Краус, било је 
присутно више од тридесеторо гостију, а про-
грам је одржан у фискултурној сали ловранске 
школе.

Деда Мраз је обрадовао децу и пакетићима, у 
којим су била права мала изненађења: оловке од 

чоколаде, жваке, бомбоне, бојице и сл. Међу го-
стима су, поред деце, биле маме, тате, баке и де-
ке.

– Програм је био леп, весео и забаван. Жеља Ло-
врана је да се и следеће године понови ово лепо 
дружење. После преподневног програма, школски 
дан за ђаке је настављен прављењем украса за 
предстојеће празнике и цртањем у школи – рекла 
је за СНН госпођа Вукајловић-Краус.



С амоуправа Срба у Помазу регионални дочек 
Деда Мраза организовала је 16. децембра. 
Ова манифестација је још пре више година 

попримила регионални карактер, јер је осим деци 
из Помаза, намењена и српским малишанима из 

околних насеља: Калаза, Сентандреје, Чобанца и 
Будимпеште.

Прослава је и ове године уприличена у свечаној 
сали Градске куће. Простор је био испуњен до по-
следњег места, јер се позиву организатора одазва-
ло око осамдесет гостију. У свечаном програму, 

приређеном у част белобрадог путника из далеких 
крајева, учествовала је дечја секција КУД-а „Опан-
ке” из Помаза којом руководи Аница Шошић-Кру-
нић, а наступила су и деца из оркестра „Мешелија”, 
под вођством Ладислава Јанке.

Деда Мраз се изненада појавио са мноштвом ша-
рених пакетића и обрадовао тридесетак присутних 
малишана. Боравак у Помазу искористио је да се 
фотографише са децом и да их упита да ли су би-
ли добри ове године, а затим је кренуо даље, јер га 
је чекао пут дуг неколико хиљада километара.

Према речима Петра Богдана, председника Срп-
ске самоуправе у Помазу и организатора овог до-
чека, програм је био примерен деци и њиховом 
стрпљењу. Било их је узраста од пет месеци, па до 

школске деце, од којих нека знају српски језик, а 
нека га не говоре.

Дочек Деда Мраза био је последњи у низу про-
грама које је током минуле године приредила Срп-
ска самоуправа у Помазу.

Д. Л.

И нтерактивна луткарска пред-
става је одушевила најмлађе 
посетиоце Шарене барке.

Малишани су могли да се опроба-
ју и у прављењу новогодишњих укра-
са за прозоре у ликовној радионици, 
коју је водила учитељица Мирјана 
Илин из будимпештанске школе „Ни-
кола Тесла”. Деца су била веома ма-
штовита, па су се у радовима смењи-
вали различити мотиви: 
Деда Мразеви, виле, оки-
ћене јелке, пахуље, звезде 
и разни други интересант-
ни цртежи. Светлуцаве те-
товаже са новогодишњим 
мотивима, али и са лепти-
рићима, разним животи-
њама и акционим јунаци-
ма, са децом је креирала 
Диана Кондић-Ђурић.

Програм је трајао пуна 
три часа, а последњег сата 
Шарена барка је заиста 
пловила Дунавом, па су по-
сетиоци могли да уживају 
у предивној будимпештан-
ској панорами. Док су се 
деца играла, родитељи су 
уживали у топлом чају, ка-
фи и „чашици разговора”.

Малишане је посетио 

Деда Мраз и оставио поклоне за сва-
ког од њих, које су им касније поде-
лили Јадранка Драгојловић и Иван 
Видицки, чланови Српске самоуправе 
тринаестог кварта.

Милан Ђурић, један од организа-
тора овог програма, за наш лист ис-
тиче да је Шарена барка један од ње-
гових првих и најомиљенијих програ-
ма.

Рад са децом ми пружа 
огромно задовољство. Ка-
да приступате искрено и 
отворено ономе што ради-
те, уз поштовање како ве-
лике, тако и мале публике, 
можете бити сигурни да од 
деце добијате најискренију 
повратну информацију. 
Ево, већ тринаест година 
како постојимо, више гене-
рација се сменило и увек 
су ту неки нови клинци.

Како би овај програм би-
ло могуће реализовати, ве-
лику помоћ пружили су: 
Српска самоуправа V, VI и 
XIII кварта у Будимпешти, 
Културни и документацио-
ни центар Срба у Мађар-
ској и Удружење уметника 
Круг. 

Крајем ове године кроз Будимпешту је Дунавом 
поново пловила Шарена барка, популарно дечје 
састајалиште које традиционално окупља бројне 

малишане из Будимпеште, Калаза и Помаза. Овога 
пута, организатори су за њих припремили 

новогодишњу представу новосадског 
Позоришта из кофера

Изненађење за малишане из Будимпеште и околине

„Позориште из кофера” на „Шареној барци”
ЗИМСКЕ РАДОСТИ

ПомазЛовра
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невен
Српски гимназијалци из 

Будимпеште боравили су 
на тродневној 

манифестацији „Младост 
нема граница”, коју је 
први пут организовала 

Доситејева задужбина у 
Београду, у сарадњи са 

београдском 
Филолошком и 

Земунском гимназијом

Д елегацију Српске гимназије „Ни-
кола Тесла”, на челу са дирек-
торком др Јованком Ластић, чи-

нили су и професорка Кристина Бе-
кић, шеф актива српског језика и 
књижевности, и ученици Јована Мај-
данџић и Филип Иланковић.

Позив да учествују у овом зани-
мљивом пројекту, овога пута су, по-
ред ђака ове школе, добили и учени-
ци Српске теоретске гимназије „До-
ситеј Обрадовић” у Темишвару.

Манифестацију је подржала Упра-
ва за сарадњу са дијаспором и Срби-
ма у региону, а програм се састојао 
из два дела. Доситејева задужбина је 
расписала конкурс за најбољи есеј у 
вези са животом, значајем, култур-
ним и просветитељским радом Доси-
теја Обрадовића. Понуђене су биле 

три теме, које су представљале цита-
те из Доситејевих радова: „Учен човек 
ако ће и пешице ићи, сваки га пошту-
је”, „Тражи науку и гладујући и жед-
нећи” и „Слатка је утеха да ће наша 
имена живети и мила нашем народу 
бити”. (Живот и прикљученија, Пи-
смо Харалампију).

Други део пројекта је било такми-
чење у беседништву. Сваки такмичар 

је требало да припреми две беседе: 
једну на задату, а једну на слободну 
тему. Задата тема је гласила: „Српска 
култура између Вуковог народни-
штва и Доситејевог европејства.”

На конкурс су будимпештански 
гимназијалци послали три рада, од 
којих је састав Нађе Марчетић, уче-
нице 10.б разреда (професор-ментор 
Кристина Бекић) освојио друго ме-

сто. Тамара Варга, ученица 10.а ра-
зреда (професор-ментор Вања Пр-
стојевић-Олиф) добила је похвалу.

На такмичењу у беседништву уче-
ствовала су два ученика из 10.ц ра-
зреда наше будимпештанске гимна-
зије: Јована Мајданџић и Филип Илан-
ковић. Од ученика се очекивало да 
самостално одаберу другу тему и да 
оба рада самостално саставе, а затим 
и изнесу пред публиком. С обзиром 
да наши ученици немају реторику 
као предмет, то им задатак није био 
лак. На такмичењу је Филип Иланко-
вић заузео треће место.

Осим такмичарског дела, гости су 
присустовали отварању изложбе 
„Доситеј у Београду” и послушали 
изузетно живо и занимљиво излагање 
академика Матије Бећковића о пе-
сничком позиву, у Филолошкој гимна-
зији. Бећковић је својим бистрим 
умом, младалачким алузијама и му-
дрим резимирањем суштине поезије, 
потврдио да младост заиста нема 
граница, да је човек онолико млад 
колико је млад духом.

Београдски гимназијалци били су 
домаћини својим вршњацима из Бу-
димпеште и Темишвара.

Д. Д.

Пештански гимназијалци гостовали у Београду

Ученици из три земље на манифестацији 
„Младост нема граница”

Биће то година лепа као слика. 
Процветаће багрем и липа. Родиће 
поново трешње, шљиве и грожђе. Не-
бо ће бити плаво и велико. Сунце ће 
нам бити лепо и топло. Неко ће напи-
сати нову песму. Неко ће се први пут 
заљубити. Нове мајке носиће у рука-
ма нову децу. То ће бити добра годи-
на.


Нова година је дошла и прошла. 

После краћег прекида, данас се на-
ставља стара година.


Нова година ће, разуме се, стићи и 

онима који је не буду чекали. Међу-
тим, сва чар и јесте у чекању, а не у 
Новој години. Лепо је чекати нешто у 
шта сте сигурни да ће доћи. Чекали 
смо у животу разне ствари, то сви 
знамо, а увек су нам и сигурно дола-
зиле само Нове године.

Душан Радовић


Нова година је безопасна институци-
ја која нам служи као изговор да се ти-
нејџерски напијемо, позовемо пријате-
ље или изговарамо неиспуњиве жеље.

Марк Твен


Нова година је увек нов почетак, за 
старе навике.

Анонимни аутор


Добра новогодишња обећања су 
као чекови које човек потписује без 
покрића.

Оскар Вајлд


Младост је кад вам дозвољавају 
да останете будни до поноћи за Нову 
годину, старост је кад вас на то тера-
ју. Оптимиста остаје будан до поноћи 
да би дочекао Нову годину, а песими-

ста остаје будан како би се 
уверио да је стара сигурно 
прошла.

Бил Вејгл


Будите у рату са својим 
пороцима, а у миру са сво-
јим комшијама и имаћете 
пријатан дочек Нове године.

Беџамин Френклин


Време нема никаве подео-
ке којима означава своје 
пролажење. Не постоји изне-
надна олуја или небеске тру-
бе које означавају долазак 
новог месеца или године. Чак и када 
почне нови век, само ми смртници то 
обележавамо трубама и пуцњима.

Томас Ман


Људи се брину шта ће јести за Бо-

жић и Нову годину, а паметније би им 
било да воде рачуна шта једу између 
ова два празника.

Анонимни аутор


Боље размишљајте о дневним него 
о новогодишњим жељама и обећањи-
ма.

Хенри Мур


Нова година је још једна шанса 
да исправимо све што смо забрља-
ли.

Опра Вајнхри


Kад не би имали због чега да се ка-
јете, Нове године не би ни било.

Вилијем Томас


Боље је потрошити новац као да 
дочека Нове године више никад неће 
бити, него потрошити дочек као да 
новца више никад неће бити.

П. Ј. Ороурк

ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ О НОВОЈ ГОДИНИ
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ИНФОРМАЦИЈЕ ФОНДА „EMET”
(Подршка хуманим ресурсима)

Фонд „ЕМЕТ” обавештава заинтересоване да су 2. де-
цембра 2016. године објављени следећи конкурси за на-
родности, укупног фонда од 1.075.000.000 форинти.

– Категорија НЕМЗ – ЦИС, укупног фонда од 350 ми-
лиона форинти (за подршку функционисању народно-
сних организација и удружења)

– Категорија НЕМЗ – КУЛ, укупног фонда од 350 ми-
лиона форинти (за подршку културним иницијативама и 
манифестацијама)

– Категорија НЕМЗ – ТАБ, укупног фонда од 360 ми-
лиона форинти (за подршку народносним камповима, од-
носно логоровањима)

– Категорија НЕМЗ – ПЕД, укупног фонда од 15 мили-
она форинти (за подршку усавршавању народносних пе-
дагога)

Рок за предају конкурсних пројеката је 15. jануар 2017. 
године.

Додатне напомене српским народносним самоупра-
вама:

– Средства додељена у 2016. години, треба искори-
стити до 31. децембра 2016.

– Записнике са заседања и јавне седнице, треба пре-
дати или послати до 15. јануара 2017, због касније доделе 
средстава из Фонда за диференцијално финансирање.

– Извештај о утрошеним средствима, додељеним за 
функционисање у 2016, треба предати или послати до 30. 
јануара 2017. године.

ИСПРАТИТЕ СТАРУ ГОДИНУ 
СА „ГЛАСОМ БАЛКАНА”

Традиционални испраћај старе године, у организацији 
Удружења „Глас Балкана”, 

одржаће се 29. децембра 2016, са почетком у 19.00 ч.
У програму ће наступити оркестри и културно-

уметничка друштва неколико националних заједница 
које које живе у Мађарској

Fővárosi Művelődési Ház
Budapest, XI. Fehérvári út 47.

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊA 
КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 

„МЛАДИ ДОЛАЗЕ”
Пројекат „Млади долазе” реализује се кроз књижевне 

радионице, трибине у Удружењу књижевника Србије (Ул. 
Француска 7) и књижевне караване у Београду и ван њега.

Циљ Пројекта је да се младим ауторима пружи подр-
шку и помоћ уз учешће афирмисаних књижевника и 
олакша публикација и презентација стваралаштва.

До сада је издато једанаест књига у едицији „Алфа”, 
три члана пројекта су постали чланови УКС-а, а више мла-
дих је објавило радове у књижевним гласилима у Србији 
и иностранству. Пројекат води Гроздана Лучић-Лалић.

Позивају се млади ствараоци да се прикључе пројекту. 
Радове (поезија или проза) до две стране, краћу биогра-
фију, контакт телефон, потписати именом и презименом, 
послати у једном ворд (Word) документу на ћирилици 
(фонт: Times New Roman; величина фонта: 12) на имејл-
адресу: onikojidolazeuks@gmail.com

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а 
ИЗЛАЗИ 5. ЈАНУАРА 2017.

Наредни број нашег листа из штампе излази 5. јануара 
2017, после уобичајене једнонедељне празничне паузе. То 
је један од разлога што смо овај број штампали на пове-
ћаном броју страна. Тиме се уједно завршава овогоди-
шњи циклус специјалних тематских додатака, које смо 
током пролећа и јесени објављивали уз финансијску по-
моћ Покрајинског секретаријата за културу, јавно инфор-
мисање и односе са верским заједницама АП Војводине и 
Управе за дијаспору и Србе у региону Министарства 
спољних послова Србије.

С обзиром да постоје реални изгледи да ова сарадња 
буде настављена и у следећој години, очекујемо да ћемо 
током ове зиме отпочети објављивање новог циклуса те-
матских додатака у оквиру Српских недељних новина и 
тиме наставити да периодично увећавамо број страна на-
шег листа.

Ваш СНН

ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ 
У ПОМАЗУ

Српска самоуправа у Помазу традиционално организује
дочек српске Нове године, у Дому културе
13. јануара 2017. године од 20.00 часова

За што веселији дочек побринуће се
музичари и вокални солиста

оркестра „Село”! 

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 
БОБАНА МАРКОВИЋА

Палата уметности у Будимпешти
3. јануара 2017. у 15.00 и у 19.30 ч.

Адреса: Művészetek Palotája
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ЈАНУАР 2017.

01. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
06. 01. Вечерње  – у 17.00 ч. (Паљење бадњака)
07. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Божић)
07. 01. Вечерње  – у 16.00 ч.
08. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
08. 01. Вечерње  – у 16.00 ч.
09. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Св. Стефан)
13. 01. Вечерње  – у 16.00 ч.
14. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Нова година)
14. 01. Вечерње  – у 16.00 ч.
15. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
19. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Богојављење)
19. 01. Вечерње  – у 16.00 ч.
20. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Јовањдан)
21. 01. Вечерње  – у 16.00 ч.
22. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
26. 01. Вечерње  – у 16.00 ч.
27. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Св. Сава)
28. 01. Вечерње  – у 16.00 ч.
29. 01. Св. Литургија  – у 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.
За све информације тел. +36 30 989 6139

www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Протонамесник Зоран Остојић, парох

ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ 
ПИСАМА ЧИТАЛАЦА

Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској упутила је 
12. децембра ове године на адресу наше редакције допис 
који је добила из Калаза, а који је везан за поједина акту-
елна питања односа српских православних верника из тог 
града и Епархије будимске. Текст је писан у виду отворе-
ног писма епископу будимском Господину Лукијану, а 
осим Епархији будимској и Српским недељним новинама 
упућен је и Патријаршији Српске православне цркве у 
Београду и оцу Николи Почучи, калашком пароху.

Премда у писму није децидно истакнута молба да га 
објавимо у листу, од Канцеларије Самоуправе Срба у Ма-
ђарској добили смо информацију да састављачи и поши-
љаоци писма то од нас очекују. Имајући то у виду, овим 
путем подсећамо читаоце да у нашем листу постоји по-
времена рубрика „Писма”, у којој радо објављујемо допи-
се наших читалаца, уз услов да они буду потписани. С об-
зиром да је писмо које смо добили из Калаза анонимно 
(не садржи име и презиме аутора – једног или више њих), 
редакција није у могућности да га објави. Уколико бисмо 
то учинили у овом облику, издавач и уредник листа могли 
би да сносе законом предвиђене последице, у случају да 
особе или институције које су у писму споменуте одлуче 
да се обрате суду ради заштите својих права.

Да бисмо избегли такве могуће непријатности, моли-
мо све читаоце да писма која упућују медијима, па тако 
и Српским недељним новинама, обавезно потпишу пуним 
именом и презименом. Сходно одредбама закона, једино 
у том случају ћемо бити у могућности да их објавимо.
Захваљујемо на разумевању и сарадњи!

Српске недељне новине
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ТЕАТАР Гостујућа представа на сцени Текелијанума

„Од раја до безњенице” – прича о љубави Лазе и Ленке

Д олазак представе „Од раја до 
безњенице” у Будимпешту омо-
гућио је Покрајински секрета-

ријат за културу, јавно информиса-
ње и односе са верским заједницама 
АП Војводине, у сарадњи са Култур-
ним и документационим центром 
Срба у Мађарској (КДЦСМ) и Заду-

жбином „Сава Текелија”. Поздравља-
јући велики број окупљених љубите-
ља српске културе и театра, в. д. ди-
ректора КДЦСМ-а Милан Ђурић се 
захвалио Задужбини „Сава Текели-
ја” и њеном представнику, будимпе-
штанском пароху Зорану Остојићу, 
као и Покрајинском секретаријату 
за културу из Новог Сада и др Небој-
ши Кузмановићу, заменику покра-

јинског секретара, који је пратио 
представу.

– Ово је први корак на заједнич-
ком будућем путу наших пештанских 
организација и људи који се сада на-
лазе на важним позицијама АП Војво-
дине, који могу да нам помогну да 
ојачамо везе, како би наш културни 
живот у мађарској престо-
ници био интензивнији и бо-
љи – истакао је Ђурић.

Др Небојша Кузмановић 
је истакао да љубав и роман-
тизам нису умрли, што дока-
зује и ова представа, која 
обично измами сузе у гледа-
лишту.

– Зоран Суботички је оку-
пио дивну екипу људи и на-
правио своје животно дело, 
поглед у прошлост који нас 
враћа у садашњост, а ми смо 
у Секретаријату препознали 
да су ови људи кроз позори-
шни дискурс направили сим-
боле који повезију српску прошлост 
са садашњошћу, али и са мађарским 
народом. Осећам радост што смо се 
окупили у овој задужбини Саве Теке-
лије који је оставио ово здање свом 
народу. Наша је улога да своје посло-
ве не радимо бирократски, већ са 
обавезом, љубављу и емотивним од-
носом. Влада АП Војводине на челу са 
премијером Игором Мировићем пре-

познаје потребу да се ревитализује 
српска идеја у култури не само у Вој-
водини, већ све од Будимпеште преко 
Темишвара, Беча, Подгорице, Херцег 
Новог, Македоније и свугде где живе 
наши људи. Улога државе је да препо-
знаје добре идеје и да их подржава. 
Трудићемо се да на тај начин обавља-

мо свој посао док имамо мандат који 
су нам грађани дали – истакао је за-
меник покрајинског секретара.

Песмом „Santa Maria della Salute”, 
овековечена је песникова неостваре-
на и трагична љубав према Ленки 
Дунђерски, а град Венеција био је 

град чежње и неостварене жеље за-
љубљене девојке, у којем се, игром 
судбине, Лаза Костић нашао нешто 
касније, на брачном путовању са Ју-
лијаном Паланачки, која је најзад до-
чекала да се њоме ожени.

У разговору са глумцем Миодра-
гом Петровићем, сазнајемо да се по-

ред глуме, а однедавно и по-
зиције првог човека новосад-
ске драме, бави и писањем 
поезије и да је светлост дана 
угледала његова двојезична 
збирка песама „Кућa – Haz”:

– У овој представи ја 
играм Лазара Дунђерског, ве-
лепоседника и oца велике по-
родице који је посебно осе-
тљив на своју најмлађу ћерку, 
мезимицу Ленку, за коју чини 
све, па можда доноси и по-
грешну одлуку. У средишту 
представе је емоција која ни-
кога не оставља равноду-
шним – истиче Петровић.

Публика је топлим аплаузима по-
здравила глумце и аутора представе, 
која ће након Будимпеште гостовати 
и у Бечу и још неким европским гра-
довима, у којима живе Срби изван 
матице.

Д. Б.

ПУБЛИКА НИЈЕ 
КРИЛА ЕМОЦИЈЕ

Драма „Од раја до безњенице” 
постављена је као троугао одно-
са између Лазе Костића, чији лик 
изванредно тумачи глумац Ервин 
Хаџимуртезић, двадесет девет 
година млађе Ленке Дунђерски 
(Јована Радовановић) и њеног 
оца Лазара Дунђерског, песнико-
вог пријатеља и кума, у тумаче-
њу искусног глумца и директора 
драме Српског народног позори-
шта у Новом Саду, Миодрага Пе-
тровића. Видне емоције код гле-
далаца, измамио је други део 
представе, у којем Хаџимурте-
зић надахнуто интерпретира 
стихове Лазе Костића, који спа-
дају међу најлеша остварења 
српске лирике.

КАО СТВОРЕНА ЗА ТЕКЕЛИЈАНУМ
„Ова представа као да је створена за Текелијанум и наша је замисао 

да се она игра у каштелима, дворцима и салонима. Лаза се на овај начин 
враћа у град у којем је студирао и одбранио своју докторску дисертаци-
ју на латинском језику. Настала је у ‘Фантасту’, дворцу Богдана Дунђер-
ског, и саставни је део ширег пројекта ‘Чудесни свет Дунђерских’ који 
има за циљ да приближи вредности које је за собом оставила једна од 
најмоћнијих породица Аустро-угарске царевине. Били су велике мецене 
уметности, културе, науке и добротвори који су помагали и окупљали 
еминетне људе тога времена, поред Лазе Костића, и Змаја, Теслу, Пупи-
на, Уроша Предића који је радио портрет младе Ленке, и друге – обја-
шњава за наш лист Зоран Суботички, који је написао и режирао овај ко-
мад. Суботички додаје да је она плод заједничке сарадње Градског по-
зоришта Бечеј, Туристичке организације овог града и Мреже лидера ло-
калног одрживог развоја Новог Сада.

Безвремена прича 
о трагичној љубави 

младе и лепе 
Ленке Дунђерски и 

разбарушеног 
песника, 

занесењака 
Лазе Костића, 
испричана је 

13. децембра у 
обновљеној палати 

Текелијанума, у 
Будимпешти, овога 
пута у позоришној 

представи 
Зорана Суботичког



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА
АФОРИЗМИ

Коме да пријавим сопствену савест због мучења и нечовечног поступања?

Србија је земља дубоких подела: на навијаче Звезде и Партизана.

Стратешки партнер је онај којег смо оставили последњег за обрачун.

Војни пуч је био успешан, јер је председник преузео команду над војском.

Демократија – то је педесет посто, плус један глас. Диктатура – то је тај је-
дан глас.

Полиција је добила налог за претрес стана једног писца. И, наравно, није ни-
шта пронашла.

У сваком лудилу има система. Добро је да бар негде има система.

Ми смо петогодишњи план испунили већ прве деценије.

Био је на погрешном месту у погрешно време. Једино добро је што је био 
прави човек.

Сова је мудра птица. Излази само кад је нико не види.

Преживљавају у политици тако што се праве мртви.

1

Аутор: 
Александар Чотрић

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

Маску стављамо да бисмо били оно што јесмо.

Наступило је глуво доба. Откад је уведена цензура.

Некад је Бог ходао земљом. Уместо да се угледао на владике у најскупљим 
аутомобилима.

Одумиру сви стари занати, осим најстаријег.

Неурачунљиви и посланици не могу да одговарају. А неки су двоструко за-
штићени.

Честитам, добили сте наградно путовање: „Бесплатан пут око света”. Изабра-
ни сте за министра спољних послова!

Посланике непрестано снимају камере. И опет измичу контроли.

На крају књиге налази се индекс имена личности из јавног и политичког жи-
вота. Реч је о мемоарима једне проститутке.

Крстимо се колико људи му се клања.

Односи Београда и Приштине много су бољи од односа Србије и Косова.

Србија је лидер на Балкану. Увек смо трчали пред руду.

Није нас одржала песма, него ћутање.

Медиокритету не можеш да приђеш ни са једне стране.

Усвојили смо европске законе, па нека их Европа и примењује.

Није исправно рећи да је завршио у затвору. Он је у затвору тек почео кари-
јеру.

Диктаторима се споменици дижу за живота. После се подижу њиховим жр-
твама.

Просечно домаћинство у Србији има три члана и нема ништа.

Дочекао сам и ја својих пет минута – у цајтноту.

Братску помоћ добијеш кад се најмање надаш и кад ти је најмање потреб-
на.

Кад су нас Турци окупирали, то су овековечили.

Да бисте имали од чега да живите, вичите: „Живео”!

И ђаволска работа је Божја воља.

Које вере је Бог?

И врапци знају да је боље врабац у руци…



НЕСТАНАК
Д а га нема, прва је приметила бака Бојана. Седела је у својој омиљеној 

столици за љуљање, као што чини свакога дана, а онда је уочила нешто 
сумњиво. Озбиљно се забринула што га нигде не види и не чује и зато је 

питала мог брата Луку и мене – да ли га ми примећујемо?
Ми смо све прегледали и претражили, али, изгледа, да је наша стара мајка 

заиста била у праву.
Зато је унезверена бака телефоном позвала нашег оца који је био на послу. 

Тата је најпре био љут што га прекида док је на важном састанку, али је по-
сле драматичног објашњења, и сам постао веома забринут.

– Како га нема? – питао је тата панично.
– Нема, па нема! – бака није имала ниједну умиријућу реч.
Тата је, не часећи часа, звао маму. Она ради у болници као педијатар и ка-

да је чула да је одједном нестао и да се о њему тако дуго ништа не зна, пре-
кинула је преглед једне девојчице и дала се у потрагу.

Најпре је позвала своје најближе пријатељице. Ни оне, међутим, нису има-
ле ниједну охрабрујућу вест. Мама се, после почетног шока, брзо прибрала, 
па је позвала хитну помоћ. Колеге су јој рекле да није код њих и да ће про-
верити у полицији.

Полиција се хитро упутила ка нашем стану. Стигли су за мање од десет ми-
нута. Професионализам и рутина коју ови момци у униформама поседују, 
нису успели да прикрију и њихову узнемиреност и забринутост. Узели су из-
јаву од баке која је прва приметила његов нестанак, записали њене речи и ра-
дио везом су алармирали своју централу.

За врло кратко време све полицијске патроле, екипе хитне помоћи, ватро-
гасци и остале службе биле су обавештене.

Порука која је одаслата из нашег стана гласила је:
„Бојана Недовић, са станом у улици Вишеградској број 9, изјавила је да је 

приметила његов нестанак у 12 часова и 30 минута. Одједном се негде изгу-
био, што се никада раније није дешавало тако дуго. Сведокиња је прецизи-
рала да је гледала телевизију, као што чини и свакога дана, од када се про-
буди, до одласка на спавање. До тога часа је све било у реду, као и раније. 
На свим телевизијским каналима, у свим емисијама – информативним, за-
бавним, спортским, у свим терминима појављивао се ОН. А онда нешто пот-
пуно невероватно и неочекивано – нема га ни на једном програму пуних 
тридесет минута…”

НЕВОЉЕ
Д есило се и то. У рано јутро на моја врата је неко звонио. Када сам отво-

рио, угледао сам десетак полицајаца, а један од њих ми је показао реше-
ње о привођењу.

И ево ме у истражном затвору. Саслушан сам и одређен ми је притвор. Оп-
тужен сам да сам као директор предузећа злоупотребио службени положај 
и стекао противправну корист, тако што сам оштетио државни буџет.

Сада лежим у тврдој постељи и размишљам. Питам се шта сада раде моја 
жена, троје деце и стари родитељи? Најтеже ми је то што ће, можда, да про-
мене мишљење о мени. Био сам узоран муж, брижан отац, пажљив син. Сма-
трали су ме успешним у послу и оданим породици.

Све се руши. Оно што сам целог живота стрпљиво и тешко градио, униште-
но је мојим јутрошњим хапшењем.

Мислим и о запосленим у мојем предузећу. Сигурно ће неки од њих да се 
радују што сам приведен и оптужен. Они ће рећи:

– Добио је што је и заслужио. Дај, Боже, да што дуже остане тамо, а нама 
помози да дођемо на његово место!

Знам, међутим, да ме је много више људи у фирми уважавало и да су о 
мени имали најбоље мишљење. Жао ми је што ће и они сада бити у дилеми, 
што ће се појавити сумње о мојој части и моралности.

А и у странци сам имао добру репутацију. Људи су ме волели и ценили, 
управо зато што су ме дожиљавали као праведног, скромног и поштеног.

„Како ћу даље? Да ли ћу смети да све те људе погледам у очи? Шта ће о 
мени говорити док сам овде, а и иза леђа када једном, ипак, изађем?” – раз-
дирала су ме болна и тешка питања.

„Осуда мојих најближих и мојих сарадника у фирми и странци, тежа је од 
евентуалне осуде државе”, била је последња помисао, пре него што сам пре-
шао у крхко стање полусна.

Очекивао сам грозне реакције, али оно што се десило када сам, после не-
колико седмица пуштен из притвора, превазишло је сва моја очекивања.

Жена је сазнала и за моје непознате способности. За своју децу сам постао 
„главна фаца”, јер сам се појавио на свим телевизијама. Родитељи су казали 
да ми је ово хапшење недостајало у каријери. Међу запосланима у предузе-
ћу скочио ми је углед, јер су схватили да знам и друге начине пословања. А 
једино у странци имам озбиљан проблем.

Одлучили су да ме на следећим изборима кандидују за премијера, а ја то 
никако не желим.

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ

РУДАРСКИ ПОСАО
Б авим се једним од најтежих и најризичнијих послова. Зато се моје коле-

ге и ја и поздрављамо са: „Срећно”!
Поздрав је поздрав, али најчешће среће немамо.

Када одлазим од куће, никада нисам сигуран да ћу да се вратим жени и 
деци. Мада, да будем искрен, некада ми се и не враћа у ту беду и очај. Посеб-
но ми је жена досадила. Али, шта ћу, мора да се живи. Увек их изљубим пред 
полазак и помолим се да све протекне у најбољем реду.

Бог ме је одавно заборавио, али ја њега још нисам. Надам се да ће ме јед-
ном погледати, али како, када радим ноћу?!

Најчешће радим у трећој смени, у мрклом мраку када већина људи мирно 
спава. Док они сањају, покушавам да остварим своје снове. Кад силазим под 
земљу, не знам да ли ћу изаћи, или ће ми ту бити гроб. Подземни гасови, 
мрак, прашина, вода до колена, блато… све то окружује моје колега и мене. 
Користимо шкиљаве лампе, бауљамо по непознатом, гурамо расклиматана 
колица, комуницирамо кратким реченицама.

Невоља ме је отерала у овај посао, који не доноси велику зараду, а глава 
ми је сваки пут у опасности. Али, нисам могао много да бирам. Тачније, посао 
је изабарао мене. То је и породична традиција, која ми је била блиска од де-
тињства.

Многи не могу ни да замисле како је тешко доћи до метала. Некада га уоп-
ште нема, а некада је потребно прекопати и одбацити много другог матери-
јала, да би се дошло до траженог. Милион је препрека и опасности које ме 
прате када се прихватим алата и кренем ударнички да тражим бакар.

Из године у годину све је мање тог црвенкасто-браон меког метала који 
се користи у грађевинарству и електроници. Читао сам да се користио још у 
шестом веку пре нове ере и да се чак један период у праисторији звао ба-
карно доба. Ја сам у том добу, јер не живим много боље од праисторијског 
човека.

Али када у канализацији, напуштеној фабрици, складишту, испод моста 
или у неком подземном пролазу пронађем каблове и успем да их исечем, а 
да ме не убије струја и не примете обезбеђење и полиција, за тренутак ме 
озари срећа. Преостаје ми тада да тешке каблове извучем, на високој темпе-
ратури истопим пластичну изолацију и продам бакар неком отпаду. Рударски 
је то посао!
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НОВА ЈЕРЕТИЧКА 
ПРИЧА

П ошто сам у угледном дневном листу објавио сатиричну причу „Истина о 
министарским лажима”, у којој сам оштро критиковао највише државне 
функционере, приметио сам да се догађају неке чудне ствари. Прича је 

о министрима који говоре да грађани морају да штеде, а сами се тако не по-
нашају, већ путују по свету владиним авионима, станују у вилама, пију и једу 
о трошку буџета, носе одела вредна неколико хиљада евра, посећују најску-
пље хотеле у којима користе сауне и масажу, додељују донације и послове 
својим пријатељима и страначким колегама, постављају љубавнице у управ-
не одборе и на високе функције.

Већ следећег дана по штампању моје приче, почело је шушкање у теле-
фонској слушалици, а неки моји телефонски разговори су изненада и без ра-
злога били прекидани.

Обратио сам се телекомуникационом оператеру. Љубазно су обећали да 
ће да провере о чему је реч и да ће да ме обавесте. И заиста, после три дана 
позвали су и саопштили ми да је с мојим бројем и везама све у најбољем ре-
ду. Тада су ми ствари постале још сумњивије.

Мој компјутер и електронска пошта су, такође, постали предмет нечијег 
надзора. Уочио сам да су ми из рачунара нестали неки текстови, међу њи-
ма и сатиричне приче, а поруке су ми отваране, пре него што сам их про-
читао.

Следећих дана сам запазио да ме на улици, у ресторанима, у тржним цен-
трима и позориштима прате неки непознати људи. Они су били на пристојном 
одстојању од мене, али несумњиво је да им је задатак био да надгледају мо-
је кретање, разговоре, састанке и друге активности. Реч је о двојици високих, 
крупних људи у тамној одећи. Одало их је што су ме повремено посматрали, 
фотографисали, дошаптавали се и показивали рукама у мом правцу. Били су 
кратко подшишани, а под мишкама су носили кожне торбице. Нема сумње, 
државна безбедност их је одредила да ме уходе, јер се власт уплашила моје 
сатире.

Схватио сам да се власт итекако плаши нас сатиричара и да су се вратила 
она смутна времена из једнопартијског система и комунистичке диктатуре, 
када су писци имали великих проблема због својих оштрих, јеретичких тек-
стова у којима су критиковали привилегије другова министара.

Сетио сам се анегдоте да је један мој познати претходник, угледни писац 
пришао својим пратиоцима и питао их:

– Да ли бисте ви мене и убили, да вам то ваши претпостављени нареде?
– Друже, ми имамо породице! – гласио је њихов одговор, који је писцу не-

двосмислено потврдио да не би презали ни од ликвидације.
Поучен његовим примером, и ја сам пришао оној двојици.
– Господо, видим да ме пратите већ данима, па да нешто разјаснимо. За 

разлику од времена пре шездесет година, живимо у слободној и демократ-
ској држави у којој писци имају право да критикују власт. Знам да ме прати-
те због приче „Истина о министарским лажима”.

– Какве приче? – питао је изненађено један агент.
– Знате ви добро о којој причи је реч!
– Драги господине,  бићу искрен, мада то у нашем послу није пожељно. Не 

пратимо ми вас због приче коју сте поменули, већ због приче да сте неверни. 
Ми смо из приватне детективске агенције и ваша супруга нас је ангажовала 
да вас пратимо, јер сумња да се виђате с другом женом.

НЕМАШТИНА
К ада је један читани дневни лист објавио текст о педесетогодишњаку ко-

ји нема никакве приходе, нема ништа од покретне и непокретне имовине 
и живи сам, без ичије помоћи, пробудила се савест читалаца.

Већ истога дана почели су да зову редакцију и распитују се – како могу 
да доставе помоћ овом несрећнику? Сви су били кивни на власт што је допу-
стила да се један човек тако мучи пред очима свих, а да нико од надлежних 
не реагује.

– Зар је могуће да у XXI веку један наш држављанин нема ништа од еле-
ментарних услова за колико-толико пристојан живот? – писао је редакцији 
професор универзитета. – Већ данас ћу да уплатим десет хиљада динара, па 
вас молим да објавите број рачуна јадног човека који се свакодневно мучи и 
једва преживљава.

Глумица, позната и као велики хуманитарни прегалац, дубоко потресена 
оним што је прочитала, почела је да прикупља стару одећу од својих прија-
теља. За само два дана мушка гардероба је била спакована у два велика ко-
фера и спремна да буде достављена човеку који живи у највећој беди и си-
ромаштву.

Ученици основне школе „Доситеј Обрадовић” покренули су акцију да 
одвоје нешто новца од своје ужине и уплате скроман износ чики који, према 
писању озбиљних новина, нема ни за редовне дневне оброке.

Прикупљање помоћи организовано је међу избеглицама у камповима и у 
болницама с најтежим болесницима, јер су се ови људи брзо сложили да њи-
хове недаће и патње нису ништа у поређењу с оним кроз шта пролази тај се-
ди човек, сетног погледа, о којем су писале дневне новине.

„Оваква једнодушна реакција јавности одавно није виђена. Хуманост је 
показана конкретно и први камион помоћи допремљен је већ после три дана”, 
писао је лист, који је први и донео потресну репортажу о најсиромашнијем 
човеку у држави.

Главни уредник признао је да су и новинари у редакцији затечени таквом 
солидарношћу наших људи, у време када се изгубило човекољубље и мило-
срђе, те да је то и доказ да и даље подстоје људскост и љубав према бли-
жњем.

– Ми смо само објавили званичну имовинску карту коју је Агенцији за бор-
бу против корупције пријавио министар привреде – објаснио је први човек 
дневних новина – а одговор људи, када су прочитали да он не поседује баш 
ништа, био је такав да то улива наду у бољу и сигурнију будућност и ове зе-
мље и овог народа!

СЛУЧАЈ ГРАЂАНИНА 
У СИВОМ МАНТИЛУ
Л екар и два болничара у возилу хитне помоћи јурили су на место на којем 

се догодило нешто веома необично и крајње забрињавајуће.
– Вози брже! Дај гас! – наређивали су возачу који је возио преко сто 

километара на сат и пролазио кроз црвена светла на раскрсницама.
Петнаестак минута раније у ургентом центру су примљени први позиви уз-

немирених грађана. Јављали су да су у градском парку уочили човека чије је 
понашање било врло узнемирујуће и скаредно. Родитељи су деци покривали 
очи, даме су вриштале, док су се мушкарци договарали да нешто предузму 
док не стигну надлежне службе.

– Човек у сивом мантилу је манијак. Видела сам да нешто вади испод тог 
мантила. Саблажњавам се и крстим се. Морате тог човека што пре да укло-
ните из парка!  – успаничено је јављала госпођа која је призор посматрала с 
прозора на првом спрату зграде.

Друга дама је тог типа посматрала из продавнице у којој се затекла. И она 
се латила телефона и овако га описала хитној помоћи:

– Дођите и возите га! Овај ће нам покварити младе, а ни ми стари, који смо 
се свега нагледали, не можемо да се начудимо.

Забринути грађани о понашању сподобе обавестили су и специјалну једи-
ницу полиције, ватрогасце и команду војног гарнизона.

– Најважније је спречити панику! Упозоравају се грађани да се уклоне на 
безбедну удаљеност од сумњивог човека у сивом мантилу који се налази у 
градском парку! – извештавале су у директним укључењима ТВ и радио ста-
нице.

Репортер најгледаније телевизије јављао је о сваком детаљу инцидента:
– Према сведочењу пролазника, непознати човек, старости око педесет го-

дина, ходао је у по бела дана парком и љубазно се јављао познаницима. Не 
можемо поуздано да тврдимо, али прича се, да се руковао с њима и осмехи-
вао им се. Запрепастио је све присутне, јер није био свађалачки расположен. 
Поврх свега, није пушио док је ходао, а сумње су расле, јер је кесицу од бом-
бона бацио у канту за отпатке. Врхунац његовог недоличног понашања дого-
дио се када је сео на клупу, раширио мантил и из њега извадио књигу из које 
је нешто читао. На ужас других посетилаца парка, ставио је наочаре и сумња 
се да је оловком подвлачио неке редове…

Такав особењак, чији поступци одударају од свих норми понашања на јав-
ним местима у нашим градовима, наравно, није могао да остане нехоспита-
лизован, па су га сместили у возило и под обезбеђењем упутили у специјали-
зовану здравствену установу.

Сада узнемирено грађанство коначно може да одахне!

3



4

У 
К 
Р 
Ш 
Т 
Е 
Н 
И 
Ц 
А

СЕРИЈА 
СА 

СЛИКЕ



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Интернет слаби 
имунитет

Можда не видите везу између интернета 
и прехладе, али то не значи да она не по-
стоји. Научници са Универзитета у Мила-
ну установили су да што дуже „висимо” 
на интернету, већа је вероватноћа да се 
разболимо.

У истраживању је учествовало 500 
испитаника старости између 18 и 101 го-
дину и установљено је да интернет-зави-
сници имају 30 одсто већу шансу да се 
прехладе. Под стресом су када су ди-
сконектовани са мреже, што доводи до 
пораста нивоа кортизола, хормона који 
утиче на имунитет.

Чак 40 одсто испитаника признало је 
да су умерено до значајно зависни од 
интернета. Просечна количина времена 
проведеног онлајн је шест сати, док су 
неки у виртуелном свету били и по десет 
часова, и то претежно на друштвеним 
мрежама. Није било разлике по полови-
ма кад је реч о времену проведеном на 
мрежи, али јесте кад је у питању садр-
жај. Па тако, жене су користиле интер-
нет за друштвене мреже и шопинг, а му-
шкарци за порнографију и игрице. Науч-
ници, ипак, упозоравају на то да је нева-
жно за шта користимо интернет, време 
је пресудно, па ако сте на мрежи преви-
ше дуго, ризикујете да се разболите.

Ова веома отпорна биљка, лако се при-
лагођава најразличитијим променама и 
тешким условима – објашњава нутрици-
ониста Нада Мишковић из „Био Шпајза”.

Изузетно богат магнезијумом и кал-
цијумом, помаже у регулисању крвног 
притиска и спречава појаву мигрене 
услед лошег стања крвних судова. Осим 
тога, сузбија настанак астматичних грче-
ва, а код несаница узрокованих менопа-
узом побољшава сан.

– Црни сусам је одличан извор бакра 
и цинка. Познато је да минерал бакар, 
унет у довољној количини, омогућава 
активирање процеса стварања еластина 
и колагена, неопходних за добро функ-
ционисање зглобова и костију. Истовре-
мено, цинк обезбеђује добру чврстину 
костију, спречавајући преломе и остео-
порозу и има веома важну улогу у одр-
жавању имунитета.

Изузетно цењен у исхрани, посебно се 
препоручује као намирница која под-
млађује и успорава старење, јер поседу-

Важност раног 
откривања карцинома

Карцином дебелог црева је један од нај-
чешћих карцинома уопште. У Србији нема 
прецизних епидемиолошких података о 
броју оболелих, не због недостатака реги-
стара већ првенствено због недостатка 
свести лекара чија је дужност да пријаве 
све новооткривене случајеве. Узроци на-
станка карцинома дебелог црева као и 
осталих малигних тумора још нису позна-
ти. Међутим, добро су познати фактори 
који повећавају ризик за настанак ове бо-
лести међу којима навике у исхрани има-
ју велики удео. Болест се знатно чешће ја-
вља у урбаним срединама са већим жи-
вотним стандардом. Доказана је повеза-
ност и корелација између морталитета од 
колоректалног карцинома и потрошње ви-
сококалоричне хране која садржи висок 
проценат животињских масти.

Данас постоје добро дефинисани 
фактори ризика за настанак карцинома 
дебелог црева и они су прецизно обја-
шњени. Старосно доба после 50. године 
је генерално фактор ризика не само за 
оболевање од карцинома дебелог црева 
већ и од других малигних болести. Ге-
нетски фактори и наслеђе носе низ син-
дрома код којих се поједине малигне 
болести чешће јављају у појединим по-
родицама. Хроничне упале црева, посеб-
но улцерозни колитис и Кронова болест 
након деценија присутности сваке сле-
деће године повећавају ризик за наста-
нак карцинома за по један одсто.

У овом стадијуму, настанак болести је 
готово немогуће спречити, поготову 
уколико се сви фактори ризика поклопе. 
Међутим за успешно лечење као и шан-
се да се пацијент потпуно излечи веома 
је важна рана детекција болести. Од 
стадијума у коме се болест открије за-
виси и могућност излечења.

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

Црни сусам чува кости и 
успорава старење

Незаобилазни састојак азијатске и ори-
јенталне кухиње, сусам (Сесамум инди-
цум) је много више од зачина који јели-
ма даје богатији укус.

– Семенке црног сусама, са којих није 
скинута опна, садрже чак 60 одсто више 
калцијума него ољуштене. Са опном 
имају и јачи укус што најбоље знају Ки-
нези, који га често користе у традицио-
налној исхрани и медицини и високо 
вреднују његове хранљиве и лековите 
састојке. Сусам се, иначе, сматра најста-
ријом уљарицом у људској употреби, по-
себно одомаћеној на Далеком истоку. 

ЗДРАВ ЖИВОТ

је завидне количине витамина Е, који је 
неопходан за здравље коже. С друге 
стране, захваљујући витамину Б и гво-
жђу спречава преурањену појаву седих 
власи, слабљење меморије и слуха.

Богат је дијететским влакнима, повољ-
но делује на снижавање лошег холесте-
рола, има снажно антиоксидативно дело-
вање, па спречава стварање слободних 
радикала који уништавају здраве ћелије.

– Да бисте осетили благотворне 
ефекте ове намирнице, требало би да је 
уврстите у редовну исхрану. Можете, на 
пример, свакога дана додавати прсто-
хват црног сусама у салату и друге 
оброке. Због боље апсорпције калцијума 
и магнезијума, пожељно је да семенке 
самељете или потопите у мало воде то-
ком ноћи, а након тога да додајете у јо-
гурт, мусли, напитке са воћем. Ипак, ова 
намирница се не препоручује особама 
које имају камен у бубрегу или дијареју 
– истиче наша саговорница.

Млевено пржено семе црног сусама 
вишеструко побољшава здра-
вље жена у постменопаузи, по-
казују новија истраживања. 
Жене обухваћене истражива-
њем узимале су 50 г млевеног 
сусама, односно мало више од 
3 супене кашике, свакога дана 
пет недеља. Након тога резул-
тати су показали да је код ових 
дама ниво лошег холестерола 
снижен за 10 процената, а свеу-
купног за 5 одсто. Ниво витами-
на Е у крви је повећан, а успо-
рен процес оксидације лошег 
холестерола, који је одговоран 
за закречење артерија, као 
предуслова за настанак срча-
них обољења. За ове болести је, 
иначе, карактеристично да се 
након менопаузе јављају под-
једнако као и код мушкараца.



Већина програма за рано откривање, 
тј. откривање болести у фази када паци-
јент нема никаквих симптома, заснива 
се на тестирању присуства трагова крви 
у столици. Постоји више тестова разли-
чите поузданости и осетљивости. Да би 
се овакав програм успешно спровео, по-
требно је знатно повећање здравствене 
свести целокупне популације у Србији. 
Пацијенти се у нашој земљи често не ја-
вљају лекарима дуго након појаве и нај-
тежих симптома тако да се болест не-
ретко открива у одмаклим фазама. Те-
гобе могу да буду различите, потпуно 
неспецифичне, и зависе од локализације 
тумора у дебелом цреву и од његове ве-
личине. Кључни симптом је појава крви 
у столици и анемија која је последична. 
Након тога долазе болови и промене у 
навикама пражњења (затвор, проливи, 
лажни позиви на столицу). Уколико ту-
мор затвори лумен црева, јавља се ме-
ханичка препрека, такозвана везана 
црева (илеус) што представља хитно 
стање и захтева ургентну хируршку ин-
тервенцију.

У последњих 50 година применом ци-
тостатика (хемиотерапије) постигнут је 
велики напредак у лечењу метастатске 
болести. Пре увођења хемиотерапије и 
првог лека за ову болест „5-флуороура-
цила”, просечно је износило пет месеци, 
а данас се та граница померила на пре-
ко 2 године. До овог помака довело је и 
откриће нових лекова, који се комбину-
ју са старим али још увек ефикасним 
„5-флуороурацилом”, као што су „оxа-
липлатин” и „иринотекан” или орални 
цитостатик сличан „5-флуороурацилу” 
(„цапецитабин”). Поред цитостатика у 
лечењу карцинома дебелог црева све 
више се користе и други лекови, тако-
звана имуно и биотерапија која на други 
начин убија малигне ћелије. Међу њима 
најчешће се користе моноклонска анти-
тела („бевацизумаб”), која спречавају 
раст и настанак нових крвних судова ту-
мора или („цетуxимаб”) блокирају фак-
торе који стимулишу малигне ћелије да 
се умножавају. У комбинацији са цито-
статицима ови биолошки агенси су по-
већали терапијски одговор, односно до-
принели су томе да се у већем процен-
ту случајева тумор смањи (ремисија бо-
лести) или остане непромењен (стабил-
на болест).

Снажан бол у грудима 
најављује срчани удар
Ангина пекторис и инфаркт су међу 

малобројним болестима које дословно 
изазивају панику и истински страх за 
живот. Неподношљиви ангинозни бол у 
грудима који се јавља изненада, у дели-
ћу секунде може да промени све. На ово 
стање су нарочито осетљиве особе које 
су до тог тренутка мислиле да су потпу-
но здраве. С правом, јер ангина пекторис 
може да представља претходницу срча-
ног удара, када све постаје много ком-
пликованије.

– Ангина пекторис је најважнија тего-
ба која може да најави срчани удар. На-
стаје као последица недовољног снабде-

фактора ризика је у сваком случају 
кључ превентиве.

Шта то практично значи?
– Хипертензија је, на пример, изузет-

но важан фактор ризика за оболевање. 
За снижавање високог притиска најва-
жније је избацити унос соли, регулисати 
телесну тежину уколико је проблема-
тична, и почети са упражњавањем фи-
зичких активности. Физичка активност 
подразумева четири до пет пута недељ-
но бржи ход у трајању од 35 до 45 мину-
та. Али, никако самоиницијативно, без 
претходног консултовања са лекаром. 
Током физичке активности неопходна је 
контрола пулса, а уколико он прелази 
100 откуцаја у минуту, одмах треба пре-
кинути и направити паузу. Сва ова прави-
ла посебно важе за људе старије од 40 
година, а поготово ако раније никада ни-
су вежбали, а сада им здравствени про-
блеми то намећу. Цигарете су још један 

врло озбиљан разлог за појаву ангине 
пекторис и свих других болести срца и 
крвних судова. Чак и пасивно пушење 
има штетан утицај.

Који су симптоми ангине пекто-
рис?
– Најупечатљивији симптом је бол иза 

грудне кости који има карактер стезања, 
печења или тежине у грудима. Бол може 
да се шири у леву руку или у доњу вили-
цу. Праћен је презнојавањем у виду 
„хладног зноја”, слабошћу, малаксало-
шћу, гушењем или чак губитком свести. 
За пацијента је важно да овај бол разли-
кује од других сличних тегоба и научи 
да препозна могући инфаркт. У практич-
ном смислу то значи да, ако бол ни после 

три нитроглицерина узетих на пет мину-
та не престане након 15 минута, треба 
звати Хитну помоћ. У сваком случају, 
Хитну помоћ или најближу здравствену 
установу неодложно треба звати уколи-
ко бол у грудима траје дуже од 20 ми-
нута. То је озбиљан сигнал за сумњу на 
срчани удар. А док стручне службе не 
стигну треба узети нитроглицерин и 300 
мг аспирина. Особа са таквим болом ни-
како не би смела да сама седне у кола и 
крене код лекара. Исход може бити фа-
талан, јер болесник у таквом стању не 
сме да вози нити да се излаже и најма-
њем физичком напору!

Зашто дијабетичари треба да 
буду посебно опрезни?
– Дијабетес је веома опасан фактор 

ризика за појаву ангине пекторис. Уколи-
ко се при првом прегледу установи да су 
вредности шећера макар и минимално 
повећане, треба приступити ригорозном 

лечењу. Ово је важно јер се ради о ендо-
криној болести, чији су циљни органи 
кардиоваскуларног система! Ако се бо-
лест озбиљно не схвати и лечи, може до-
ћи и до инфаркта миокарда, али и до на-
прасне смрти. Најгора комбинација која 
једну особу може да задеси је појава 
дијабетеса, хипертензије и масноћа у 
крви истовремено.

Да ли болови у грудима могу да 
укажу и на други здравствени 
проблем?
– Бол типа пробода који траје по не-

колико секунди никада није ангина пек-
торис. Треба упамтити да ангину пекто-
рис провоцира физички напор или пси-
хички стрес, као и нагло излагање хлад-
ноћи. Овај бол попушта приликом одмо-
ра или након стављеног нитроглицерина 
под језик. Важно је такође знати да се 
овај бол не мења при дисању нити при 
покретима тела. Иначе, бол у грудима 
који личи на ангину пекторис може да се 
јави и код других обољења срца и кар-
диоваскуларног система, као што је, на 
пример, упала срчаног мишића или срча-
не марамице, али и у случају проширења 
или расцепа аорте као и код плућне ем-
болије, где постоји заглављен крвни 
угрушак у плућној циркулацији. Оштар 
бол у грудима који се појачава на удах 
може бити последица упале плућне ма-
рамице, а бол испод грудне кости на 
празан стомак последица гастритиса 
или чира. Реуматски или мишићни боло-
ви такође некада могу да личе на ангину 
пекторис.

Да ли се ангина пекторис јавља 
увек у истим околностима?
– Ангина пекторис може да се јави 

при физичком напору и да спонтано про-
ђе када се болесник одмори. То је тако-
звана стабилна ангина. Али, уколико се 
типични болови у грудима јављају у ми-
ру или и на најмањи напор, ради се о не-
стабилној ангини. Ове особе су под ве-
ћим ризиком да доживе срчани удар 
у односу на пацијенте са стабилном 
ангином. Ангинозни болови могу би- 2

вања крвљу срчаног мишића због суже-
ња крвних судова срца. Ангина пекторис 
је, заправо, манифестација атероскле-
розе, односно накупљања масти на зидо-
вима крвних судова. Атеросклероза је 
дегенеративно обољење крвних судова, 
на чијим зидовима се осим масноће са-
купљају још и калцијум и везивно ткиво. 
Ови елементи стварају атеросклеротске 
плочице које сужавају лумен крвног су-
да, тако да је проток крви смањен. Кад 
се он сузи за више од три четвртине, бо-
лест је на помолу – објашњава профе-
сор др Арсен Ристић из Клинике за кар-
диологију Клиничког центра Србије.

Који су фактори ризика и на који 
начин може да се утиче на њих?
– Постоје променљиви фактори ризи-

ка, као што је пушење, повишен крвни 
притисак, повишене масноће у крви, ди-
јабетес, гојазност, физичка неактивност, 
стрес. Наслеђе је такође веома битно за 
настанак коронарне болести. Уколико 
постоје чланови породице који су боло-
вали од ангине пекторис или су имали 
инфаркт, много раније треба интензив-
није применити превентивне мере и по-
себну пажњу обратити на друге факто-
ре ризика. Мушкарци су у већем ризику 
да оболе од ангине пекторис у односу 
на жене пре менопаузе. Та разлика се ка-
сније губи, па жене у зрелом животном 
добу престижу мушкарце у погледу ри-
зика и за ангину пекторис и за срчани 
удар. Међутим, благовремена корекција 

Диња јача организам
Диња има значајно место и примену у 
народној медицини, а користе се плодо-
ви, сок и семе против грчева, за решава-
ње тегоба са бешиком, за снажење иму-
нитета и негу суве коже. У народној ме-
дицини диња има широку примену у ле-
чењу. У терапији се користе плодови, 
сок и семе.

Против грчева. Помешајте 2 кашичи-
це семена диње са 2 кашичице семена 
краставца и прелијте са 6 дл кипуће во-
де. Оставите поклопљено да одстоји два 
сата, па процедите. Пије се 1 дл пре до-
ручка, а 2 дл пре ручка и вечере. Лечење 
траје 10 дана.

За бешику. Помешајте 2 кашичице 
ситно измрвљеног семена диње, 2 каши-
чице семена краставца и 1 кашичицу 
уситњених петељки вишње. Прелијте са 
7 дл кипуће воде и оставите да одстоји 
поклопљено два сата. Процедите и пијте 
по 2,5 дл три пута дневно пре оброка то-
ком пет дана.

Снажан имунитет. Сок од диње, ис-
цеђен ручно или у соковнику, помеша се 
са јогуртом, медом и лимуновим соком. 
Узима се од два до три пута дневно јед-
на чаша.

Нега суве коже. У свеже исцеђен сок 
од диње се дода једнака количина мле-
ка и ружине водице. Овај лосион се ста-
вља на лице увече и ујутру, по могућ-
ству и чешће. Остави се да стоји 20 ми-
нута, па се лице умије млаком водом.



ти узроковани и спазмом, односно грче-
њем крвних судова, што је карактери-
стично за Принзметалову ангину.

Како се болест дијагностикује и 
лечи?
– Ангина пекторис и срчани удар се 

препознају на основу описа тегоба и ЕКГ 
записа. Код болесника са стабилном ан-
гином пекторис дијагноза се потврђује 
тестом оптерећења. Суштина је да се 
болесник што раније јави лекару, јер су 
тада последице могућег инфаркта ма-
ње. Основни циљ лечења је да се сачува 
срчани мишић. То се постиже отапањем 
тромба у срчаном крвном суду лекови-
ма, као и механичким отварањем заче-
пљења крвног суда и уградњом жичаних 
протеза, односно стента у крвне судове 
срца. Морам да нагласим да је у земља-
ма где се примењују стентови у лечењу 
инфаркта, међу којима је и наша држа-
ва, смртност оболелих преполовљења.
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Не носите телефон 
у џепу панталона

Упркос свим упозорењима да мобилни 
телефони имају зрачење које може да 
штети људском организму, већина људи 
и даље их ставља у џепове панталона. 
Иако то изгледа као најлакши начин, ек-
сперти упозоравају да има негативне по-
следице, посебно за мушкарце.

У новој студији истражено је зраче-
ње мобилних телефона док се уређај 
налази у џеповима панталона. Утврђено 
је да дугорочно ношење мобилног у 
близини гениталија смањује број спер-
матозоида.

Аустралијски тим са Универзитета 
Њукелс прикупљао је доказе годинама 
како би анализирао тренд и идентифи-
ковао потенцијални узрок проблема. По-
казало се да 14 одсто људи има проблем 
да остане у другом стању, а неплодност 
мушкарца као разлог износи њих 40 од-
сто. Према налазима, мали детаљ попут 
места где остављамо мобилни може би-
ти јако важан.

„У већини студија утврђен је губитак 
сперматозоида овим зрачењем, као и гу-
битак мобилности и одрживости спер-
матозоида, а наноси штету и ДНК”, ре-
кли су аутори студије.

Они су анализирали 27 студија и 21 
је показала да постоји повезаност из-
међу радијације мобилних телефона и 
оштећења сперме. Анализом и 1492 
узорка сперме, утврђено је да су мо-
билни телефони повезани са смањеном 
мобилношћу сперматозоида за осам 
одсто и смањеном одрживошћу за де-
вет одсто.

Светска здравствена организација об-
јавила је 2011. године да радијација мо-
билних телефона има лош утицај на људ-
ски организам и да изазива канцер 2Б.

ди до ширења крвних судова и смањене 
концентрације кисеоника. Последица 
овога су честе варијације крвног прити-
ска, које могу да доведу до инфаркта 
срца и можданог удара.

Нагли скок притиска узрокован стре-
сом можете да снизите једноставнимм 
масирањем линије која пролази иза ушне 
ресице до средине кључне кости. Врхо-
вима прстију, лаганим покретима десе-
так пута, прелазите преко овог дела од-
озго на доле, а онда то поновите на дру-
гој страни тела.

Докле год притисак осцилира од 15 
до 20 милиметара живиног стуба нема 
разлога за забринутост. Међутим уколи-
ко он прелази 139/89ммXг, то значи да је 
ван граница нормале. Ако крвни прити-
сак често „прескаче” ове вредности не-
опходно је обратити се лекару, јер ову 
указује на хипертензију која захтева те-
рапију лековима.

– Осим лековима, артеријски прити-
сак је могуће стабилизовати променом 
начина живота, а то првенствено значи 
одвикавање од штетних навика, као што 
су пушење и конзумирање алкохола – 
саветује др Балевић. – Редовна физичка 
активност, довољан унос течности, ме-
дитерански начин исхране, и вођење ра-
чуна да телесна тежина буде у граница-
ма нормале, такође могу да стабилизују 
крвни притисак.

Осцилације притиска нарочито су 
опасне по особе које су већ имале мо-
ждани или срчани удар. Нагли пораст 
горњег притиска повећава ризик од по-
новног инфаркта, док скок доњег може 
да изазове шлог. Особе које имају хипер-
тензију такође, морају да поведу рачу-
на. Уколико се често дешава да им се 
притисак превише снизи и падне испод 
нормале то је знак да потраже лекарску 
помоћ, јер је у том случају неопходно 
да се промени терапија.

Притисак осцилира с 
променом времена

Нагле температурне промене сметају и 
здравима, а поготово хронично оболе-
лима. Симптоми хипотензије су: сла-
бост, малаксалост, презнојавање, гуше-
ње, несвестице, а хипертензије: главобо-
ља, бол иза грудне кости, мучнина и по-
враћање.

На прагу смене годишњих доба, када 
је време обично нестабилно, већу пажњу 
на осцилације крвног притиска, које мо-
гу бити изазване и честом променом 
температуре и атмосферског притиска, 
нарочито би требало да обрате пацијен-
ти са кардиоваскуларним проблемима, 
упозоравају лекари, али ни здраве особе 
не би требало да игноришу „шетање” 
притиска.

Осцилација притиска током дана нису 
неуобичајена појава, а разлог за његов 
нагли скок или пад могу да буду много-
бројни. Стрес, физички напор, страх, уз-
буђење па и нагла промена времена са-
мо су неки од узрока који доводе до 
промене артеријског притиска. Здраве 
особе немају разлога за велику забрину-
тост, међутим срчани болесници морају 
да поведу рачуна и редовно узимају те-
рапију, нарочито током честих темпера-
турних промена.

Докторка Милијана Балевић кардио-
лог, из Института за кардиоваскуларне 
болести „Дедиње”, објашњава да су 
симптоми који показују да је дошло до 
пада крвног притиска најчешће слабост, 
малаксалост, презнојавање, гушење, не-
свестице. Главобоља, бол иза грудне ко-
сти, мучнина и повраћање, знак су да је 
дошло до његовог пораста.

– До наглих осцилација артеријског 
притиска долази због лоших адаптацио-

них механизама код хроничних бо-
лесника – каже др Балевић. – Нагла 
промена температуре ваздуха дово-

Колико је „сладак” 
ваш дан

Нутриционисти упозоравају да претера-
но конзумирање слаткиша или намирни-
ца које га садрже може да буде веома 
опасно. Па колико онда смемо да „за-
сладимо дан”, а да не угрозимо здра-
вље?

Главно „погонско” гориво за рад мо-
жданих ћелија, шећер, уједно је важан 
извор енергије и не треба га се одрећи. 
Али нутриционисти упозоравају да пре-
терано конзумирање слаткиша или на-
мирница које га садрже може да буде 
веома опасно. 

* Шећер се у организму одмах троши, 
а уколико се унесе у превеликој дози, 
панкреас почиње да производи инсулин 
како би смањио ниво шећера у крви. Тај 
механизам, међутим, стимулише апетит 
и доводи до тога да уносимо нове коли-
чине шећера и калорија. И то није једини 
проблем. Када уносимо превише шеће-
ра, јетра почиње да производи масти и 
холестерол!

* Глукозу садржану у шећеру мозак 
користи као „погонско гориво”. А пошто 
мозак не може да прави залихе, да би се 
избегао пад концентрације, треба му ре-
довно додавати нову количину горива.

* Не претерујте ни са хлебом и тесте-
нинама, јер и они садрже шећере. Ако 
дневно конзумирате порцију тестенина и 
2-3 кришке хлеба, нема проблема. Али 
ако прекорачите ову дозу, онда обавезно 
смањите количину шећера којим засла-
ђујете кафу, слаткише и воћа богатог 
шећером. Једино тако успећете да сачу-
вате линију.

Десет најгорих 
„модерних” навика

Kо жели бистар ум у старости нека чита 
и решава укрштенице. А они који баш и 
не маре за будућност, могу се пронаћи у 
редовима који следе:

1. Нездрави оброци
Широм света један од најчешћих 

узрока смрти су срчане болести. Главни 
узрок болести повезаних са срцем и 
циркулацијом су масни и шећером бога-
ти оброци.

2. Пушење
Не зову их штапићи рака без разлога. 

У САД је пушење други по реду узрок 
смрти. Само једна цигарета повишава 
крвни притисак и смањује циркулацију у 
ногама и рукама. Замислите шта ћете 
постићи с целом кутијом.

3. Гледање ТВ-а
Мало нас тога може држати тако ду-

го непокретнима као ТВ. Просечни Аме-
риканац проведе девет година живота 
гледајући екран, године које су могли 



провести у покрету. Гојазни, троми зави-
сници од ТВ-а на најбољем су путу за 
уништење.

4. Нервирање
Стрес отвара врата разноразним бо-

лестима. Онима под хроничним стресом 
жлезде раде прековремено излучујући 
адреналин, што на концу измори органи-
зам и оштети имуни систем.

5. Алкохолисање
Чаша вина може користити здрављу, 

али ако желите да упропастите тело и 
ум па и све међуљудске односе, алкохо-
лизам је савршено средство.

6. Често за воланом
Уколико желите да повећате шансе 

да дочекате старост возите се авионом. 
Вожња аутомобилом убије више људи 
узраста од 1 до 35 него било који други 
узрок. Возите се невезани, разговарате 
на телефону, не поштујете правила?

7. Неодговорна сексуална активност 
Секс је активност којом се ствара 

нови живот, али за многе је и узрок 
смрти. За оне који не користе заштитна 
средства, не мисле о сексуалној про-
шлости својих партнера и не маре за 
годишњи преглед код лекара. Осим не-
пријатних симптома, сексуалне боле-
сти могу изазвати неплодност, а неке 
су и фаталне.

8. Ментална неактивност
Не читате? Не решавате укр-

штенице ни ребусе? Овим актив-
ностима смањује се ризик за ра-
звој Алцхајмера.

9. Игнорисање лекара
Да ли је ваше здравље вредно 

једне годишње посете лекару? 
Или ћете радије чекати док се 
болест у потпуности не разма-
ше?

10. Жртвујете сан
Недостатак сна (мање од се-

дам или осам сати) повезује се с 
низом здравствених проблема 
укључујући гојазност, дијабетес 
и рак. Ментални умор је такође 
фактор ризика за возаче.

Ово се дешава, јер наш мозак крвари, 
што креира серију догађаја, међу којима 
је и екстремни бол у глави.

2. Изненадан губитак вида или про-
блем с фокусирањем

Мождани удар често утиче на нашу 
способност да видимо јасно и да нор-
мално размишљамо. Људи који су имали 
мождани удар тврде да у том тренутку 
нису имали способност да рационално 
размишљају, па се и ово сматра једним 
од симптома можданог удара. Разлог 

зашто се ово догађа јесте то 
што кисеоник не долази до на-
шег мозга, па он тешко проце-
суира наше нормалне функци-
је. Не могу се изговорити пуне 
реченице, а понекад се не разу-
ме шта нам неко други говори.

3. Изненадна вртоглавица
Још један од великих знако-

ва да имамо мождани удар је-
сте немогућност да одржимо 
равнотежу док стојимо. Тако-
ђе, још једна значајна индика-
ција јесте да вам се једна стра-
на уста (или лица) спушта и не 
можете да изговарате речи. 
Ово се догађа јер крв не долази 
у мишиће на нашем лицу.

4. Малаксалост
У тренутку можданог удара, чини се 

да је једна рука потпуно укочена и осе-
ћамо потпуну слабост у телу. Зашто са-
мо једна страна? Зато што зависи од то-
га у којој страни мозга се догађа удар. 
Уколико овај осећај не прође у периоду 
од пет минута, затражите помоћ.

5. Видите двоструко
Ово се догађа зато што једно око, 

због можданог удара, није у стању да 
фокусира, па очи не раде заједно и ви-
дите двоструко.

6. Екстремна исцрпљеност
Уколико сте изненада, без икаквог 

узрока и повода, екстремно уморни и 
овај осећај – уз остале симптоме – тра-
је дуже од пет минута, такође затражи-
те помоћ.

Симптоми који 
претходе можданом 

удару
Мождани удар узрокован је поремећа-
јем циркулације у мозгу, што доводи до 
недовољног снабдевања мозга кисеони-
ком и хранљивим материјама. Због тога 
долази до оштећења и одумирања нерв-
них ћелија у захваћеним деловима мо-
зга, што се манифестује оштећењем 
функција којима ти делови мозга упра-
вљају.

Понекад људи и не знају да 
су имали мождани удар, али 
некад су последице смртоно-
сне.

Шта се дешава у телу 
када једемо (пре)брзо

Људи који (пре)брзо једу, узимају велике 
залогаје и брзо гутају па пљувачка и ен-
зими не стигну да ‘подмажу’ храну и 
разломе је на мање делове пре него што 
доспе у желудац. Kада брзо једемо та-
кође гутамо много ваздуха, што може 
изазвати гасове и надутост.

Међутим, пре свега, последица брзог 
једења може бити велики осећај непри-
јатности, проблеми с варењем и појава 
рефлукса, симптома приликом којег до-
лази до својеврсног враћања хране и же-
лучаних сокова из желуца натраг у јед-
њак.

„Пробава почиње већ у устима и када 
једемо пребрзим темпом храна не стиг-
не да се разломи на ситније делове и 
правилно свари па учестало брзо једење 
може узроковати рефлукс. Храну је пре 
гутања потребно добро прожвакати, а 
колико пута ћемо један залогај прожва-
кати зависи од тога коју храну једемо и 
од величине залогаја. Дакле, то може 

бити 3, 5, 7, 10 пута”, истиче професор др 
Марко Дувњак, специјалиста интерне 
медицине и уже специјализације из га-
строентерологије и хепатологије.

Још један проблем пребрзог једења 
који може узроковати гојење је тај што 
поједемо више него што нам заправо 
треба да бисмо били сити. Kада храна 
уђе у уста, тело сигнализира пробавном 
тракту да је храна на путу, а када поје-
демо довољно, желудац сигнализира 
мозгу да је време да престанемо да је-
демо.

Међутим, ако једете пребрзо, пропу-
стићете те сигнале, али ако успорите, 
мозак ће имати довољно времена да 
прими сигнале и да престанете да једете 
када схватите да сте сити. Истраживања 
су такође открила да људи који једу 
спорије уносе мање калорија и дуже се 
осећају ситима. 

4

Kако је ово један од водећих 
узрока смртности, ове симпто-
ме вреди запамтити. Ради се о 
пролазним симптомима који од-
говарају симптомима можданог 
удара, али су знатно краћег тра-
јања и у потпуности се повуку 
након краћег времена.

1. Изненадна екстремна ми-
грена/главобоља

Јака главобоља, поготово код 
људи који немају историју гла-
вобоља и мигрена, праћена по-
враћањем без јасног узрока је-
дан је од симптома.
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Редовно заседање Задужбине 
Јакова Игњатовића

Задужбина Јакова Игњатовића, коју су основали српски интелектуалци у Мађарској у циљу не-
говања српске књижев ности, очувања српске књижевне и уметничке баштине у Мађарској, као 
и унапређења српско-мађарских књижевних, уметничких, култур них и духовних веза и сарад-

ње, поводом дана рођења (8. децембар) књижевника Јакова Игњатовића (1822–1889), родом из Сен-
тандреје, сваке године одржава редовну годишњу седницу кураторијума у сентандрејском Музеју 
српске црквено-уметничке и научне збирке Будимске епархије. Поводом седнице, чланови Задужби-
не по вишегодишњој традицији уприличе шетњу улицама родног града сентандрејског писца чије 
име Задужбина носи, и полажу венце код бисте Јакова Игњатовића крај пишчеве родне куће и на 
гробу Стојана Вујичића, првог председника Задужбине.

На сентандрејском гробљу, код гроба Стојана Вујичића, првог председника и оснивача Задужбине Јакова 
Игњатовића – венац полажу др Радомир Ластић, доживотни почасни председник и Драгомир Дујмов, председник 
Задужбине (Фото Иван Јакшић)

Полагање венаца у Сентандреји

Код споменика Јакова Игњатовића крај пишчеве родне куће – венац полажу Драгомир Дујмов и Димитрије Е. 
Стефановић, у позадини стоје Петар Милошевић, Коста Вуковић и Милан Дујмов

О РАДУ 
ЗАДУЖБИНЕ 

ЈАКОВА 
ИГЊАТОВИЋА

У складу са оснивачким документом, у 
центру активности Задужбине Јакова 
Игњатовића и ове године је била кул-

турна и издавачка активност. У сарадњи са 
„Српским недељним новинама“ и Српском 
самоуправом у Старом Будиму (која је обез-
бедила потребна материјална средства) издан 
је нови број „Невена“, прилога за културу, 
књижевност и уметност, под редакцијом Пе-
тра Милошевића.

Заједно са Српском самоуправом Стари 
Будим, Задужбина наставља издавање серије 
на мађарском језику о српско-мађарским кул-
турним и научним везама (саставио Никола 
Ластић). Ово је већ петнаести број те серије. 
Задужбина је у сарадњи са Српском народно-
сном самоуправом у Ержебетварошу помогла 
издавање новог романа Драгомира Дујмова 
„Сабља у језику“. У заједничком подухвату 
Задужбине и Српске самоуправе Стари Будим 
објављена је књига Николе Ластића „Истори-
ја Срба у Мађарској 1918–2012“.

Задужбина је учествовала у низу култур-
них приредаба. У сарадњи са Српском само-
управом у Старом Будиму и Удружењем 
Српски форум, у оквиру народносних дана у 
Старом Будиму, приређен је културни про-
грам. Материјална средства добивена од гра-
ђана који су јој препустили 1% пореза на лич-
ни доходак, Задужбина је употребила углав-
ном на финансирање издавачке делатности и 
стипендије студентима српског смера Уни-
верзитета Лоранд Етвеш у Будимпешти и 
ђацима Српске гимназије „Никола Тесла“ у 
Будимпешти. И овом приликом се захваљу-
јемо грађанима на помоћи и молимо их да нас 
и надаље помажу. (Порески број Задужбине 
је 19656939-1-42.)

Радомир Ластић
Драгомир Дујмов

Милан Дујмов
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БАШТИНА БАШТИНА БАШТИНА БАШТИНА БАШТИНА БАШТИНА БАШТИНА БАШТИНА БАШТИНА 

У књигама крштених у цркви Св. Николе у 
Сечују, варошици у данашњој Мађарској, 
под бројем 355 уписано је да је 27. септем-

бра (10. октобра по новом календару) 1816. рођен 
Димитрије, син Софије и Лазара Оришанца, кога 
су у тој цркви крстили 3/16. октобра исте године. 
Да се не ради о погрешном упису презимена, од-
носно да се породица водила под презименом 
Оришанац, потврђује и упис у књигу венчаних у 
истој цркви, у којој су Софија рођ. Радановић и 
Лазар Оришанац склопили брак почетком те, 
1816. године. Када је и зашто породица промени-
ла презиме у Орешковић, није утврђено. (…)

Иако је био релативно мало насеље, Сечуј је у 
то време имао знатну историјску улогу. Наиме, 
непосредно по масовном насељавању Срба (1695) 
основана је Печујско–мохачко–сечујско–сигетска 
епархија са седиштем у Мохачу (Давидов, Динко 
2008: Горња земља. Споменици народа српског. 
Београд: Завод за уџбенике. 176–177). Убрзо, 1697. 
године, патријарх Арсеније III Чарнојевић је од 
цара Леополда I добио кастел и властелинство 
Сечуј, где је сместио своју резиденцију. Тако је 
1700. године управо у Сечују одржан сабор срп-
ских црквених великодостојника. Патријарх је 
имао намеру да у овом месту оснује манастир са 
црквом, али је то и све друге планове које је па-
тријарх имао у вези са образовањем и културом 
Срба на овом подручју осујетила римокатоличка 
црква. Због такве друштвено-политичкe климе 
патријарх је 1702. морао да се исели из Сечуја. 
Године 1715, приликом пописа Барањске жупани-
је, Сечуј је означен као трговиште, а пет година 
касније наведено је да су Срби и Хрвати бројнији 
део становништва. Житељи овог места били су 
махом ратари, а поједини су се бавили трговином, 
занатством и виноградарством. Православна цр-
ква посвећена празнику Преноса моштију светог 
Николе сазидана је у Сечују после 1750. године 
(Давидов 2008: 176–177).

О животу породице Оришанац у Сечују нема 
конкретнијих података, али се може закључити 
да је Мита ту провео само детињство. Наиме, Мар-
ко Суботић је, одајући пошту Орешковићу пово-
дом годишњице његове смрти, писао да се поро-
дица из Сечуја преселила у „Осек“/Осијек, да су 
потом неко време становали у Боботи, Опатовцу 
и Беркасову, док се нису за стално населили у 
Шиду (према: Томић, Дејан 2014: Гајде и весела 
Србадија. Алманах. Нови Сад: Тиски цвет. 24). 

Томић је утврдио да се Орешковићи ту први пут 
помињу 1824. године, када је Димитрије био кум 
на једном крштењу. Тада, с почетка 18. века, Шид 
је био једно од највећих места на путу између 
Сремске Митровице и Винковаца. Године 1773. 
царица Марија Терезија му је доделила статус гра-
да, а тих година је започета и градња нове право-
славне цркве зато што су већину становништва 
чинили Срби. Све интензивније су се развијали 
занатство и трговина, а зарада из ових грана при-
вреде се значајним делом улагала у увећавање 
земљишних поседа имућнијих породица. С друге 
стране, као варош кроз коју је пролазио важан пут 
и у којој су се више пута годишње одржавали ва-
шари, Шид је имао потенцијал за развој туризма 
– свратишта, одморишта, гостионица. Ово је од 
посебне важности у односу на податак да је Митин 
отац, Лазар, бављење својим абаџијским занатом 
заменио трговањем пићем. Са економским на-
претком, Шид се мењао и у социјалном и култур-
ном смислу, образовао се грађански сталеж са 
специфичним стилом живота. Дакле, конкретни 
мотиви за пресељење породице Оришанац у Шид 
нису познати, али је животна перспектива у овом 
месту могла бити подстицај за такву одлуку.

Димитрије је већ у раном детињству показао 
таленат и интересовање за сликарство, па га је 
отац послао у Карловачку гимназију са циљем да 
изучи сликарску уметност. Ова средина је несум-
њиво стимулативно деловала на младог Орешко-
вића. Ту је стекао пријатеље чије ће се касније 
професионалне и политичке активности несум-
њиво одразити и на Орешковића, а посебну уло-
гу имаће Јован Суботић. Међутим, услед несрећ-
ног стицаја околности – повреде због које је из-
губио вид на једном оку – Мита је након две го-
дине прекинуо школовање, вратио се кући и 
прикључио очевом послу – трговини пићем и 
држању крчме. Оженио се млад (1839) са Маријом 
Шалош. Нису имали потомство. Посао са крчмом 
је био променљиво успешан, па су неко време 
живели у Бачинцима поред Шида, покушавајући 
да га тамо боље развију, али су се после смрти 
Митиних родитеља вратили у Шид и преузели 
њихову кафану. Димитрије Орешковић је умро 
прерано, не напунивши 51. годину живота. (…)

*
Поред директних података о уметничкој стра-

ни Орешковићеве личности који постоје у њего-
вим биографијама, о њему као песнику, компози-
тору и тамбурашу-певачу сазнајемо и из његових 
песама. Оне су већ биле предмет пажње из књи-
жевно-историјске перспективе (Карановић, Зоја 
1984: „Мита Орешковић и грађанско песништво”. 
зборник Матице српске за књижевност и језик 
XXXII/1: 45–56). Наиме, рукописна песмарица 
која се налази у Библиотеци Матице српске у Но-
вом Саду под сигнатуром 224 (РР II 59, МК 274, 
МК 561), иако без директних назнака о аутору 
или записивачу, на основу одређених детаља и 
компарације са другим изворима, приписује се 
Димитрију Орешковићу, као власнику песмарице 
– записивачу, али и аутору многих, ако не и свих 
стихова у њој. Наиме, од укупно педесет песама, 
колико се налази у овој песмарици, др Зоја Кара-
новић је пронашла сведочанства да је тринаест 
сасвим извесно Орешковићевих; с друге стране, 
ни једна до сада позната песмарица не садржи 
толико његових песама, а ни за један текст у овој 
збирци није утврђено да је дело неког другог пе-
сника. У складу са тим, са великом извесношћу 
се закључује да се ради о ауторском рукопису, 
свешчици у коју је Мита Орешковић записивао 
своје песме. (…)

*
Механе, кафане и гостионице биле су тради-

ционално места специфичних друштвених оку-
пљања и провођења слободног времена и забаве 
локалног становништва, али и места предаха на 

путовањима, махом пословне природе. Историј-
ски оријентисана социолошка истраживања ука-
зала су на полифункционални карактер кафане 
као јавне установе са еманципаторском, култур-
ном, друштвеном, економском, политичком и 
информативном улогом, па и доколичарском, 
каква побуђује пороке (Станојевић, Милена 2010: 
„Институција кафане у Србији и развој модерног 
друштва: функције кафане”. Теме: Часопис за 
друштвене науке 34/3: 821–837). У варошким и 
градским срединама кафане су бивале и места 
интелектуалне размене локалне елите, настајања 
и премијерних презентовања уметничких дела. 
Тако је и Мита Орешковић, уметник-боем, дру-
жењима у својој кафани бивао подстицан на ства-
рање песама, а често их на лицу места спевавао 
и изводио присутнима. Чини се да је у његовом 
случају најприкладнији термин за професионал-
ну активност „гостионичар“, са кореном „гост“ и 
импликацијом не само економског аспекта про-
даје пића и хране, већ приступа госту као божан-
ском аспекту, какав је дубоко усађен у српску 
традиционалну културу. Спектар тематике песа-
ма одговара ширини тематике кафанских разго-
вара. Иако то подразумева укључивање и родо-
љубивих песама, под кафанским се репертоаром 
најчешће подразумевају љубавне песме, од тајне 
или тек наговештене љубави у традицијском и 
романтичарском маниру, до ласцивних текстова 
који су „вентил“ за патријархалне средине и сли-
ка кафанске атмосфере као разуздане морално-
сти, а у том правцу су стандардни део кафанског 
репертоара и тзв. винске песме, анакреонтска 
поезија, која у најширем смислу слави хедонизам 
као стил живљења, и најразличитије шаљиве пе-
сме. Овакве, кафанске песме је Мита Орешковић 
музички уобличавао стилски различито, од на-
чина који асоцира на традиционалне народне 
песме (мали дијапазон, доминантно поступно 
кретање, чешће парна метрика, једноставна рит-
мика), до јасно тоналних композиција, чији се 
узори могу тражити само у другим народним и 
уметничким традицијама. Посебну страну чини 
утицај Орешковићевог музицирања на тамбури, 
о чему ће више речи бити нешто касније. Свака-
ко су пракса ствараоца-извођача и прилика да 
наступа пред гостима у сопственој кафани били 
од посебног значаја за обликовање његовог стила 
и репертоара. Оваква слика одговара, с једне стра-
не, амалгаму Орешковићевих личних искустава, 
а с друге стране – култури епохе и средине у ко-
јој је његова тамбурашка музика настајала.

*
(Одломци из студије Данке Лајић Михајловић: 

„Димитрије Мита Орешковић – Сечујац у српској 
културној историји.“ Барањске свеске, 13. број, 
Печуј 2016. Српска самоуправа у Печују и Печуј-
ско-барањско српско удружење. Главни и одго-
ворни уредник: др Предраг Мандић.)

Данка Лајић Михајловић

Димитрије Мита Орешковић
(Сечуј 1816 – Шид 1867)

Искреност
Мила си ми ти
макар да си гди 
по себи се зна
да те љубим ја.

Мио ти је стас
и твој љубки глас 
и твог лица жар
самог Бога дар.

Уста медена
с моим љубљена 
на срцу стоје
пољубце броје.

Ој, медена, ој
узми прстен мој 
љубве дане број
бићу свагда твој.

Тебе љубит
нећу престати 
и баш до гроба
више никога.

Из монографије Дејана Томића: Мита Орешковић 
– први српски кантаутор (2014, Прометеј, Нови Сад 
и Народна библиотека Симеон Пишчевић, Шид).
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Пре годину дана, 2. децембра 2015, у осам-
десет осмој години живота, преминуо је 
мађарски песник ференц Јухас, двоструки 

добитник Кошутове награде и награде Атила Јо-
жеф, носилац титуле „уметник нације“.

До мог првог сусрета с ференцом Јухасом до-
шло је негде средином седамдесетих година про-
шлог века у редакцији часописа Új Írás (Ново 
писмо) чији је био главни уредник, у некадашњој 
Палати Њујорк на Великом булевару, који се у то 
време звао Лењинов булевар. Примио ме срдачно, 
као да смо стари знанци. Тек кад сам га боље упо-
знао, схватио сам да та срдачност није била упу-
ћена мени. Он се тако односио према свим људи-
ма, посебно према својим колегама по перу. Љу-
базност му је била, изгледа, урођена врлина.

Прошло је више од десет година до нашег понов-
ног сусрета. Путовали смо на Међународни окто-
барски сусрет писаца у Београд. Воз је кретао ују-
тру у седам са будимпештанске железничке стани-
це Келети, са „Келетина“, како су ту станицу нека-
да стари пештански Срби звали. Био је још сумрак 
кад сам стигао и на перону поред вагона у којем су 
нам била резервисана места угледао Стојана Вуји-
чића са његовом супругом Маријетом, и ференца 
Јухаса у пратњи једне даме и две „дамице“. Биле 
су то његова супруга Каталин и ћеркице Естер и 
Ана, које су тада могле имати око пет-шест година. 
„Оне ме увек испрате кад путујем“, објаснио ми је, 
видевши моје изненађење.

Током наредне две деценије имали смо више 
заједничких путовања на те јединствене, у лите-
рарном свету омиљене сусрете, на којима су се 
обрели многи писци и песници из Русије, Кине, 
Индије, Јапана, Јужне и Северне Америке, африч-
ких земаља и Аустралије и, наравно, из целе Евро-
пе. Јухас је међу њима увек био истакнути гост. 
Делове из његове песме На гробу Атиле Јожефа, 
насталу 1963. године, коју је Данило Киш већ 
1965. превео на српски, наизуст су цитирали неки 
тада млађи српски песници. Једном приликом у 
низу тих учествовања на Октобарским сусрети-
ма, тадашњи мађарски амбасадор у Београду 
сматрао је пристојним да у Јухасову част прире-
ди вечеру у згради амбасаде. Јухас је тражио да 
вечера буде у самој амбасадоровој резиденцији 
која се налазила на Дедињу, једном од најлепших 
крајева Београда. Та жеља му је испуњена. Осим 
нас, који смо били из Будимпеште, позван је и 
већи број српских књижевника па нас је било 
укупно преко двадесеторо. Вечера је била пом-
пезна, послуга као у најотменијим европским 
ресторанима, а за кувара је сам амбасадор, са 
очигледним задовољством, причао да га је сам 
изабрао у Будимпешти. Расположење је било опу-
штено, чак весело, као на некој свадби. Јухас је 
био презадовољан што је његовим српским при-
јатељима у његову част приређен такав пријем.

Између 1960. и 1993. ференц Јухас је био чест 
гост не само у Београду, него и у Новом Саду, 
Суботици, Сарајеву, па и у другим градовима 
бивше Југославије. Његову поезију на српски пре-
водили су Данило Киш и Еуген Вербер, а спора-
дично и други. У Струги му је 1967. додељена 
награда за најлепшу песму Струшких вечери, а 
Златни венац Струге добио је 1993. После тога је 
настала дугогодишња пауза, нека врста затишја 
у Јухасовим путовањима ка југу.

До последњег нашег заједничког пута у Бео-
град дошло је 2006. године. ференц Јухас је тада 
већ био у зашлим годинама и помало нежног 
здравља, и знало се да никуда не путује без своје 
супруге лекарке, млађе од њега око две и по де-
ценије, која му је била ослонац у животу. Зато ме 
мој пријатељ Мома Димић, уметнички директор 
тада већ не Октобарског, него без тог атрибута 
просто Међународног београдског сусрета писа-
ца, који се сад одржавао у септембру, замолио да 
поред званичног, и лично уручим позив Јухасу и 
понудим вожњу колима. Пошто је знао да ја у 
Београд, из и мени и њему знаних разлога, путу-
јем искључиво возом, договорено је да моја су-
пруга шофира. Када сам га потражио, Јухас ми је 
признао да се тешко одлучује на било какво пу-
товање, али да љубазном позиву својих београд-
ских пријатеља не може се не одазвати. И још 
нешто ми је признао: да воли Београд, и воли 
Србију. Рекао је то оних година када су многи 
некадашњи пријатељи окренули леђа Србима. 

Што се самог пута тиче, рекао је, за њега би било 
комотније да са супругом заједно путују желе-
зницом, спаваћим колима. Воз који је из Будим-
пеште кретао касно увече, у Београд је стигао у 
раним јутарњим сатима. Ми смо допутовали 
претходног дана и с брачним паром Јухас срели 
смо се у хотелу за доручком. Каталин се прилич-
но држала, али ференц је био потпуно изнурен. 
Ни тренутак није могао да спава, причао је. Кон-
трола пасоша, царински преглед на једној страни, 
застој у Келебији, задржавање у Суботици, опет 
контрола пасоша, опет царина. Изнемогао је. И 
већ је тада одлучио да ће се вратити с нама коли-
ма. А повратна карта нека пропадне, ђаво је носи.

За време тог сусрета, 29. септембра, имали смо 
заједничко књижевно вече у Римској дворани 
Библиотеке града Београда. Јухаса су волели, а 
његову поезију високо ценили у Београду, па је 
дворана у откопинама из римских времена, по-
пуларно звана Римски подрум, била крцата. О 
Јухасовој поезији говорио је Мома Димић, неко-
лико својих песама на мађарском прочитао је сам 
песник, а преводе истих рецитовао је драмски 
уметник Дејан Чавић. На Јухасово вече надове-
зала се и промоција мог романа Живети у Моха-
чу, који је тих дана изашао из штампе.

Јухас је био препорођен. Заборавио је на путне 
тегобе и радовао се како се само деца и безазле-
ни песници умеју радовати. По завршетку вече-
ри Мома Димић нас је, у својству домаћина, све 
скупа повео у Клуб књижевника у француској 
7, а прикључио нам се и тадашњи мађарски ам-
басадор Шандор Пап. Расположен, Јухас је желео 
да вечеру, по мађарском обичају кад се нешто 
слави, започнемо шампањцем. Али у том чуве-
ном београдском ресторану, у који су приступ 
имали само одабрани, шампањца једноставно 
није било па се Јухас морао задовољити српском 
ракијом.

Повратак за Будимпешту остаће ми заувек у 
памћењу. Био је диван сунчан дан, право михољ-
ско лето. Понудио сам Јихасу да седне напред где 
је комотније, али он је одабрао место на стра-
жњем седишту, поред своје Каталин. То што је 
седео позади, није му сметало да целим путем 
прича, „држи банку“. Бујица речи је текла из ње-
га без предаха, као у његовим песмама или у епу 
Мртви црни кос (1985). Времена су била таква да 
се највише говорило о политици и он је износио 
своје виђење стања у Мађарској, Европи па и 
свету. Једна његова реченица ми и сад одзвања у 
ушима. „Када су нам за време социјализма гово-
рили да је Америка жандар света, мислили смо 

да је то обична комунистичка пропаганда“, рекао 
је. „А сад се види да је Америка стварно жандар 
света.“

 Путовање смо прекинули на Палићу где смо 
на тераси ресторана поред сунцем обасјаног језе-
ра, пре преласка границе још једном кусали спе-
цијалитете српске кухиње. Како смо се прибли-
жавали Будимпешти, Јухас је све чешће запитки-
вао колико нам времена још треба да стигнемо. 
Тог дана су, наиме, што сам ја потпуно сметнуо 
с ума, у Мађарској били избори, и он је сматрао 
за важно да стигне и гласа. Не брини, рекох ле-
жерно, обавиће се избори и без тебе, на што се он 
уозбиљио, опуштеност која га целог пута држала 
одједном нестаде, и поче да објашњава како је 
његово присуство на изборима важно не само због 
оног једног гласа, него и симболично, и да се др-
жи на рачуну да ли се он појавио у свом изборном 
округу. Није имао срећу. Кад смо стигли пред 
њихову кућу и изашли из кола да се опростимо, 
сат је на торњу оближње католичке цркве избио 
шест. Изборне просторије су се затварале.

Последњи наш сусрет десио се крајем новембра 
исте 2006. године, у његовом стану на Брду ружа, 
у улици Мандула 22. Све сами поетични називи, 
као да их је песник измислио: Брдо ружа и улица 
Бадема. До посете је дошло по жељи Моме Ди-
мића који је управо боравио у Будимпешти. По-
што смо стигли нешто раније од договореног, 
мало смо застали пред невеликом зградом са 
свега два стана и маленим двориштем, и тек након 
десетак минута, пошто сам попушио цигарету, 
зазвонили. Песник је, одевен свечано, сам изашао 
да нам откључа улазна врата. Увео нас у предсо-
бље где му је Мома предао мали поклон: боцу 
српског шампањца „Милион“, као надокнаду за 
песникову неиспуњену жељу у београдском Клу-
бу књижевника. Потом улазимо у дневну собу 
обложену са свих страна књигама. Поред књига, 
поређаних у дупле редове на полицама, зидове 
красе и фотографије значајнијих мађарских пе-
сника. Јухас нам показује и табло са сликама 
својих пријатеља књижевника који су сарађивали 
с њим док је био главни уредника часописа Új 
írás. Прстом упире у сваку фотографију, казује 
име, и у деведесет посто случајева додаје: meghalt 
(умро, умрла). Гласило је то као неко опело, као 
да се своје богате прошлости, проведене у дру-
штву тих људи, опраштао. Показује нам и све 
награде, дипломе и медаље добијене за књижев-
ни рад почев од 1949. Ту је и јубиларна медаља 
Удружења књижевника Србије коју је примио пре 
два месеца, током нашег заједничког боравка у 

Сусрети са песником који је волео Србе

Сећање на Ференца Јухаса

Ференц Јухас са супругом Каталин (с лева), Предраг Степановић и Мома Димић на књижевној вечери у Римској 
дворани Библиотеке града Београда, 29. септембра 2006. године
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Београду. Када ју је преузео на бини Коларчеве 
задужбине, видно тронут, рекао је да му је то до 
сада најдраже признање. Верујем да је у том мо-
менту тако и осећао, али сад је ипак с највећим 
поносом показивао бронзаног парипа високог око 
пола метра који му је дојездио с наградом „Prima 
Primissima” и с немалом свотом која уз ту награ-
ду следује. 

Окићеног многим наградама током свог ства-
ралачког века, Јухасу је богиња фортуна у најод-
суднијем тренутку ипак окренула леђа. У проле-
ће 1977. на позив Шведске краљевске академије, 
а лично и песника Артура Лундквиста, члана 
Нобеловог комитета, Јухас проводи у Стокхолму 
три недеље и сусреће се с многим виђеним лич-
ностима. У то време о њему се писало и говорило 
као о једном од највећих песника тог времена, а 
Лундквист је објавио о њему прави хвалоспев. 
Многи су у Мађарској и у свету сматрали сврше-
ним чином да ће следећом приликом Нобелову 
награду за књижевност добити ференц Јухас. 
Ипак, у жирију је при гласању превагнуло једно 
друго име. Нобела је добио амерички писац Сол 
Белоу.

При крају наше посете, стигла је с посла и Ју-
хасова супруга, докторка Каталин Килиан, и за 
тили час припремила малу закуску. Док нас је 

послуживала, причала је о ћеркама, о нашем за-
једничком боравку у Београду, присећала се књи-
жевне вечери у Римској дворани, повратка за 
Будимпешту са заустављањем и ручком на Па-
лићу. Но, једном се свака прича заврши, па је до-
шло време да се и наша посета приведе крају, да 
се опростимо од љубазних домаћина и из поро-
дичне атмосфере уронимо у будимпештански 
новембарски сплин. 

Био је то мој последњи прави сусрет са песни-
ком ференцом Јухасом. Кажем прави, јер је до 
једног виђења, али не правог сусрета још једном 
дошло. Свој будимски стан у приличној близини 
Јухасових тада смо већ били заменили за сентан-
дрејску кућу где је једног дана зазвонио телефон. 
Јавила се Јухасова супруга Каталин и најсрдач-
није нас позвала на прославу поводом осамдесе-
тог рођендана њеног ференца која ће се прире-
дити у Литерарном музеју Петефи, у палати 
Карољи, у самом центру Пеште. И још је додала 
да је то смишљено као изненађење за ферија, и 
да му не одам ако говорим с њим. Наравно, оти-
шли смо и једва успели да уђемо и прву дворану 
која је отвореним двокрилним вратима била спо-
јена са оном великом свечаном салом у коју се од 
силне светине ни по коју цену није могло проби-
ти. Мало смо постајали, Каталин нас је приме-

тила и издалека махнула, а ференц је био окупи-
ран да се ни обазрети није могао. Да се ослобо-
димо из гужве, изашли смо у башту где је било 
постављено ваљда и стотинак столова за рођен-
данску вечеру која ће следити официјелном делу 
програма. Хтели смо да попијемо пиће, али кел-
нер је рекао да нас може послужити само код 
шанка јер су сви столови већ припремљени за 
вечеру. Згледали смо се са супругом и, шта смо 
друго могли, пошли кући. ференца Јухаса, чове-
ка чији се цео живот претакао у поезију, срео 
више никада нисам.

На крају овог сећања нека стоји неколико ре-
ченица из Јухасовог незаборавног говора са на-
словом Једноставно, одржаног на свечаном отва-
рању 43. београдског међународног сусрета пи-
саца септембра 2006, а који су београдске Вечер-
ње новости у броју од 4. октобра у целини пре-
неле.

„Шта може да учини песник у овом живота 
невредном свету? Ствара непоколебљиво, неза-
држиво, јер верује да му је то обавеза поверена 
од Несазнатљиве и Необјашњиве Пратајне. Од 
оне која је додиром прста запалила ватру у пе-
сниковом срцу, дивну, доживотно пламтећу 
свећу.“

Предраг Степановић 

ФЕРЕНЦ ЈУХАС

На гробу Атиле Јожефа
(одломак)

Јер где да те тражим, јер тешко жеђам, и јер сам сам и пуст
и немам пића, а сад би ми био потребан као брату брат,
јер требало би да ме вређаш и да ме волиш, о Тескобо што се дижеш
из тридесет милијарди ћелија, о цркво-ћелијо блаженог Ускрса, 
јер би требало да те ударим, а ти задај мом срцу-потомку живу невен-рану,
да урлаш са мном ко отац са сином, јер оци не беже кад их деца 
гоне и јер мрзим оне који беже,
и где да те нађем јер жеђам тешко и тако сам од жеђи клонуо
да сам се сав у длаке претворио, и изнутра свуда само кост и длака
и очна јабучица, и седим Шако на голом отоку Песме и чекам те, као
бродоломци кад чекају велику рибу којој ће на телу избушити рупу,
па гледају како се пуни јама-рана соковима жлезда,
а косматост својих уста зарију у тело рибе па сишу жедно влажност
жлезда, гутају својим порцеланским једњаком рибље сокове,
па где си ти, Рибо, Рибо Искупљења, где ш да ти на срцу избушим
јаме, и да исрчем уљасте, смрдљиве сокове твог срца,
па да нестане за мене та ужасом набијена ноћ свих мојих искушења,

Јер ниси нигде а ту лежиш с друге стране пута,
у том малецном пролетерском гробу, ту сред ове богате, господске, пировске, китњасте
ђаволом проклете, потомцима-намењене, мермерне, металне, гранитне, бронзане
бљувотине, у овом Врту-Греха-и-Порока, у овој Земљи Лажи, 
ал за тебе није било балсама, ни златног ћивота, ни емајлиране кутије-чауре,
ни сандука од гранита, подземни замак смрти, ни оплакивача богова и мртвих
какве су имали у Египту краљеви и крокодили, птице-богови и 
леопарди, и сипе, и полипи, ниси добио ни венац од златног паунски бујног лишћа
на краљевску ти главу, ни маску од златног пергамента, меког ко кожица скакаваца,
која чува кратерски живот коже и пресликава чипкасту мрежу лица,
ко што чува и трепавице са очних капака што скривају иструлело око,
трепавице, тај чипкани оковратник од златних длака, и чува
тренутак злочина, осмех у трену нестајања,
Земљу-Пустару од папрати длака, као у краља Агамемнона;
за тебе није било ни балсама, ни злата, ни нарикача мртвих богова,
о ти, Узајмљивачу одела, сличан старом дрвету излизаних влакана и сјајно уплетена корења,
о ти, Поцепаних-рамена-на-кошуљи, ти Чела-обележеног-точковима-воза,
лежиш у том малом пролетерском гробу, о ти, Несварљиви,
јер ипак, не може да те свари земља, кљунаста ајкула,
пегава, плава грабљивица што се упецала ш звезду-удицу, а у утроби јој
распореној главе риба-сабљарки, трнова ружица морског краставца, допола
огледан дечји костур, трнова круна морске звезде у стомачном јој соку:
у утроби овог гроба лежи ко трнова ружица морске звезде
твој несварљиви костур, о ти Постојани, а у мом срцу
лежи круна од морских звезда, трнова круна твојих песама,
па се сагињем да те дохватим, јер имам моћи за то, па те издижем кроз груде земље,

подижем те из бисерног корења-рибарских мрежа и узимам те у крило
ко мушка Pietá, па ти бришем кости својом крутом косом,
па ти перем плесниве кости својим сузама, па љуљушкам
твоју мишићима необложену лобању опрану у мојој крви,
и плачем, плачем, плачем, плачем и љубим твоје несварљиве кости.

Превео Данило Киш
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Како у књигама прича, тако и у 
пет потоњих романа којима се 
у потпуности потврдио као 

самосвојни стваралац, дакле, као 
писац који има своје теме и свој на-
чин да их са свим својствима личног 
печата осветли, тако и романом „Са-
бља у језику“ Драгомир Дујмов 
(1963. Сентеш, у Мађарској) наста-
вља да открива непознанице или 
намерно скрајнуте, па с временом 
заборављене истине из историје Ср-
ба било где да су се током вековног 
странствовања нашли и бивали жр-
твом на олтару коју неминовно ваља 
поднети при остварењу часног нау-
ма: бити и остати свој. Сабља – суд-
бински удес овог народа да оно нај-
основније, свој дом и своју слободу 
брани оружјем, сам или у садејству 
са моћним, са царевинама каква је 
Аустрија, која му задобијене приви-
легије (право на насељавање, ауто-
номност, на миран живот и власти-
тост у сваком, а надасве верском 
определењу) непрестано условљава 
остварењем захтева да се оружјем 
боре за њене интересе. Сабља и Је-
зик – биће/душа једног народа, схва-
ћено као оличење и духовности са 
особеностима православне, али све-
тосавске вере, као и карактера, крај-
ности у испољавању осећања прав-
де, слободе, достојанства…

Иначе, тешко је са већом преци-
зношћу овом делу одредити жанров-
ску припадност, јер је, у погледу 
места и времена догађања, без чвр-
шћег садржинског, тиме и компози-
ционог јединства у свему оном о 
чему пише у сваком поглављу, а увек 
с другом темом, са другим централ-
ним догађањем, не марећи превише 
о жанровским одредницима. Ипак, 
„Сабља у језику“ Драгомира Дујмо-
ва чини се уланчаним романом, ра-
зуђеног документарно-историјског 
карактера. Мозаик-роман сачињен 
од шеснаест поглавља, а свако је и 
тематски и садржајно потпуно зао-
кружено остварење, дакле, такво да 
је и као засебна целина независна од 
оног што јој претходи, или је прет-
ходница оном што у низу прича о 
Србима на панонској, балканској 
ветрометини тек следи. Да, уланча-
не, у једну ниску сабране прозне 
повеснице зла, али постојано је и оно 
што им је заједничко својство, кон-
кретно, тематски најочитије, а што 
се писцу Драгомиру Дујмову намет-
нуло, што га је изазвало и чему се 
потом и доследно приклонио, као 

велики а истовремено и крајње ри-
зични захтев при стварању романа 
управо оваквог концепта, романа-
мозаика. Наиме, у сваком поглављу 
је реч о великом страдању током 
вишевековног отпора Срба многим 
настојањима римокатоличке цркве, 
царева и војсковођа под њеним окри-
љем, у Аустрији (цар Леополд) и 
Угарској (мађарски бунтовник фе-
ренц Ракоци) да их покатоличе, по-
унијате, а све по давнашњем захтеву 
Свете столице у Риму исказане у 
кредоу: Cuius regio, illius religio“, 
или: „Чија је земља, тога је и рели-
гија“. 

Доследни у својој правослованој 
вери, најпре патријарх српски Арсе-
није Чарнојевић, чија дуга сенка, 
током свих догађања у овом роману 
лебди над свима и бива духовним 
штитом, увек, и речима и делом тако 
постојаном (за)штитом од свега. И 
оног жестоко видљивог/стварног, 
али и оног лукавог, преварног, ка-
квих има и међу самим српским 
владикама. Ту су и веома занимљи-
ви ликови као оличење оног што је, 
у погледу менталитета, својствено 
нашем народу, крајишници-грани-
чари, те војсковође, пуковник Јован 
Поповић Текелија, ратник-заумник 
Захарија Џанкутаранца и песник-
духовник Гаврил Стефановић Венц-
ловић, који са Текелијом и Захаријем 
чини тројство на коме се заснива 
целокупно прозно ткање дела рома-
на „Сабља у језику“. Сви су једно у 
мисли, али и у подухватима да се 
супротставе, а свако, дакако, на свој 
начин и примерено властитој улози, 
духовним и физичким могућности-
ма, великој сили, лукавству, обесно-
сти сваке врсте, надасве том стра-
хотном, вешто смишљеном, али и 
веома провидном, а без престанка 
злочинитељском науму широких 
размера: покатоличењу, али и дру-
гим видовима вишевековног угње-
тавања Срба, против губљења вер-
ског и националног идентитета, те 
и по цену живота свему томе пружа-
ју отпоре сваке врсте. 

У сваком поглављу слово је о злу, 
о преварама, о буни и одмаздама, 
издаји, понекад, али и о покајању, 
наравно, увек оном закаснелом при-
знању властите кривице. И то је оно 
што ову прозу чини драматичном, 
у сваком погледу веома занимљи-
вом. Било о чему да је реч, о унија-
ћењу или о одмазди/отпору таквом 
и сваком другом злу које би занавек 
да унизи, да обезвреди, поништи и 
потпуно уништи један народ (нај-
бољи пример је стравична прича о 
страдању Срба у Доброкесу), потвр-
ђује се као примарна тема из које 
произилази и све друго: издаја по-
јединих православних владика, 
њихова борба за превласт у новој 
гркокатоличкој цркви, неслога и 
суревњивост међу српским војско-
вођама, при освети/одмазди за до-
живљено зло, чињење и оног што је 
у супротности са принципима хри-
шћанске, православне вере а за коју 
би и живот положили… У ткању 
тако широке повеснице зла, која 
није само од једног народа и од јед-
не вере, Драгомир Дујмов је, у по-
гледу стила и форме поново прибе-

гао примени њему тако својственог 
метода темпоралног укрштања 
прича и догађања из више векова, 
синтези аутентичне документарне 
грађе и оног садржаја који је „само“ 
одраз његове богате фикције са 
упориштем у старим житијима и 
бајковитим легендама које су, под-
сетимо се, такође одраз и оног 
стварносног. 

Свако поглавље је са симболич-
ним полазиштем (а отуда и наслови 
прозних целина), у цитату из дела 
Гаврила Стефановића Венцловића. 
Сваки цитат има значењско упори-
ште у кључном делу повеснице којој 
претходи, те се отуда и чини да су 
и све повести на страницама рома-
на, у ствари, делови/секвенце са 
великог платна, а на њему све једна 
за другом, хронолошки, призори-
приче. Сваке за себе потпуно зао-
кружене приче о томе како се уни-
јаћење као зло постепено, све шире 
и све дубље низало и гранало, почев 
од половине седамнаестог века (до-
гађај пре Велике сеобе под Чарноје-
вићем 1690. године), најпре у запад-
ној Угарској, Хрватској, Славонији, 
потом ниска од фрагментарних 
прича а све о унијаћењу православ-
них Срба почев од Ђура и Коморана, 
до Сења и Јадрана. Ту су и приче, 
делимично остварене у форми из-
вештаја или репортаже о трагичним 
догађањима током протеривања 
Турака из Мађарске, из доба после 
ослобађања Будима, опсаде Београ-
да, Смедерева, Ниша, Скопља, а 
најжешће су приче из времена дога-
ђања током Ракоцијеве и других 
буна… И увек је ту слово о Србима 
и њиховим пострадањима а све у 
нужности да и главом и сабљом, на 
све начине сачувају од цара Леопол-
да некад задобијане Привилегије. 
Књигом мноштва до данас мало 
знаним или готово заборављеним 
догађањима којима, по садржају и 
циљу (ништење верског и национал-
ног идентитета Срба), чини се, ни 
данас нема краја. 

Са таквом симболиком удесне и 
суновратне бесконачности је збива-
ње у завршном поглављу, оном фан-

тастичном причом са „радњом“ 
тамо негде међу небесима, симбо-
лично, али и тако уверљиво „збива-
ње“ које је изван сваког времена, 
изван сваког зла, са полазиштем у 
слову писаног руком песника: „Ка-
кве је кому његова ћуд, тако и сије. 
Један сије у своје тело, други пак 
сије у своју душу“, – записао је Га-
врил Стефановић Венцловић у свом 
молитвеном запису „Сејачи“, да би-
смо у завршном, 16. поглављу, под 
насловом „Тешки наук мед облаци-
ма“, такође из Гавриловог умног 
наднебесја дознали наук на који 
песник једнако упозорава и кори 
јаросног и увек нечим незадовољног 
ратника и грамзивца (никад му није 
доста ратног плена ни царских при-
вилегија) Јована Текелију, а уз њега 
и митског мага/заумника Захарија, 
човека чије су очи разних боја и има 
моћ да истовремено види и садашње 
и време будуће: – Браћо моја, сове-
стите се! Трагајте за миром у себи, 
јербо ни роптање на Бога, ни трага-
ње за судбом својом, ни пуста пред-
сказанија, ваистину, неће вам доне-
ти мир души. А Христос, по Светом 
евангелисти Јовану, овако беседи: 
„Ово вам казах, да у мени мир има-
те. У свету ћете имати невољу, али 
не бојте се, ја надвладах свет. Од-
баците ранији начин живота ста-
рога човека, који пропада у жељама 
варљивим, а да се обнављате духа 
ума свога, и обуците се у новога чо-
века, сазданог по Богу у праведно-
сти и светости истине.“

„Сабља у језику“ – бревијар од 
мноштва непознаница које су оста-
виле дубок траг у историји српског 
народа, а знање о њима је и те како 
битно, како у погледу потпуније спо-
знаје властитог националног и ду-
ховног идентитета, тако и као упо-
зоравајући поучник за време и зло у 
њему које никако да прође. Све док 
је зла над нама и све док се друкчи-
јем уму не дозовемо, на сигурнији 
пут док не изађемо, оштра сабља и 
бритки језик јесу и биће без трајног 
спокоја.

Давид Кецман Дако

Записи из умног наднебесја
Драгомир Дујмов: „Сабља у језику.“ Задужбина Јакова Игњатовића и Српска 

самоуправа у Ержебетварошу, Будимпешта, 2016

Драгомир Дујмов (лево) и Давид Кецман Дако на промоцији романа „Сабља у јези-
ку“ у Културном и документационом центру у Будимпешти (Фото Иван Јакшић)
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Како започети причу о стран-
ствујућем народу чије се 
памћење најчешће преноси-

ло сабљом у језику? Староставне 
књиге казују да су њихова лутања 
и страдања древнија од свих на-
зива под којима су их страни пу-
тописци у опрљеним књигама 
бележили. Верује се да су њихове 
вечне сеобе зачете много раније 
и од знаног им почетка повести, 
када безимени ученик равноапо-
стола Ћирила и Методија први 
пут остави траг слова на камену, 
или на огуљеној кори храстовог 
дрвета. Српски народ се, веле, 
спотицао о зле ветрове на све че-
тири стране света и у сеобама не 
нађе одушка ни колико је потреб-
но да се роди време између два 
засебна сна и то тако да се нико 
не зачуди што их и звезда Даница 
мало кад затиче на истом месту.

Почетком друге деценије 17. 
века неупамћени кијамет захва-
тио је читаво подручје западне 
Угарске, Хрватске и Славоније. 
Изгладнели и побеснели вуци не-
престано су кидисали на села и 

торове. Сељани су око насеља да-
ноноћно палили големе огњеве, 
непрестано бдели држећи у рука-
ма усправљене косе и виле, звон-
ца која су стављали стоци на врат. 
Жене су притајене у ниске, сла-
мом покривене куће набијаче сву 
ноћ круниле молитве против уро-
ка и злих сила.

Захарија Џанкутаранац је имао 
дуги корак и широки замах. Ни 
најмоћнија вила није успевала да 
му одузме сенку. Беше шајкаш. 
Ову службу и име наследио је од 
свога деде, чукундеде, а они од 
неког далеког претка који је воје-
вао за угарског краља Матију 
Корвина. Верује се да је Захаријев 
аскурђел вучјег погледа у северне 
крајеве дошао још са деспотом 
Ђурђем Бранковићем. Од њега је 
остала и легенда која се дуго пре-
причавала у његовој фамилији. 
Камени ребрасти свод будимске 
палате дуго је памтио изливе гне-
ва деспота Ђурђа. Најжешћи беху 
оних дана када је, вагајући стално 
између султана и угарског краља, 
решио да свог сина Лазара ожени 

са наследницом круне Светог 
Иштвана. Када је био одбијен, по-
што невеста није хтела да се уда 
за православца, из деспотове дуге 
браде севале су грдне псовке. По-
нижен и увређен, оседлао је ата, 
понео са собом силно благо и са 
пратњом кренуо на зетску обалу, 
где је, према памћењу, стигао у 
време зрења смокава.

Тај Захаријев аскурђел, који је 
целога живота чешће легао са ја-
таганом него ли са женом, по за-
повести Ђурђа Бранковића, остао 
је у Будиму да чува шајке и одаје 
деспотске.

Док је Захарија надгледао добра 
свога господара, од српских мо-
наха исихаста усвојио је многа 
учења. Ови смерни калуђери су 
помоћу молитвеног тиховања 
успевали да разговарају са Госпо-
дом. Дубоко су веровали да је 
људско тело глинена посуда у ко-
јој се преноси божанска светлост. 
Од њих је научио како дунавска 
вода, наточена у три засебне ча-
ше, после молитве добија три ра-
зличита укуса. Прва чаша беше 

намењена архангелу Урилу, друга 
архангелу Рафаилу, а трећа ар-
хангелу Михаилу. Пре молитве 
Захарија отпи гутљај из све три 
чаше. Вода беше иста. После крат-
ког калуђерског тиховања, Заха-
рија отпи гутљај из прве чаше. 
Врх језика поче да му бриди. Хи-
трим покретом искапи чашу. На 
његово изненађење, вода при дну 
чаше беше приметно хладнија. 
Као да је стајала у леду. Беше то 
деловање просветитеља неверу-
јућих који преноси небеску све-
тлост.

После првог гутљаја из чаше 
намењене архангелу Рафаилу, За-
харија осети благи притисак на 
подвиличној жлезди. Тад испи 
чашу. Јасно је уочавао како се 
притисак шири у његовом ждре-
лу. Обли га спокој, утешна и ис-
целитељска моћ архангела Рафа-
ила.

Испијањем треће чаше, Захари-
ја примети укус уља који је вре-
меном бивао све интензивнији. 
Архангел Михаило, заповедник 
небеске војске и победник над Со-
тоном, обложи га спасоносним 
уљем.

(Одломак из књиге „Сабља у 
језику“)

Драгомир Дујмов

Три гутљаја анђеоског напитка

Давид Кецман Дако

Шапат из Помпеје
(Портрет под течном ватром)

Само је течна ватра могла да 
се устреми на такву лепоту. 
На лице жене чијем се би-

стром оку ни једна милошта не 
може ускратити. Оком пред ко-
јим, чини се, нема тајни. Јер, све 
је већ видело, капиларима под 
беоњачу дубоко скрило, а није 
прокрварило. Сузом прочишћено, 
око ове жене, владарке снова оних 
који се враћају из лова, на звери 
или на људе, свеједно, можда и 
царева прва милосница, свесна 
привида властите слободе у пала-
чи с тајним, њој незнаним прола-
зима, чека онај трен у којем се из 
лавиринта невидног, из магле 
праскозорне, указује управо оно 
што је у бунилу, под склопљеним 
капцима само њено око видело и 
ћутњом од свевида одбранило. И 
ничег сувишног на портрету жене 
овековечене фреском из Помпеје. 
Шеширић срастао с косом у ковр-
џама. Чело чијим средиштем у 
вертикали искри светлосни, про-
зрачну стуб. Слива се између обр-
ва, испод снених очију, све до 
носа. И као да се укрст преобра-
жава. У десној руци – вретенасто, 
црно стило. Врх стила – између 
овлаш затворених усни с којих ће 
за који часак, или који миленијум, 
небитно кад, ал’ с краја светлосне 
вертикале, засигурно, да процури 
шапат/тајна коју Сафо, име жене 
с фреске, од рођења, па до неслу-
ћеног краја одгонета. У левој – за-
творена књига/споменар. У твр-
дом повезу, боје опеке, боје до 
које се стиже тек проходом кроз 

паклени огањ. Средиштем књиге, 
при врху хрбата – врпца боје неба 
у часку када се при отварању (не-
ба или оног који пише) спаја с 
дном. Отвором, из средишта оног 
до тад нечујног и невидног, еруп-
ција, метеорска, течна ватра. Ла-
вом потоп. Згаснуће и дуг сан под 
охлађеним громадама, подебелим 
наслагама пепела. Чело, прозрач-
ни стуб, као да се у крст преобра-
жава. Одлутали поглед у оно за 
чим се тек трага. Усне с којих 
само нежност у нечије ухо може 
да се слије… Све на слици ове 
жене, откривене/недодирнуте под 
пепелом, усредсређено на одгоне-
тање мисли. Ал’ само оне мисли 
заумне која би да маром/пламом, 
преображеном/ сливеном у капљу 
мастила, у тихости, из ватреног 
гротла у време будуће да се пре-
спе. И биће сном испуњена, жена 
магичног погледа, изнова разбу-
ђена искром што настаје тек уда-
ром каменом о камен, пламом о 
плам. Искром – изнова лице бла-
гости препуно. Снене очи, усне у 
жеђи за пољупцем. Изгладнелог 
ловца или устрашеног детета? 
црно, вретенасто стило. Књига 
сва од тајни. Занавек затворена. И 
плава врпца. Нит која у један чвор 
везује језике богова – који су оста-
ли немоћни, или намерно, с ми-
шљу о грехом заслуженој казни, 
немарни пред ватреним камењем 
и прокључалом лавом. Милени-
јуми? Само пролазни трен за тре-
ном.

(Из књиге „Жива слика“) 

Жива слика Давида Кецмана
Давид Кецман Дако: „Жива слика (У постељи 

од мора).“  Задужбина Јакова Игњатовића, 
Будимпешта, 2016

Врсни сомборски књижевник 
Давид Кецман Дако (Рајнов-
ци код Бихаћа, 1947) у свом 

новом делу „Жива слика” опреде-
лио се за лирскомедитативну, од-
носно за поетску прозу. Читајући 
његове приче читалац постаје све-
стан чињенице да лиричност на-
просто избија из сваке питком емо-
тивношћу дубоко прожете речени-
це. Ипак, ова лирика обилује зани-
мљивим ситуацијама, изванредним 
описима често драматски изоштре-
них међуљудских односа, сусрета, 
разговора, додира, међусобне нес-
хваћености људи који се сусрећу 
споредно или већ од Бога одређено, 
али никако случајно! Свака поједи-
на прича открива један посебан 
микросвет, јединствену драму која 
обилује напетошћу. Чести су 
вербални, али и духовни кон-
фликти са којима се јунаци Кец-
манових прича суочавају прили-
ком сусрета. Основни проблем 
углавном се заснива на неспора-
зуму услед затворености људи 
због страха од новог/старог по-
знанства, поводом бојазни да 
човек још једном буде отворен 
и искрен, као и услед постојане 
стрепње да усамљена, напаћена 
душа поново буде озлеђена, од-
бачена и поражена. 

Занимљиво је да при крају го-
тово сваке приче које су, у ствари, 
стварносне, животне, или живе 
слике остварене бојом речи, ма-
хом о сликару који тако оствару-
је свој унутрашњи, без речи, ина-
че, и неостварљиви аутопортрет, 
постоји ефектна, често и изнена-
ђујућа, па и фрапантна поента 
или наравоученије. Ове поуке/

поруке уједно представљају и поче-
так новог поимања, а дакако, и по-
новног размишљања о изазову који 
се рађа сваким новим читањем Кец-
манових прича. Иако је већ негде 
раније речено да је „Жива слика” 
збирка поезије у прози, на крају чи-
талац може да закључи да је то, у 
ствари, драмска поезија или поезија 
у драми, драма пресудног трена. 
Оног трена иза којег настаје тишина. 
А тишина је, како казује аутор у при-
чи „Понорник”, доиста, средиште 
света и свих душа. Једнако и оног 
који пише, као и душе оног који 
„Живу слику” чита/доживљава као 
ехо и властитог крика. Нечујног. Мо-
жда нечујног. 

Драгомир Дујмов
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Једног тужног јесењег дана Бер-
лемењ је добио позив из Париза. 
Из слушалице се јављао насме-

јани, промукли глас, слушај, глупи 
Мађару. Берлемењ је веома волео 
власника гласа, за кога се углавном 
говорило да је Србин, мада му је 
мајка била црногорка, а отац мађар-
ски Јевреј, он сам одиста је веровао 
да је једини Југословен, он је био 
готово једини егзистенцијални до-
каз за то да разни народи не само да 
су у стању да убијају једни друге, 
него и да једни друге обогаћују. То 
богатство је био Данило Киш. На 
свету, на целом свету он је имао нај-
лепшу адамову јабучицу. Праву 
француску адамову јабучицу, бар у 
очима Берлемења, ова смеша сред-
њеисточног Европејца је отелотво-
равала француза као таквог, му-
дрост, еротика, духовитост, стро-
гост, мужевно достојанство и му-
жевна самоиронија, пајац и морална 
инстанца, извините на изразу, и 
неусиљеност; тежина и лакоћа, то је 
био Данило Киш, смрт и бесмрт-
ност у истој личности.

Наш први сусрет се овако збио: 
једном се одржавала једна веома от-
мена конференција, тако блистава 
да је Берлемењ, када је прве вечери 
изашао из лифта, из те позлаћене, 
украшене крлетке, и погледао нао-
коло по сали за пријем, видео очито 
да је ту неко или Нобеловац или ми-
лионер. У суштини је и самог себе 
могао да идентификује тако, на ис-
кључивој основи, погледао је у ба-
рокно огледало, видео је да то тамо 
није ни ово ни оно, климнуо је гла-
вом: онда сам то дакле ја. Стао је 
украј, посматрао кретање, шишта-
ње, чаше за шампањац, смокинге и 
минђуше, амерички филм у боји, 
балска сала, музика: Чајковски. Ни-
кога није познавао, једино по фото-
графијама.

Онда се на другом крају сале по-
дигао црни ветар, и једна висока, 
краката појава протутњала је кроз 
врвеж, у спортском карираном са-
коу, као да је ова олуја све пообара-
ла, али ипак као да их је потом одмах 
и поново поставила на ноге једним 
грациозним рукољубом… не, не ру-
кољубом, мало јужније, грубље, 
хватајући жене за стражњице а му-
шкарце за кошуље на грудима, али 
с лакоћом неког рукољуба, с тешком 
љупкошћу – и испред Берлемења је 
стајао његов старији брат (јер је Бер-
лемењ био сиромашан браћом а во-
лео је да своје односе сведе на поро-
дичне, жудео је за сестрама и изми-
шљао је себи мајке, очеве и браћу, и 
тако даље, и тако даље, просто је то, 
попут трчања у врећи), непознати је 
викао као неки Отликов јунак, гр-
лио, лупкао по раменима, загледао 
Берлемења: Ти! Шта! Па! Дакле! У 
реду. Мађар! – и у том тренутку је 
свако могао да сазна, целокупно 
блиставо друштво, ко је Берлемењ, 
Берлемењ је дакле онај кога овај чо-
век промуклог гласа, рецимо: воли.

Слушај, глупи Мађару, јавио се 
глас из Париза (промукао сам, опио 
сам се у Дубровнику), и да наводно 
има у Мађарској некакве капи, кад 
би му их Берлемењ послао, али није 
важно, тражи то првенствено само 
због жена, како би се оне смириле, 
па здраво, говедо једно. Глас је тана-
но говорио мађарски, није био без 
страног акцента, али гибак, изнутра, 
инвентивно. Берлемењ је прилично 
добро умео да слуша, и на оном са-
ветовању, много су шпартали зајед-
но, руку под руку, као две пријате-
љице, и Берлемењ га је слушао, уз-
буђено и тронуто, док га је упућивао 
у многе унутарње, стручне ствари, 
да већ две године не пише и колико 
су безвредне оне његове вредности, 
управо дозлогрдила су му она њего-

ва својства која други хвале, и потом 
дуго о животу који би био нешто 
друго него књижевност, па да на 
крају каже: Мене само форма инте-
ресује, разумеш?! Глупи Мађару, 
можеш ли ти то да схватиш? Могу, 
ти српски крволочни националисто.

Оне лековите капи баш онда нису 
могле да се набаве, Берлемењ је трч-
карао горе-доле, навратио је и код 
филмског режисера који је био на-
правио филм о социјалистичкој кал-
варији капи, о непријатностима про-
налазача, обећао је да ће помоћи (и 
помогао је), али је навраћао свуда, 
позивао је удружења и пријатеље, 
апотеке и своје заклете непријатеље, 
а онда је навратио и код комшија, и 
у школу у суседству, па се вратио 
кући и заспао, као да је умро, а онда 
је одједном кренула поплава, звони-
ли су непознати људи, мушкарци, 
жене, стари, млади, деца, добар дан, 
донели смо за онога Данила, и доно-
сили су и доносили, допола пуне 
флашице, остатак, показивали их 
према светлости, мућкали како би 
Берлемењ видео, нису празне, фла-
шице у боји, фолије, теглице од сен-
фа, флаше од пива, у име наставнич-
ког већа, у име фудбалског клуба, у 
име цркве, донели смо Даниелу 
Кишу, говорили су, тешко је боле-
стан, о овом непознатом болеснику 
говорили су као да га веома добро 
познају и воле, као да га сви држе за 
ону кошчату, крупну руку, као да су 
га видели како се смеје, као да су 
познавали онај његов опасни сев у 
очима, који више нисам видео ни у 
чијим очима, онај бес као да су га, 
хорибиле дикту, читали.

Последњи пут су говорили теле-
фоном, на самом почетку октобра, 
како не разуме начин употребе који 
је Берлемењ приложио уз капи, на-
равно, слутио је он да Берлемењев 
израз није његова јача страна, знаци 
су на то указивали, али…, и тако 
даље, фриволно, без дрхтаја о соп-
ственој смрти, јер о чему другоме да 
се поведе реч, управо смо брбљали 
о томе да ли је на путу ка смрти сра-
змера чаја 3 x 3 или, молим те, 1 x 3. 
Али му је глас тада већ био тако про-
мукао, тако кашаст, тако није стизао 
из Даниловог грла да га више није 
смело да чује земно биће.

Берлемењ има полицу, купљену у 
Икеи, с остацима, преостале флаши-
це, капи, и само када погледа, чује 
гласове оног зачараног поподнева, 
старице, нацврцканог појца, уличног 
чистача, добар дан, ево ових капи, 
за онога Данила кога сте помињали 
да треба да се излечи, донели смо за 
њега да се излечи, видећете, излечи-
ће се, и све ће бити добро.

Превео Сава Бабић

(цитирано из књиге Саве Бабића 
Хармонија и дисхармонија петера 
Естерхазија. Прометеј, Нови Сад, 
2007. 112–115.)

Киш и Естерхази

Данило Киш пише да је „одан 
идеји побуне против конвенци-
ја”, а на другом месту каже: 

„Модерна књижевност је свесна да је 
осуђена на фрагментарност, али и 
жељна да управо кроз ту фрагментар-
ност дâ потпуну визију света и чове-
ка.” Петер Естерхази у роману Кори-
говано издање каже: „Овај текст је 
права деконструкција. На њу сам по-
мишљао и досад, чисто из »уметнич-
ких разлога«. Породични роман је као 
форма сумњив, јер је неизбежно но-
сталгичан, а ту не помаже ни иронија 
као контрапункт (иронија као зачин: 
смејурија), треба поступити радикал-
није, а то се дешава у првом делу ро-
мана [Хармонија целестис], разбијање 
облика породичног романа. (…) Иначе 
и није једноставно истински разбити 
нешто, јер »позади« увек остаје неки 
лук, нека нада или знак о томе да она 
управо оспорена »целина« некако 
ипак: постоји.”

Кишова породична трилогија је са-
здана од три композицијски сасвим 
различите књиге. Башта, пепео је 
роман с континуираним текстом, у 
фокусу стоје отац и мајка – у очима 
дечака. Рани јади су новелистички 
роман од самосталних прича. У фоку-
су је дечак – у сопственим очима. пе-
шчаник је (не сасвим) тобожњи доку-
ментарни роман. У фокусу је свет – у 
очима оца и у огледалу његове судби-
не. Наратор је потиснут, текст је скро-
јен од докумената, од којих су четири 
фиктивна, а један је стваран („Писмо 
или Садржај”).

Естерхази своју породичну хронику 
такође саставља од композицијски ра-
зличитих књига. производни роман има 
два дела: први је пародија класичног и 
производног романа, други део садржи 
белешке о животу породице писца пр-
вог дела књиге. помоћни глаголи срца 
је роман о смрти мајке јунака-наратора: 
први део описује догађаје пред мајчину 
смрт па до њене сахране, потом реч пре-
узима покојна мајка која се обраћа сину. 
Хармонија целестис такође има два де-
ла: у првом су фрагменти из живота 
породице Естерхази кроз векове, у дру-
гом је прича о оцу јунака-наратора до 
1950-их година. Кориговано издање је 
документарни роман о синовљевом про-
налажењу и коментарисању очевих из-
вештаја које је писао као агент комуни-
стичке тајне службе.

У центру Кишовог и Естерхазијевог 
породичног циклуса стоји отац, а у по-
задини лебде „велике приче” које је 
историја доделила њиховим породица-
ма: прича о фашизму и страдању Јевре-
ја, односно прича о комунизму и про-
пасти аристократије.

Битну улогу у тим причама играју 
породични документи. Киш спомиње 
очев Кондуктер и очево Писмо, које и 
објављује. Естерхази није знао за очев 
рукопис у архиви тајне полиције, па је 
своје романе писао неоптерећен позна-
вањем тих докумената, али они су га 
на крају породичног циклуса дочека-
ли, јер – како знамо од Булгакова – 
„рукописи не горе”, а изгледа и не 
остају затајени.

Петар Милошевић

Петер Естерхази (1950–2016), један 
од најзначајнијих савремених мађар-
ских и светских писаца, умро је 14. 
јула 2016. године у Будимпешти, после 
једногодишњег тешког боловања, о 
којем је написао свој последњи роман, 
Hasnyálmirigy napló (Дневник о гуште-
рачи, српски превод Арпад Вицко).

ПЕТЕР ЕСТЕРХАЗИ

Поглед грофице Хан-Хан
(Одломак)

У роману „Поглед грофице Хан-Хан“ (чији поднаслов гласи: „Низ Дунаво“), 
где главна личност Берлемењ (име значи: унајмљеник, агент који уместо газде 

путује и тражи Дунав, а заправо је то алтер его самог писца), путујући низ 
Дунаво, стиже и у Београд, па писац једноставно изјављује: Налазили смо се у 

домовини Данила Киша. (Сава Бабић)

Петер Естерхази и Сава Бабић
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МИЛАН ЂУРИЋ

Две песме
Велике куће полу, или потпуно празне
Сви су ван, чекају речи да потеку,
Зуби бели, раскошна одела, газе се по
Оштрим комадима распрслих погледа
Они славе нову славу

Представа, а нигде хлеба
И нико не зна да је гладан,
Ево тренутка, рогови
У коштац, на мишиће
Укопали се у блато до колена,
Освеживач мирише на промене

Високообртајним говорима
Его се најбоље полира, рече поветарац,
Помилује трошне дечје мисли, ишчезне
Трачком сећања, позната мелодија,
Ништа, свашта, дашта, којешта,
Лупа се у празно, можда под разно…

*

Уметничка колонија, Помаз

„360 степени“
Градић Помаз на домаку Будимпеште и Сентандреје крајем јула месе-

ца 2016. године био је домаћин међународне уметничке колоније под 
називом „360 степени“. Реч је о традиционалном окупљану ликовних 

уметника и књижевника које сваког лета организује будимпештанско Удру-
жење уметника „Круг“.

Ова колонија је позната по томе што се сваке године одржава у другом 
месту у Мађарској и као таква представља својеврсни путујући уметнички 
караван, препун квалитетних замисли и дела, добрих и позитивних вибра-
ција. Део остварења насталих на претходним колонијама чине и зидни 
мурал са ликовима српских просветитеља који краси зид српске школе 
„Никола Тесла“ у Будимпешти, мозаик са ликом светог Саве на истоименом 
дому културе у Десци, икона Исуса Христа у олтару Српске цркве у Батањи 
и још многе друге уметничке вредности широм Мађарске.

Ове године на колонији је учествовало преко тридесет стваралаца из 
Мађарске, Србије, Румуније, Хрватске, Немачке, Италије и БиХ. Међу њи-
ма било је највише сликара који су у периоду од 15. до 20. јула стварали 
уметничка дела за која су стекли импресије упознавајући се са животом и 
делом етномузиколога и композитора Тихомира Вујичића.

Сила Кампанини (горе) и Горан Кнежевић (доле): слике са колоније „360 степени“

Ц
рт

еж
 М

ил
ан

а 
Ђ

ур
иђ

а

Ми смо сигра,

Доба дечје наспрам трајања,
Трептај трошан смрћу спречен,

Илустрација приче која не постоји,
Приказ смртних честица под бременом предака,

Прашина која пада, док се слеже,
И природу недогледа не разуме.

Допуни ме да трајемо,
док трајемо?!
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Компјутерски превод
Превео сам свој роман Лондон, помаз са српског 
на мађарски (в. стр. 12), заправо: написао сам ма-
ђарску верзију, допуштајући себи извесна одсту-
пања од оригинала. Сада замисшљам како би 
изгледало ново српско издање као превод мађар-
ског превода. Засад сам изабрао један детаљ и 
пустио да посао пре-превођења уради компјутер-
ски преводилац. Ево резултата: 

Брижит Бардо акт фото
Брижит Бардо акт фото Ичвич родном кућа 

Помаз на таван одиграо кључну улогу у свргава-
њу комунизма кесице.

Наиме у Помаз комунизам није успео због сек-
са. И наравно због музике.

Процес је почео у штали Ичвичеви 1960-их 
годинама. Међу плугови и дрљаче рекао је свако 
вече музике, живе или магнетофона; господин 
Врапчић тамбура сијалица флаута и свирао гита-
ру и бокали Ичвич лупали лонац и шерпења, По-
маз тинејџери да се понашају овде као клуб.

Радили су све што комунизам морално про-
паст, димљена дуван, пили алкохол, слушање 
западне музике, похватали девојке, илегалне ли-
тературе, односно рок часописи и новине читати 
о сексу.

Џубокс магазин и Браво стигао до штале одмах 
до Плејбој и Брижит Бардо акт области. Наслов-
на стране фото темеља уздрмала комунизму си-
стем. А лист је у средини слике од којих би сваки 
политички систем колапс.

Ичвич и господин Врапчић одиграла баш Жу-
та подморница, када Брижит Бардо слика сева 
пред очима дечака. Они тргнуо једни другима 
руку у типичним француским анатомији облици, 
а затим препирка сленг погледа редослед.

Али Ичвич такође говорио у сленгу у то време, 
тако да може замислити речи упита шта би тре-
бало да буде овако: секс или музику.

И као тинејџер чак поштеног човека, Помаз 
млади одговорио да:

– Кушуј, зар не?
– То је секс?
– Погодио си, умни комбајн.
Ичвич рекао то људи који пате мушки грч, та-

мо њихов мердевине.
– Иди на таван, јер идеал за уситњавање на 

фото девојка.
Као јаничара на бедем зид, тинејџери Помаз 

спрат пажње нуде фотографију Брижит Бардо.
Лажна узбуна Ичвич шокиран видели ко је 

слепац Паче такође мердевине око гурка као ште-
не, иако шта жели слепац – да гледа?

Када се сви попео, у поткровљу звук жестоке 
размене речи, након чега пламен према кров.

Јер таван у мраку Брижит Бардо специјални 
француски облици не изгледа ништа. Иако је 
наишао и дечак који је почео задихан из мемо-
рије, али већина ипак волео би да види Бардо 
јесте. Неколико шибице су осветљене, и сено 
запалио.

Господин Врапчић присуство духа спасила 
Помази од пожара; тамбури спусти, попео на та-
ван и почео млатити кожну јакну коришћењем 
пламени сено.

Остали следи његов пример, и момци скинули 
одећу са девојчице да гасити ватре, који у светлу 
гаћице девојачке фигуре стопили Плејбој наслов-
ним сликама, баш као очи дечака се меша у сну 
стварност.

Илузија није могла да одоли ни слепац.
Он тапкао ћерку партијска секретара, и дахну 

јој близу уши:
– Брижит Бардо, Брижит Бардо!

Петар Милошевић

ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ

Бдење
Нећеш постати светац
ако се одрекнеш жеља.
Нити ће потмула јека 
из титрајућe аурe
твоје незгасле младости 
oлако, без мача 
исуканог 
на туробно небо, 
устукнути пред клицом 
велике тишине
коју зачињеш
одлучно
али ћутке.

Слобода бивствовања 
у другом,
свету доноси немир
али и смирај
у исти мах, 
разиграним бојама ватре
и опојним 
мирисима жеља.

Слобода, 
чији шапат кад чујеш 
осетиш моћ
да траве, 
трску 
и градове
обараш смело
снагом свог светла, 
и узбурканих снова.

Нећеш постати светац
ако се одрекнеш жеља, 
већ прашњава
осамљена сенка,
уморна од спотицања
о усахле наде, 
сјајем зачете
па рашчињене,
у дугој ноћи
узалудног бдења.

НИКОЛА ЛАСТИЋ

Арс поетика
песма
из себе
се рађа

кап по кап
реч по реч
стих по стих

и клица
и живот
и борба

потребо
моја
звездана

саздана
од исечака
ведрине
златоносне

смрт си
што ми се
у кости
увукла
немоћне

пољубац
отрован
што ме
уби драг

Хвалоспев
у  бесловесном
магновењу
сребром обавијен
спремам олују уморан

даљина од греха
ме неће
нада мном добри дух
бди

плач горестни
мисао ми збуни
пут пређени
до Преображења

Загонетке
1
Ко ти кармин, сна, поклопи
дангодину у погледу бистром:
невиних улица тротоара
у оку прозор, непресушан?

2
Које море, проходило, тишину
без обале, грча, без таласа,
боје креча, фијуком, без сржи
час зрели што претрпи, плави?

ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ

До краја бескраја
Кажи ми причу кад нас је лађа љуљала
Лађа љуљала
Месец је сијао а ти си звезде пребрајала

А ја сам слушао причање бескрајно тихо
Али ни у сну нисам тада слутио зло

Потом сам лутао до краја бескраја
Најзад се вратио ту пред врата твоја
Боме пред врата твоја

Прошло је време кад нас је лађа љуљала
Лађа љуљала
Док си ме сањала подмукла коб ти се пришуњала

А ја ћу сад вечно сањати бескрајно тихо
Али ни у сну неће мене минути зло

Потом ћу лутати до краја бескраја
И најзад наћи ћу вечита врата твоја
Та вечна врата твоја

Небо је море где ће нас лађа љуљати
Лађа љуљати
Месец ће сијати ми ћемо звезде умивати
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БЕНЦЕ АКНАИ

Песме
Да ти будем радник ноћне смене?
Ја сам ту, само назови мене
Шта је ово ако љубав није
Тела нам возе ноћне линије

Љубав с твојим очима се мјери
Ајмо будимо ноћни шофери
Загрли ме јако и дај ми пусу
Сједни ми у крило у ноћном бусу

Опусти се, сједни ми у крило
Заборави сутра шта је било
Ујутро када сунце излази
Бићу ја цвијет у твојој вази

Да ли чујеш да љубав нас зове?
Дођи са мном до Старе Пазове.
Моје очи твој осмех пасу
Чека нас зора у Врбасу

Ја бих с тобом до Северног пола
Но лепа је и Бачка Топола
Већ цвркућу јутарње птице
Стигли смо гле до Суботице

Други момци те лажу
Дођи са мном на плажу
Сви нестану као дим
А ти више вредиш, видим

*
Буди вила или дроља
Мени нећеш бити боља
Па рећи ћу ти овај пут
Баш ме брига и нисам љут

Теби ја сам само јаран
Нисам зато разочаран
Мене не занимаш више
Твоја чар ме не стимулише

Ко зна можда и ја сам крив
Што нисам фрајер, нисам див
Нисам краљ ни хрватски бан
Теби довољно посебан

Понашаш се као кучка
Ја сам теби кост од ручка
Глођеш ме док има(м) меса
Док сам ти од интереса

Добре сисе, зуби бели
Прави момак више жели
Јер љубав није у злату
Гради од срца палату

Буди добра, поштуј друге
Немој бити извор туге
И не презири никога
Ни пријатеље ни Бога

*
Она је већ двадесет двије
Мени многе тајне крије
Баш је зрела, баш је луда
Ја бих до ње, не знам куда

Лутам по Пешти и по Будиму
Тражим птицу у магли, у диму
Можда већ негдје далеко лети
Њено срце је на мојој мети

Баш ми фали, хоћу до ње
до Загреба кроз Летење
Да је сретнем на Јелачић плацу
Слатку птицу и дивљу мацу

Почетак равнотеже
Млеко, лопта, руке као ваздух,

Облак ипак мирише
У трамвају људи другачији

Река тече, шапуће немо, човек баца камен заборава,
Ал обале објашњавају извор

И птица је прецизност усред ове атмосфере

И земља се оре, брескве и смокве зру
Док глисте ружне минерале грле

Док далеки ветар облацима размахује

Мати и отац бескрајно у јами дечијој,
Ал мора ракија љута да се подели

Да ручак носи у себи башту

Кроз око зелено светлуцаво, и груди танане, језа
Али срце је дубље од земље

А будућност испод срца залутала

Лопате, идеје и школе штампају папире,
Ту досадну симболику на чаробној љуљашци

Зној и чело клизе удаљени у машти

Човек камилом кроз мистичност пустиње спокојно јаше.
Је л’ човек велики?

Ни галаксије, ни електрони ни он не зна...

Волимо ово под табанима поносно
Али Тибет и Амазон…

Као књиге непрочитане за један живот

Израсли смо из тачке коју нисмо схватили,
Али чудо се мора поновити

Кости нас зову у тај пољубац

И опет, човек само врти то бицикло, бесконачно
И незнање опасно пева и гура ту материју

Док осећај из несталих дана балансира над провалијом вечности

И на крају фотеља изнад гора уплашена своје судбине,
Али постоји ли крај, крај искуства у небу

Кад се истина ближи

Извори расположења
Сваког се дана

Изгубим
Сваког се дана

Вратим

Безброј пута

Увек нека несвесна ситница

Однесе
Понесе
Донесе
Нанесе

Затресе
Завесе

Криве се
финесе

Истина и равнотежа
Плешу на половима
Уплашеног магнета

ГРГА ОЛАХ

Кроз ноћ града
Одсањао сам сан
Време је буђења,

Тишина закључана
У меморији расцветалој

Шума у ветровима,
Киша која је издала шуму
Где још челични цвет вене
Где се још чује прошлост

Време је једина истина,
Већ заборављена и недовољно сазната.

Мали проклети чичак времена,
Трн у искреном осмеху

У подне уз ракију
Сви морају бежати

Од себе
Да би живели,

И сви живе
Да би пронашли

Себе
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Наши писци у мађарском преводу
Подухват Радионице „Венцловић“ у оквиру Културног и документационог центра

Радионица „Венцловић“ (основана 2007. године у оквиру Културног и 
документационог центра у Будимпешти), почиње нову серију издања 
– дела наших писаца у мађарском преводу. Идеја потиче од директо-

ра центра Милана Ђурића, а финансијску потпору за преводе пружа Ми-
нистарство културе и информисања Републике Србије.

Издавач се у овој улози јавља под именом Venclovics Műhely. За почетак, 
текуће 2016. године објављена су три романа савремених српских писаца 
у Мађарској: Лондон, помаз Петра Милошевића (наслов превода: London, 
Pomáz), Воз савести Драгомира Дујмова (наслов превода: Ábrándok vonata) 
и Маузолеј Милана Степанова (наслов превода: Tito laktanya).

Све три књиге спадају међу значајна и карактеристична остварења 
савремене српске књижевности у Мађарској и међу најзапаженија дела 
својих аутора, а могу бити занимљива и за мађарску публику. (О значају 
тих књига сведочи и податак да су доживеле и друго издање у оригиналу.)

Романе Драгомира Дујмова и Милана Степанова превела је Ержебет 
Шади (Sády Erzsébet), док је роман Петра Милошевића превео, или како он 
сам каже: написао мађарску верзију, сам аутор. Лектуру је урадио Предраг 
Степановић, корице је осмислио и реализовао Милан Ђурић.

Књиге се продају у Културном и документационом центру у Будимпешти 
(Nagymező utca 49) и у књижари Írók Boltja (Budapest, Andrássy út 45).

О историји Срба у Угарској по-
стоје многи радови, од мањих 
студија до великих моногра-

фија, попут Историје Срба у Војво-
дини Алексе Ивића, а имамо и зна-
чајне синтезе, у првом реду у обим-
ној, шестотомној Историји српског 
народа у којој су цела поглавља по-
свећена том питању, што је и разум-
љиво ако имамо у виду да се почев 
од турске најезде, а посебно после 
пада Смедерева и губљења и остата-
ка независности знатан део српске 
историје одвијао управо на тлу Угар-
ске. По завршетку Првог светског 
рата стање се из корена променило. 
„Нераздељива наследна“ царевина 
Аустрија је већ после Аустро-угарске 
нагодбе децембра 1867. нестала са 
политичке карте Европе, а 1918. је 
нестала и њена наследница Аустро-
Угарска Монархија. На територији 
те гломазне царевине настале су но-
ве државе: Република Аустрија, Че-
хословачка, Краљевина Мађарска, 
Краљевина Срба, Хрвата и Словена-
ца, Румунија је пак проширила своје 
границе на рачун некадашње Угар-
ске. После склапања Версајског ми-
ра, унутар тога Тријанонског миров-
ног споразума (1920) одређене су 
границе нових држава, а национал-
ним мањинама је загарантовано пра-
во на тзв. оптирање, то јест да се 
определе да ли ће остати да живе у 
земљи у којој су тим мировним уго-
вором затечени, или ће се преселити 
у државу у којој је њихова национал-
ност већинска. Већина Срба у грани-
цама нове мађарске државе опреде-
лила се за пресељење у Краљевину 
СХС, потоњу Југославију. Они мало-

бројни Срби који су остали у Мађар-
ској, нису играли, нису ни могли 
играти никакву улогу у даљем поли-
тичком животу свога народа па су у 
том смислу изгубили значај за цело-
купно Српство. Сходно томе, ни по-
литички фактори, ни историчари 
нису им посвећивали озбиљнију 
пажњу. Између два светска рата о 
Србима у Мађарској скоро да није ни 
писано. Осим своје цркве, у оквиру 
које је радило и школство, другу ор-
ганизацију практички нису имали. 
После Другог светског рата стање се 
у том погледу нешто мењало, али 
већих прегледних радова о историји 
Срба у Мађарској после 1920. није 
било. Тај недостатак је књигом Ни-
коле Ластића надокнађен.

После кратког предговора у којем 
је назначена тема ове монографије, 
аутор у првом поглављу, означеном, 
додуше, римским II, обрађује период 
између два светска рата. Најпре даје 
опис општег политичког и друштве-
ног стања у Мађарској, а затим де-
таљније говори о политичком, дру-
штвеном, економском, верском по-
ложају Срба у тој држави, са посеб-
ним освртом на школство, при чему 
се ослања на рад Бојане Чобан, Срп-
ске основне школе између два рата. 
Када су у питању српске установе, 
не може се, наравно, заобићи Теке-
лијанум који је, иако у веома непо-
вољним околностима, наставио рад. 

Поглавље се завршава лирски обо-
јеним описом последњих дана бу-
димске Српске вароши – Табана.

У поглављу у којем су обрађене 
године Другог светског рата, након 
кратког описа стања у Европи, дат 
је кратак преглед улоге и положаја 
Мађарске у рату. На крају овог по-
главља детаљније се говори о стра-
дању Срба у Мађарској за време 
рата. На првом месту се спомиње 
свирепо убиство сантовачког пароха 
Милоша Апића, одвођење у логор 
неких других свештених лица, по-
том се пише о интернирању српских 
цивила из Батање и Сантова, и де-
портовању неколицене младих из 
Сантова у Немачкку на рад. Аутор 
није заобишао ни логоре у Барчу и 
Шарвару где су страдали многи Ср-
би интернирани са оних подручја 
Југославије које је окупирала мађар-
ска војска.

Обрађени период после Другог 
светског рата знатно је дужи и по 
обиму, а и по пуних шездесет седам 
година, колико обухвата од 1945. до 
2012. За то време дошло је у свету па 
и у Мађарској до многих дешавања, 
са последицама које су се одразиле 
и на овдашње Србе. Срби у Батањи 
су већ крајем 1944. основали Удру-
жење српске омладине, а који месец 
касније основан је, такође у Батањи, 
заједно са Словацима из тог краја, 
Антифашистички фронт Словена. 

Словаци су средином 1945. покрену-
ли и недељни лист Слобода, који је 
од 6. броја редовито доносио и члан-
ке на српском језику. Догађаји су се 
убрзали. Мањине оснују своје Саве-
зе, а Срби, Хрвати и Словенци фор-
мирају Демократски савез Јужних 
Словена у Мађарској. Покрећу се 
новине, излази Народни календар. 
За време Ракошијеве диктатуре сви 
ти Савези били су под контролом 
власти, а за Јужне Словене, највише 
за Србе, дошли су тешки дани после 
Резолуције Информбироа (28. јун 
1948) и раскида веза са Југославијом. 
Тада су многе српске породице ин-
терниране, у првом реду из погра-
ничних крајева, а појединци хапше-
ни, злостављани. У револуцији 1956. 
Срби организовано нису учествова-
ли, али је појединаца било на обе 
стране. После пада револуције до-
шло је до увођења диктатуре, али је 
од 1960. почела консолидација. За 
време тзв. „Кадарове ере“ која је тра-
јала тридесет и кусур година, посте-
пено је завладала нека врста дру-
штвене стабилности, па су и мањине 
живеле без већих потреса, али и без 
могућности на озбиљнији проспери-
тет. О свему томе, па и о променама 
до којих је дошло после 1989. године, 
о српским организацијама и устано-
вама насталим у том периоду, аутор 
детаљно пише на преко 150 страни-
ца. Задатак новинског приказа није 
да све то преприча, то је и немогуће, 
већ да обрати пажњу на одређену 
књигу. У овом случају на вредну 
књигу Историја Срба у Мађарској 
1918–2012 Николе Ластића. 

Предраг Степановић

Књига која је недостајала
Никола Ластић: „Историја Срба у Мађарској 1918–2012“ 

Задужбина Јакова Игњатовића, Будимпешта, 2016
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