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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

И зградња Српског културног 
центра у Морахалому, реа-
лизована је у склопу пројек-

та „Colourful Cooperation Интеррег 
ИПА програма прекограничне са-
радње Мађарска-Србија”, у оквиру 
којег је такође предвиђено и оснива-
ње Мађарског културног центра на 
Палићу. Укупна вредност пројекта је 
3,8 милиона евра, а захваљујући 
Европској унији, бањски градић на-
домак Сегедина добио је импозантно 
здање, вредно 1,4 милиона евра.

Золтан Ногради, градоначелник 
Морахалома и Феликс Дука, пред-
седник Удружења за омладину и ра-
звој заједница „Еђ-Машерт“, били су 
главни иницијатори оснивања „Кола“, 
док је главни конкурсант и подноси-
лац пројекта била Развојна агенција 
Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Ти-
са.

Свечаност у Морахалому су сво-
јим присуством увеличали генерални 
секретар и изасланик председника 
Републике Србије Александра Вучи-
ћа Никола Селаковић, министар 
спољних послова и спољне трговине 
Мађарске Петер Сијарто, министар 
државне управе и локалне самоупра-
ве Србије Бранко Ружић, министар 

привреде Србије Горан Кнежевић, 
државни секретар одговоран за кул-
туру при Министарству за људске 
ресурсе Петер Фекете, министар кул-
туре и информисања Србије Владан 
Вукосављевић, европски комесар за 
образовање, културу, омладину и 
спорт Тибор Наврачич, потпредсед-
ник Владе Војводине Ђорђе Милиће-
вић, градоначелник Зрењанина Че-
домир Јањић и други.  

Српски културни центар „Коло” - 
како је то било назначено и на позив-
ници, достављеној бројним високим 
званицама – „отвара нова врата и 
димензију за неговање традиција, 
економских, културних, друштвених 
и религијских вредности кроз јачање 
прекограничних односа и развоја 
сарадње у будућности без граница“.  

Празнично је било већ у раним 
јутарњим часовима. Наиме, у капели 
„Живоносни источник“, која се нала-
зи у самом Српском културном цен-
тру „Коло“, јутрење су служили про-
тојереј-ставрофор Илија Галић, па-
рох батањски, архијерејски намесник 
сегедински и протонамесник Дали-
бор Миленковић, парох сегедински, 
а појао је Српски хор „Св. Серафим 
Саровски“ из Зрењанина. По оконча-

њу јутрења и након што су  високи 
политички званичници Мађарске и 
Србије пристигли, уследила је свеча-
на церемонија пресецања врпце од 
стране споменутих функциониера, 
као симбилично отварање Српског 
културног центра „Коло“.  

Пригодни културни програм у са-
мом центру отпочео је интонирањем 
српске и мађарске химне  које су 
отпевале оперске певачице Милица 
Досковић и Јулија Вајда. После изво-
ђења химни уследио је свечани тре-
нутак уручења кључа „Капије Балка-
на”. Наиме, како је истакнуто на 
свечаности, „Кључ Балкана“ је сим-
бол свега онога што наши народи, 
људи који живе у пограничном по-
дручју па и посетиоци, могу осетити 
и доживети у будућности. 

Град Морахалом је 8. јул прогласио 
Даном Србије и у будуће, сваке годи-
не овог дана, овај прелазни „Кључ 
Балкана“ додељиваће се неком насе-
љу у Србији, а власник кључа ће до-
бити могућност да своје културне, 
друштвене, привредне вредности 
представи у Мађарској, па и другде 
у Европској унији. „Кључ Балкана“ је 
град Морахалом први пут доделио 
граду Зрењанину. Кључ је градона-

челник Морахалома Золтан Ногради 
уручио Чедомиру Јањићу, градона-
челнику Зрењанина, који се захвалио 
на почасти и најавио да ће његов 
град у Морахалом довести бројне 
културне посленике, а неће бити за-
немарени ни сектори привреде и 
туризма.   

Потом се присутнима обратио ми-
нистар спољних послова и спољне 
трговине Мађарске Петер Сијарто: 

„Mи Срби и Мађари превалили 
смо дуг пут и много смо радили како 
би односи и везе две земље Мађар-
ске и Србије  данас били толико до-
бри као што јесу. Односи између 
Србије и Мађарске се заснивају на 
међусобном поштовању и зато су они 
данас бољи него икада, а политичари 
обе земље могу искрено да разгова-
рају о најзначајнијим темама.    Мало 
пре је био уприличен свечани чин 
уручења кључа „Капије Балкана”. 
Међутим, како би се побољшали од-
носи Мађарске и Србије,  био је по-
требан један кључ, кључ до срца. А 
до кључа срца – то су увиделе обе 
нације – ишло се преко националних 
заједница, националних и етничких 
мањина. Националне заједнице - 
Срби у Мађарској и Мађари у Срби-

 СВЕЧАНОСТИ

Отворен Српски културни центар у Морахалому
Култура у служби развоја туризма на југу Мађарске

Поводом свечаног отварања Српског културног центра „Коло“ у Морахалому, у том бањском градићу 
надомак Сегедина приређена је свечаност у присуству високих званичника Мађарске и Србије. Како је 

истакнуто, циљ овог пројекта је успостављање нове културне споне између двеју земаља,  
уз амбицију да ово место постане стециште и привредних и дипломатских сусрета
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ји -  повезују нас, а не раздвајају. 
Имајући у виду положај мањина, 
Србија треба да буде пример целој 
Европи како се брине о правима и 
положају националних мањина – она 
је изградила модел, који би требало 
да прате и друге земље.  Политика 
Мађарске је пак да што су национал-
не мањине јаче у нашој земљи, и Ма-
ђарска је јача. Подржавамо да наци-
оналне заједнице причају својим 
матерњим језиком, чувају и негују 
свој идентитет,  културу, традиције, 
одржавају своје институције, органи-
зују приредбе и одржавају  контакт 
с матицом. У Мађарској, ми постепе-
но повећавамо финансијска сред-
ства, дата српској заједници – ове 
године та сума достигла  је 2,5 мили-
јарде форинти. Уједно, у склопу про-
грама унапређења привредног ра-
звоја Војводине, позитивно смо вред-
новали 10.426 конкурса, који обухвата 
подршку дату средњим и малим 
предузећима, пољопривредним пре-
дузетницима, мешовитим фирмама. 
Ради се о финансијској подршци 
вредној 38 милијарде форинти“, ре-
као је Сијарто.

Након мађарског министра, по-
здравни говор одржао је Владан Ву-
косављевић, министар културе и 
информисња Републике Србије, који 
је нагласио: 

„Увек када се отвори културни цен-
тар, у галаксији културе појави се 
једна нова звезда. Када се народи 
чују и разумеју кроз културу, то значи 
да повећавају поверење. Тако пове-
ћавају и блискост, а то је пут до трај-
ног и чврстог пријатељства“, нагласио 
је Вукосављевић подсетивши да се и 
на Палићу гради Мађарски културни 
центар. Он је навео да само културна 

струјања која граде заједнички мо-
заик, уз чување националних обе-
лежја и традиције сваког појединач-
ног народа, чине да европска култу-
ра заблиста. Ако се суседи који су 
вековима живели заједно спајају, 
прожимају и пружају руке једни дру-
гима у области културе, кроз дубоко 
разумевање темељних културних 
образаца и уважавање онога што су 
генерације успеле да изнедре из себе 
као најбоље, тада ће народи једни 
према другима гајити велико прија-
тељство“, нагласио  је Вукосављевић.

Уследило је свечано освећење 
објекта Српског културног центра 
„Коло“. Свечани чин обавио је прото-
намесник Далибор Миленковић, па-
рох сегедински, који се том прилико-
им присутнима обратио и кратком 
пригодном беседом: 

„Ми празнујемо сећање на обно-
вљење храма и извора Животворне 
воде у Константинопољу, кроз који је 
Пресвета Богородица показала ми-
лост и моћ према нама грешнима. 
Знајући да овде у Морахалому по-
стоје лековите бање где људи долазе 
на телесно лечење, од данас овде у 
Српском центру „КОЛО“ имаће при-
лику и  душевно  да се излече у нашој 
православној капели у оквиру пре-
дивног  центра „Коло“.

        Уследио је наступ Српског хора 
„Св. Серафим Саровски“ из Зрења-
нина, а у културном делу програма 
учествовао је и Велики народни ор-
кестар РТВ Војводине, који је публи-
ци подарио мелодије класичне музи-
ке и јединственог света музике са 
Балкана. 

У низу беседника следио је градо-
начелник Морахалома Золтан Но-
гради, који је најпре на српском јези-

ку одржао свој говор и поделио 
своје мисли са високим гостима: 

„У политичким и привредним од-
носима Србије и Мађарске, отпочела 
је нова ера. Иако смо током заједнич-
ког историјата у регији због политич-
ких догађаја и несугласица имали 
безброј разлога зашто да се не воли-
мо, сада је најважније да заједнички 
градимо будућност. Ми, овде у Мо-
рахалому, на периферији границе, у 
Суботици и Војводини, треба да про-
нађемо оне аспекте, који ће нас по-
везати. То су две установе заједничке 
будућности: Српски културни центар 
у Морахалому и Мађарски културни 
центар на Палићу. Убеђен сам да 
ћемо помоћу језика и културе, у ин-
тересу становништва које овде живи, 
пронаћи могућности сарадње. Све то 
значајно ће допринети продубљива-
њу политичких, привредних и личних 
веза, контаката. Уколико политичко-
-привредни и цивилни актери погра-
ничних регија умеју да искористе све 
дате могућности сарадње, онда ће 
Европа народа бити јача – сви ће 
делотворније, ефикасније моћи да 
спроведу интересе старог континен-
та. Томе и ми, у овој српско-мађар-
ској пограничној регији, желимо да 
допринесемо. Молим учеснике про-
јектног партнерства, Мађаре и Србе, 
да искористимо историјски тренутак, 
могућности које су нам дате!“

Након градоначелника Морахало-
ма, уследио је поново кратак култур-
ни програм, а затим и поздравни го-
вор Николе Селаковића, генералног 
секретара и изасланика председника 
Републике Србије Александра Вучи-
ћа: 

„Празнујући данас културу, пра-
знујемо додатно зближавање Србије 
и Мађарске, Срба и Мађара. Са ове 
стране Морахалом, са јужне стране 
Палић – јесу једна спона и алка, још 
јача веза између Срба и Мађара, из-
међу Србије и Мађарске, које се, за-
хваљујући председнику Вучићу и 
председнику владе Орбану, данас 
налазе на историјском врхунцу сво-
јих односа. Сви ми који данас живи-
мо у Мађарској или у Србији имамо 
ту срећу да градимо на неким ста-
рим основама поучени и добрим и 
лошим – једно ново добро и квали-
тетно пријатељство и партнерство“, 
рекао је Никола Селаковић.

Поздравне речи присутнима упу-

тили су и Петер Фекете, државни 
секретар одговоран за културу при 
Министарству за људске ресурсе,  
Ласло Б. Нађ, народни посланик у 
Мађарском парламенту, Ђорђе Ми-
лићевић, попредседник Владе АП 
Војводине, а потом и Бранко Ружић, 
министар државне управе и локалне 
самоуправе Републике Србије, који 
је истакавши изврсне билатералне 
односе наших земаља нагласио: 

„Мени је била велика част да про-
шле године 26. јануара присуствујем 
полагању камен-темељца и мислим 
да је овај центар симбол нашег буду-
ћег прегалаштва на пољу не само 
културног баштињења, културних 
вредности, традиција, гастрономије, 
музике и свега онога што ће овде 
бити, него наравно, ми имамо и за-
једничке циљеве,  интересе кроз ко-
јих показујемо висок степен сагла-
сности у вези  бројних питања“.

Уследио је наступ Националног 
ансамбла „Коло“ из Београда, који је 
током програма извео две кореогра-
фије: „Мађарске игре из околине 
Суботице“ и сплет српских игара.   

Током свечаности, коју су улепша-
ли и наступи уметника из Мађарске, 
своје задовољство због отварања 
Српског културног центра  „Коло“ 
изразио је и Иштван Пастор, председ-
ник Скупштине Војводине, који је 
подвукао да је свечано отварање 
центра круна вишегодишње успешне 
сарадње Мађарске и Србије у реали-
зацији заједничких програма преко-
граничне сарадње. 

„Ми смо се трудили да од овог 
пројекта направимо стратешки про-
јекат. И на почетку и сада смо убеђе-
ни да овај објекат у Морахалому, као 
и онај који се гради на Палићу, пред-
стављају практично опредмећени 
симбол међусобног поверења, отво-
рености и разумевања, што јесте 
основа за дугорочну сарадњу”, пору-
чио је Пастор.

Крај свечаности, којој су прису-
ствовали и председница ССМ-а Вера 
Пејић-Сутор, потпредседник Игор 
Рус и руководилац Културно-умет-
ничког друштва „Банат“ из Деске 
Кристифор Брцан, протекао је у зна-
ку здравица и истицања добрих 
жеља и наде да ће Србија и Мађар-
ска заједничким снагама кренути у 
реализацију бројних програма.

Предраг Мандић
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М инистри унутрашњих по-
слова Србије и Мађарске, 
Небојша Стефановић и 

Шандор Пинтер, разговрали су у Бу-
димпешти, о даљем унапређењу са-
радње полиција двеју земаља, коју су 
оценили као изванредну. У прилично 
уопштеној информацији о садржају 
овог састанка, каже се да је министар 
Стефановић рекао да српска и ма-
ђарска полиција немају отворених 
питања и да се увек труде да сарадњу 
унапреде, у циљу још ефикасније бор-
бе против организованог криминала 
и корупције, али и како би решавали 
важна европска питања везана за 
миграције, борбу против тероризма 
и унапређење протока људи и робе. 

„Желимо да нашим грађанима 

обезбедимо што бољи, безбеднији и 
бржи транзит кроз наше државе“, ре-
као је Стефановић после састанка са 
новинарима. 

Српски министар је навео да је са 
мађарским колегом разговарао и о 
европском путу Србије, као и да му 
се захвалио на подршци коју Мађар-
ска пружа нашој матичној земљи на 
пољу европских интеграција, али и на 
блиским пријатељским односима. 

„Трудимо се да достигнемо високе 
стандарде које Европа предвиђа и у 
оквиру Поглавља 24 и шенгенских 
критеријума. Наставићемо заједно да 
радимо са Мађарском у интересу 
наших грађана и у циљу достизања 
критеријума који ће осигурати њихо-
ву већу безбедност“, казао је он. 

Министар унутрашњих послова 
Мађарске Шандор Пинтер истакао је 
сарадњу српске и мађарске полиције 
у борби против организованог кри-
минала, илегалних миграција и дру-
гих кривичних дела. Према његовим 

речима, са министром Стефанови-
ћем разговарао је о унапређењу са-
радње и мерама које ће побољшати 
рад полиција две земље у циљу бржег 
транзита грађана и њихове веће бе-
збедности. 

Разговарали министри унутрашњих послова 

Пинтер и Стефановић о 
актуелним безбедносним 

питањима

ПОЛИТИКА

У Београду је отворен Конзулат 
Мађарске, на челу са почасним 
конзулом, Немањом Милутино-

вићем. Конзуларно подручје обухвата 
Севернобанатски, Средњебанатски, Ју-
жнобанатски и Подунавски округ, као 
и територију Града Београда.

Шеф српске дипломатије Ивица Да-
чић очекује да ће отварање конзулата 
дати додатни импулс интензивирању и 
проширењу сарадње Србије и Мађар-
ске, а посебно у области трговине, инве-
стиција, туризма, културе, образовања, 
науке и технологије. "Кроз рад и актив-
ности почасног конзула у Београду уна-
предиће се и међусобно информисање 
и појачати везе два народа и квалитет 
конзуларне заштите. Активности поча-
сног конзула ће бити усмерене на даљи 
развој привредних и културних веза, 
посебно сарадњу региона и градова две 
државе, а у интересу унапређења међу-
државних односа и свестране сарадње 
Републике Србије и Мађарске", рекао 
је Дачић Подсетио је да Мађарска већ 
има два конзулата у Републици Србији, 

на челу са почасним конзулима, и то у 
Нишу од 2008. и у Крагујевцу од 2018. 
године, чија конзуларна подручја обу-
хватају управне округе којима припа-
дају. Дачић је истакао да су односи две 
земље на историјски највишем нивоу.

„Ценимо подршку коју Мађарска 
пружа европским интеграцијама Репу-
блике Србије. Посебно желим да нагла-
сим значај јачања економске сарадње, 
којем ће допринос дати и почасни кон-
зул господин Милутиновић”, рекао је 
Дачић, истакавши да очекује наставак 
мађарских инвестиција у нашу привре-
ду.

Немања Милутиновић је у периоду 
од 2015. до 2017. године радио као пред-
седник Канцеларије мађарске нацио-
налне трговинске куће у Србији.

„Узимајући то у обзир, као и чињени-
цу да су билатерални конзуларни одно-
си добри, очекујемо да ће приоритет 
активности бити унапређивање економ-
ске сарадње, као и сарадње у области 
туризма и развоја културних и спорт-
ских веза две земље”, навео је Дачић. 

Т оком прошле године у Србију 
је ушло око 16.000 миграната, 
углавном из Северне Македо-

није и Бугарске. У нашој матичној 
земљи је током прошле године у сва-
ком тренутку боравило између 3000 
и 4000 тражилаца азила и миграната. 
У граничним деловима са Мађар-
ском, Хрватском, Румунијом, али и 
БиХ, било је 990 инцидената наведено 
је у публикацији „Између затворених 
граница 2018” која је данас предста-
вљена.

„Више од 52 одсто новопридошлих 
странаца изјавило је да су своје др-
жаве порекла напустили због прого-
на и оружаних сукоба, а више од 60 
одсто да би волели да стигну 
даље до ЕУ држава”, наведено 
је у публикацији.

Мигрантска рута преко БиХ 
посебно је интензивирана у 
пролеће 2018. године, а према 
проценама Међународне аген-
ције ИОМ у Босну је током 
прошле године ушло 23.000 
миграната, а чак 80 одсто из 
правца Србије.

Представница Центра за 
кризну политику и реагова-
ње - СКПР Маја Драгојевић 
каже да је рута преко БиХ 
посебно опасна јер мигранти 
на разне начине покушавају 
да пређу Дрину и наводи да 
се током прошле године 12 
људи удавило у реци. Пове-
ћан је и број малолетника 
који сами путују, а Драгоје-
вић каже да је од јула до 
септембра у Србију ушло 
више малолетника него то-
ком целе 2017. године. Мало-

летници су најчешће узраста од 14. 
до 17. година.

Током целе 2018. године регистро-
вано је 2.800 страних малолетника 
који путују без пратње родитеља.

Забележен је и повратак у Србију 
најмање 45 тражилаца азила којима 
је захтев био одбијен у Мађарској, 
након спроведене адмисије из Срби-
је, а забележено је протеривање из 
Мађарске странаца који никада пре 
нису били у Србији - 68 особа.

Представница Комесаријата за из-
беглице Јелена Шурлан каже да је 
тренутно у Србији 2858 миграната и 
да је за њих наша матична земља 
транзит до ЕУ. 

Мађарска отворила трећи 
почасни конзулат у Србији

Хиљаду инцидената у  
прошлој години

Ново конзуларно представништво Мигранти и даље пристижу у Србију  
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С рпска православна заједни-
ца у Новом Сентивану 1. јула 
остала је без свог стуба, 

председника месне Српске право-
славне црквене општине, Данила 
Дане Веселинова, прегаоца, који се 
пре свега истицао својом скромно-
шћу. Иако је предводио црквену оп-
штину и чинио разна добра дела, 
ипак, све до краја свог овоземаљског 
живота Данило Веселинов остао је 
скроман, одан Црви и српској зајед-
ници у овом селу, надомак Сегедина.

Петнаест година је предводио цр-
квену општину. Ту дужност на себе 
је преузео 2004. године, након што се 
упокојио дотадашњи председник 
Мила Ацков. Своје дужности ревно-
сно је обављао чак и за време боле-
сти, која је ипак била јача.

Данила Веселинова су на новосен-
тиванском српском православном 
гробљу на последњи, најдужи пут 6. 

јула - на прагу великог црквеног пра-
зника Рођења Св. Јована Претече - 
испратили ожалошћена породица, 
родбина, многобројни пријатељи и 
познаници. Од покојника се, након 
опела, опростио протонамесник Да-
либор Миленковић, парох сегедин-
ски, који је између осталог рекао: 

„Ако неког у Новом Сентивану 
упитамо нешто о Дани, рећи ће нам 
да је био прави домаћин, газда у 
пуном смислу те речи. Сви га знају 
да је целог свог живота марљиво 
радио, рано устајао и касно легао. 
Било га је преко дана и на пољу, и у 
штали, и у селу, и у кући, свугде где 
је требало. Није жалио труда чак ни 
у поодмаклим годинама да помаже 
својим најмилијима у послу. Рекао 
бих другим речима да је цео његов 
живот био испуњен радом и моли-
твом. Рад и молитва су две одлике, 
које красе доброг човека и пример-

ног хришћанина, што је Дана и био. 
Као дугогодишњи председник цр-
квено-општинског одбора  вршио је 
и дужност тутора и трудио се увек 
да својим искуством, примером, до-
брим делима, трудом и радом по-
могне нашу свету Цркву.  Ако сте 
имали прилике да прођете поред 
наше светиње, уочили сте сигурно 
да се ради на њеној спољашњој об-
нови а купљен је и нови крст, који ће 
бити постављен на врх торња. И ту 
је наш Дана финансијски помогао 
заједно са својом породицом и на-
равно са другим верницима ове па-
рохије, односно, начелником Новог 
Сентивана. Планирано је да ови по-
слови буду окончани до наше хра-
мовне славе Успенија Пресвете Бо-
городице, 28. августа. Нажалост, чика 
Дана неће моћи то да види и радује 
се заједно са нама. Али, молимо се 
Господу Богу да му подари опроштај 
грехова и прими у насеља правед-
них, у Царству Небескоме. Вечан му 
помен.“

Данило Веселинов остаће заувек у 
сећању многих, по свом раду, човеч-
ности, оданости према Цркви. Нека 
му је слава и вјечнаја памјат.

Предраг Мандић

Н аграду „Мађарско наслеђе“, на 
предлог Балажа Фаркаша, Ђе-
рђа Фекетеа и Имреа Макове-

ца, истакнутих архитеката, 1995. годи-
не основала је Фондација „За Мађар-
ску“. Бригу о њој 2003. године преузе-
ло је Удружење за мађарско наслеђе 
и Европу. Ово високо признање доде-
љује се оним установама, групама, 
које се својом делатношћу посебно  
истичу на пољу уздизања мађарске 
културе, привреде, спорта, науке, тј. 
доприносе моралном и духовном уз-
дигнућу, унапређењу мађарског дру-
штва. Сви они заједно су саставни део 
„невидљивог духовног музеја“ мађар-
ског национа.

У пригодној лаудацији - коју је, ина-
че, саставио Ференц Шебе, познати 
композитор, етномузиколог, гитари-
ста и певач, добитник Кошутове на-
граде и Уметник нације – истакнуто 
је да је Ансамбл „Вујичић” одмах 
након свог формирања 1974. године, 
„стао уз покрет плесачница, игранки, 
а уз то је отпочео и истраживање и 
неговање музчиких традиција Срба 
у Сентандреји, Помазу, Чобанцу и Ка-
лазу”. 

Имајући у виду богатство фолкло-
ра којим располажу народи и народ-
ности у Карпатском базену, ансамбл 
је проширио свој истраживачки рад, 
заснован на Бартоковом изучавању 

музичке баштине.  Ансамбл „Вујичић” 
је успео да споји традиционално са 
класичним.

„Њихова перцепција и музицира-
ње позивају на савршено упознавање 
најплеменитијег мађарског наслеђа, 
наше прошлости, стрпљивости изме-
ђу различитости, доказујући тиме 
великодушност мађарске културе. 
Њихова народносна музика служи 
пропагирању спајања заједничких 
историјских традиционалних вред-
ности, богатства, а не етничкој одво-

јености“, наглашено је у образложе-
њу.

Након бројних одликовања, а међу 
њима и Кошутове награде, шеф ор-
кестра Габор Ередич је 22. јуна, пово-
дом најновијег признања, рекао: 

„Изузетно смо почаствовани овом 
наградом. Познато је да ми већ 45 
година сакупљамо, изводимо и про-
мовишемо јужнословенски народни 
мелос, а на репертоару имамо и ма-
ђарску народну музику, као и музич-
ку грађу других народа. Пошто је ово 
признање додељено нама као народ-
носном оркестру, сматрам да оно 
има још већу тежину. И нехотице ми 
пада напамет 2005. година, када је 
Тихомир Вујичић постхумно добио 
награду „За мађарску уметност“. 
Били смо пресрећни, наиме, ова пре-
стижна награда додељена је Тихоми-
ру, који је био Србин и бавио се ис-
траживањем музичке грађе Срба, 
Хрвата и Словенаца. Наравно, у ње-
говом истраживачком раду место је 
добила и мађарска музика и грађа 
других народа“, рекао је Ередич.

П. М.

Државно признање за оркестар из Сентандреје 

Преминуо председник ЦО у Новом Сентивану 

Награда „Мађарско наслеђе”  
Ансамблу „Вујичић”

Данило - Дана Веселинов
(1936-2019)

ПРИЗНАЊА

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Данило Веселинов

    У свечаној сали Мађарске академије наука одржана је пригодна свечаност, на 
којој су уручена овогодишња признања „Мађарско наслеђе“. Међу добитницима 

овог високог признања нашли су се и чланови Ансамбла  
„Вујичић“ из Сентандреје
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К амп у Ловри је окупио око 
шездесет полазника из раз-
них крајева Мађарске. Они 

су имали могућности да се опро-
бају у различитим вештинама, по-
чевши од ткања и шивења, правље-
ња лоптица и разних украса од 
пустоване вуне, преко израде мо-
заика до иконописања. Као и пред-
ходних година, осим предавача и 
учитеља из Српске школе „Никола 
Тесла“, са децом су радили и струч-
њаци из Србије, што се показало 
двоструко корисним, јер су пола-
зници кроз рад у некој од радиони-
ца вежбали и савремени српски 
говор.  

Организатори кампа, предвође-
ни Љубомиром Алексовом, пред-
седником Удружења за очување и 
неговање културе и традиције у 
Ловри, потрудили су се да, као и 
предходних година, све буде на 
завидном нивоу, а да су у томе и 
успели сведоче радови и насмејана 
и ведра лица малишана.  Председ-
ница Српске самоуправе у Ловри, 
Јелена Вукајловић Краус, у својству 

организатора је за наш недељник 
изјавила: 

- Ове године, нажалост, немамо 
учеснике из Батање, али су зато по 
први пут са нама деца из Деске. У 
кампу имамо и девојчице које су 
од самог почетка са нама и раде 
иконописање, и за њих можемо 
рећи да су стуб нашег кампа. На 
овом кампу деци је пружена могућ-
ност да се боље упознају са срп-
ском традицијом и обичајима, а 
Ловра је идеално место за органи-
зацију оваквог догађаја. Све им је 
на дохват руке, безбедно је и мир-
но, а Срби чине већину житеља 
нашег села. За децу су организова-

ни целодневни програми, тако да 
смо се потрудили да деци, осим 
рада у некој од радионица, органи-
зујемо и додатне активности, као 
што је купање на базену, обилазак 
Српског Ковина, вечера на Дунаву 
и друге занимљивости.

Завршни дан крунисан је изло-
жбом, на којој су били изложени 
радови учесника кампа. Том прили-
ком у Дому културе се окупило мно-

штво мештана, учесника кампа и 
њихових родитеља, а међу изложе-
ним радовима могле су се видети 
иконе, мозаици, предмети од пусто-
ване вуне, везене кецеље, разни цр-
тежи и предмети, ткане торбице, 
теписи и друго. 

Камп је посетио и Миклош Шол-
тес државни секретар Министар-
ства људских ресурса Мађарске, 
надлежан за народности, цивилна 
и верска питања. У друштву Љубо-
мира Алексова, идејног творца овог 
седмодневног образовно-едукатив-
ног догађаја и Ђуре Богдана, начел-
ника Ловре, гост је обишао све ра-
дионице табора, дружио се с децом, 
а на крају преподневног дружења 
одржао и конференцију за штампу. 

У својству једног од домаћина 
кампа, представницима медија нај-
пре се обратио Љубомир Алексов, 
представник Срба у Мађарском 
парламенту, који је нагласио да се 
за пети по реду камп ове године 
пријавио рекордан број учесника. 
Примљено је шездесет полазника, 
међутим, због мањка смештајних 
капацитета, нажалост, организато-
ри су на крају били приморани да 
неке пријаве, које су касније при-
стигле, одбију. Свакако, чињеница 

да за камп влада огромно интере-
совање, даје подстрек носиоцима 
пројекта и слатку бригу да догоди-
не реше питање проширења сме-
штајних капацитета. 

- Мађарска је од 2010. године уче-
творостручила финансијску помоћ 
народностима. Захваљујући томе, 
можемо све програме да оствари-
мо – рекао је Миклош Шолтес и 
нагласио да је Ловра у протекле две 
године добила 280 милиона форин-
ти за обнову и проширивање Срп-
ског забавишта и Српске основне 
школе. 

Он је потом у друштву Љубомира 
Алексова и Ђуре Богдана боравио 
и у месној Српској основној школи 
и забавишту, на лицу места се уве-
рио како теку грађевински радови 
на проширивању образовне устано-
ве у вези чијег финансирања су 
вођени и конкретни разговори.

На крају своје посете државни 
секретар одговоран за народности, 
цивилна и верска питања при Влади 
Мађарске посетио је и месни срп-
ски православни храм, где га је по-
здравио и у парохијском дому  уго-
стио протојереј Радован Савић, 
парох ловрански.

Д. К. - П. М.

Посетиоци завршне изложбе у Дому културе у Ловри

Ђуро Богдан, Миклош Шолтес и Љубомир Алексов, у друштву учесника кампа

Пети Камп за очување старих занатаЕДУКАЦИЈА

Ловра је почетком школског распуста по пети пут била домаћин дечјег Кампа за очување старих заната. У 
организацији ловранског Удружења за очување културе и традиције, малишанима је приређен садржајан 

програм, са циљем да се припадници млађе генерације Срба у Мађарској упознају  
са вредностима старих заната, који полако ишчезавају

У Ловри оживљене древне вештине  

ЗАХВАЛНОСТ ВЛАДИ ЗА ПОДРШКУ КАМПУ
Љубомир Алексов се захвалио мађарској Влади што сваке године знат-

ним финансијским средствима помаже реализацију кампа: 
- Захваљујући новчаној помоћи, добијеној од стране Фонда „Габор 

Бетлен“, ми смо ове године од кампера, као самодопринос, тражили сим-
боличних десет хиљада форинти. Имајући у виду шта све добијају пола-
зници табора, сматрам да је ова ставка повољна за учеснике. Са друге 
стране, деци се нуде разна занимања, радионице, програми, понуде, а са 
њима ради добро уходана екипа стручњака из матице Србије, која доно-
си све што је везано за старе занате, а ту су и наши домаћи педагози - 
рекао је Алексов и додао да је за камп посредством Фонда „Габор Бетлен“ 
од мађарске Владе ове године добијено 2,2 милиона форинти, а укупни 
буџет кампа достиже 3,5 милиона. 

Преостали трошкови финансирају се из самодоприноса деце, односно 
од новчане припомоћи обезбеђене од стране српских самоуправа у Ловри, 
Српском Ковину и Чипу, а успеху табора знатно су допринели и бројни 
спонзори.

ВИШЕСТРУКО УВЕЋАНА ДАВАЊА ЗА МАЊИНЕ
Државни секретар Миклош Шолтес је, приликом посете кампу, нагласио 

да Влада изузетно важним сматра помагање народносног школства, ја-
чање образовања, употребу матерњег језика, наставу на језицима народ-
ности у Мађарској. 

- Од 2010. године вишеструко је повећан број школа које су у власништву 
народности. Док је поменуте године дванаест образовних установа било 
у власништву земаљских народносних самоуправа, дотле, овај број данас 
достиже деведесет. Тако народности употребу матерњег језика и негова-
ње своје културе још више могу да приближе деци и омладини. У овом 
табору налазе се и педагози из Србије, који у многоме доприносе бољем 
знању матерњег језика, а исто тако сматрамо важним да старијим учени-
цима обезбедимо могућност путовања на студијске екскурсије у матицу. 
Ми смо убеђени да ће сви они постати лојални грађани своје земље, који 
ће волети државу Мађарску. Наравно, важно је да сачувају свој идентитет, 
а касније ту приврженост Српству предаће потоњим генерацијама. 



 
Будимпешта, 1. август 2019. 7 

Ј едан од највећих и најзначајнијих  
празника српског народа Видов-
дан, ове године у Новом Сентива-

ну протекао је и више него празнич-
но. Наиме, осим тога што су месни 
српски православни верници достој-

но прославили „празник српске 
судбине, дан српских победа и 
пораза, синоним великих наци-
оналних надахнућа“, дочекали 
су и дуго очекивани тренутак 
освећења новог крста, који ће 
ускоро красити торањ месног 
српског православног храма. 

Наравно, Срби у Новом Сен-
тивану су и раније настојали да 
обезбеде финансијска средства 
за улепшавање светиње, али се 
тек ове године указала прилика 
то и оствари. Након што је крст 
скинут са свог места и пошто су 
стручњаци из Србије пажљиво 
прегледали његово стање, одлу-
чено је да се на његово место 
постави нов крст.

Извођачки радови поверени 
су Радионици за рестаурацију 
и црквену уметност Банковић у 
Београду, коју предводи Вла-
дан Банковић. Проверени мај-

стор, који је већ урадио велелепне 
крстове за храмове у Румунији. Кр-
сно знамење је у Нови Сентиван сти-
гло преко Румуније и постављено у 
српском православном храму. Ту је 
његово освећење, на Видовдан, оба-

вио протонамесник Светомир Мили-
чић, парох дешчански и администра-
тор новосентиванске парохије. Све-
чаном чину је присуствовао и Лазар 
Путник, начелник села, који је изра-
зио спремност Локалне самоуправе 
да подржи даље реконструкционе 
радове на светињи. У том циљу пла-
нира да поднесе конкурсну пријаву, 
а благослов за то биће затражен од 
Будимске епархије, на челу са еписко-
пом будимским Лукијаном.

Начелнику села и свим приложни-
цима који су подржа-
ли набавку новог кр-
ста, односно финан-
сирање радова на 
светињи, захвалио се 
духовни пастир но-
восентиванских 
Срба, који је нагове-
стио да ће се радови, 
по свему судећи, при-
вести крају у августу. 
Све то значи да се за 
храмовну славу, Ве-
лику Госпојину, пред-
виђа окончање изво-
ђачких послова, по-
везано са пригодном 

свечаношћу. Наиме, осим поставља-
ња новог крста,  предвиђа се и обез-
беђивање новог громобрана, за који 
ће се такође побринути Радионица 
за рестаурацију и црквену уметност 
Банковић, а у плану је и кречење 
торња.

Поред већ наведених послова, убр-
зано се ради и на изолацији зидова 
светиње. Обијањем малтера у висини 
од два метра око целе цркве и упо-
требом водонепропусног малтера, 
жели се спречити продир влаге и 
штетних материја при којем ће се 
мајстори, по свему судећи, служити 
и додатним адитивима. 

У целом процесу радова неће изо-
стати ни кречење светог храма, фар-
бање прозора и улазних врата, улеп-
шавање порте... Све то, уколико све 
буде у реду и уколико и временске 
прилике буду наклоњене, требало би 
да се реализује до 28. августа,  пра-
зника патрона новосентиванске срп-
ске православне цркве, Успења Пре-
свете Богородице.

П. М.

С вакако, највећу пажњу приву-
као је други дан манифестаци-
је у Новом Сентивану, када су 

се низале приредбе, наступали разни 
уметници, а међу њима и фолклора-
ши Културно-уметничког друштва 
„Рузмарин“ из Калаза. Они су публи-
ци овом приликом извели кореогра-
фију „Гњилане“ и на тај начин пред-
ставили игре из југоисточног дела 
Косова.  

У програмској понуди Калазлија 
била је још једна кореографија. За-
хваљујући подмлатку „Рузмарина“ и 
подмлатку Културно-уметничког дру-
штва „Банат“ из Деске, публика је 
имала прилику да се диви „Играма 
из околине Београда“, које су зајед-
нички извели млади фолклораши два 
ансамбла. Сарадња  дечјих група из 
Калаза и Деске је примерна, а она 

датира из 2017. године, када су се деца 
упознала и спријатељила у фолклор-
ном табору у Батањи. Тамо су научи-
ла једну заједничку кореографију, а 
„Игре из околине Београда“, пак, у 
склопу дечјег фолклорног табора у 
Српском Ковину увежбао им је Јован 
Жикић.

Млади фолклораши испраћени су 
топлим аплаузима публике, а призна-
ње је одато и Друштву за неговање 
локалних традиција у Новом Сенти-
вану, које је раније на репертоару 
имало и српске народне песме.

Српска култура, ове године, није 
била заступљена само фолклором, 
Наиме, ове године поново је за ширу 
јавност била отворена парохијска 
зграда у којој се налази богата етно-
графска збирка. Љубитељи старина 
могли су погледати, уверити се у ле-

поте разних рукотворина, музејских 
предмета, вредности које данас пред-
стављају доказ богате српске про-
шлости овог насеља. Такође, заинте-
ресовани су могли да завире и у ме-
сни српски православни храм, где им 
је о историјату светиње говорио 
Милош Путник, старатељ цркве.

У сваком случају, мештани и њихо-
ви гости уживали су у дводневној 
манифестацији која ће се догодине 
поновити, на радост свих оних који 
воле да се опусте у понудама забав-
них, културних, гастрономских и 
спортских програма.

П. М.

 АКЦИЈЕУлепшавање храма на југу Мађарске

Освећен крст за црквени торањ  
у Новом Сентивану

Свечаном чину присуствовао је и Лазар Путник, начелник села, који је изразио 
спремност Локалне самоуправе да подржи даље реконструкционе радове на 
светињи. У том циљу планира да поднесе конкурсну пријаву, а благослов за то 

биће затражен од Будимске епархије, на челу са  
епископом будимским Лукијаном

Дани села у Новом Сентивану

"Рузмарин" улепшао традиционалну  
сеоску прославу

У организацији Локалне самоуправе села, у Новом Сентивану су одржани су 27. 
по реду „Дани села“. Организациони одбор предвођен начелником села 

побринуо се да дводневна манифестација протекне у знаку  
културно-забавних, спортских и гастрономских програма 
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Светковина окупила сународнике  
са више страна

С вету литургију у Липови служи-
ли су јереј Милан Ерић, парох 
печујски, администратор паро-

хије у Липови и протођакон Андраш 
Штријк а ни из овогодишње празнич-
не литургије није изостао опход цр-
кве, литија. На крају славског богослу-
жења у порти светог храма обављено 
је и свечано освећење славског кола-
ча, те благосиљање кољива. Кумовале 
су Мирјана Трагор, у име Самоуправе 
Срба Нове Пеште и Зорица Степанов 
из Мохача, која нам је рекла да је 
поносна и задовољна што је и у Ли-
пови могла да кумује.

- Посебно ме радује што нас је у 
великом броју било на данашњој хра-
мовној слави. Велика је част кумова-

ти, јер је то наше наслеђе, које смо од 
наших старих преузели. Нас је увек 
вера одржала, а тако треба да буде и 
у будуће.

Мирјана Трагор је такође била за-
довољна бројем верника који су се 
појавили на слављу, а наравно и са-
мим кумством: 

- Ако се у једном насељу, као што 
је Липова, у оволико великом броју 
појаве верници на храмовној слави, 

онда заиста има разлога за задовољ-
ство. Ништа друго не могу пожелети 
само да будемо ту, прекрстимо се, 

славимо заједно,  заиграмо заједно, 
да се насмејемо и знамо један за дру-
гог. Славски обичаји су се овде сачу-
вали, чувају се и дан данас и надам 
се да ће се још дуго дуго чувати.

За следећу годину часних обавеза 
кумства примили су се др Барбара 
Борши, Ксенија Вираг Ридл, др Оли-
вер Ридл и др Габор Кернер.  

На крају свечаног обележавања 
ивањданске храмовне славе у Липо-

ви, многобројним верницима и гости-
ма поздравним речима и пригодном 
беседом обратио се јереј Милан 
Ерић, администратор парохије у Ли-
пови, који је изразио своје велико 
задовољство због бројчаности верни-
ка који су дошли да прославе Ивањ-
дан.

После литургије, у порти светиње 
уприличено је пригодно послужење 
од стране кумова, а славље је наста-

вљено заједничким ручком у месном 
Дому заједнице, где се за добро ра-
сположење гостију побринуно Орке-
стар „Покладе” из Мохача. 

Истога дана, отворена је и изложба  
под насловом „Лукијан Богдановић 
– последњи патријарх карловачки“, 
коју је пре две године Музеј града 
Новог Сада поклонио Печујско-ба-
рањском српском удружењу.

П. М.

Срби у Липови су и ове године, на сам дан црквеног празника 7. јула, достојно 
прославили своју храмовну славу Ивањдан. Мештанима су се у празновању 
Рођења Cв. Јована Претече придружили многобројни српски православни 
верници како из мађарског, тако и хрватског дела Барање, а дошли су и  

Срби из Будимпеште, Калаза, Геда, Ловре и других насеља

Храмовна слава у Липови

Традиционална жетва и додолски обичаји

Б ило је изненађујуће колико се 
деце и младих окупило на њиви, 
како би упознали старе обичаје, 

везане за косидбу жита у Десци. У тајне 
ручне косидбе увео их је Милош Брцан, 
коме се придружио и његов син Кри-
стифор, председник месног КУД-а „Ба-
нат“, обојица одевена у стару традици-
оналну одећу, карактеристичну за сва-

кодневни живот и за обављање жетве 
почетком прошлог века.  Они су пред-
ставили и технику плетења ужади, од-
носно, процес рада грабљача, који су 
касније са српом у руци купили пшени-
цу у виду снопова и стављали на ужад.

Све је ишло како треба, а након оба-
вљеног посла није изостао ни добро 
заслужени доручак. Наравно, потом су 

уследиле и приче о другим жетелачким 
радњама. О њима се говорило и у Срп-
ском културном, образовном и духов-
ном центру „Свети Сава“, где је наста-
вљено дружење жетелаца и бројних 
гостију, заинтересованих за старе оби-
чаје а ту се плео и велики ивањдански 
венац. Наравно, плетење венца пропра-
ћено је представљањем разних техника.

Са овим и осталим обичајима 
упознала су се и сама дешчанска 
деца, а било их је двадесетак. Они 
су потом, са Кристифором Брцаном, 
призивали кишу. Осим у центру, овај 
додолски обичај, који је и својеврсна 
имитативна магија којом се призи-
вају кишни пблаци, евоциран је и 
код појединих српских кућа. Наиме, 
деци се пружила прилика да овај 
обред оживе и изведу у дому Спо-
менке Брцан Ђукин и Филипа Ада-
мова.

Тако је и овогодишње ивањданско 
славље у Десци протекло у знаку 
евоцирања успомена. Дешчани су 
још једном доказали да верно чува-
ју и негују народне обичаје и веома 
им је стало да се разним обичајима  
упознају и они најмлађи.

П. М.

Оживљавање успомена у Десци

Чланови Културно-уметничког друштва „Банат“ су Ивањдан обележили 
евоцирањем успомена на старе жетвене обичаје, а присетили су се и како су 

њихови  преци у сушним временима ритуално призивали кишу
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ИСТОРИОГРАФИЈАО пријатељству Николе Тесле и Јована Јовановића Змаја 

Идеја да се двојици чувених станара пештанског Текелијанума - научнику Николи Тесли и песнику Јовану 
Јовановићу Змају подигне заједнички споменик у Новом Саду, има своју предисторију. У историји је остао 

забележен дирљив сусрет познатог изумитеља и његовог омиљеног песника,  
чије је стихове Тесла превео на енглески језик  

Укрштање животних стаза двојице чувених Текелијанаца

П редлог о подизању заједничког 
споменика Змају и Тесли поте-
кла је од песника и академика 

Матије Бећковића који је, дубоко 
дирнут "Белом голубицом", највишим 
признањем које му је доделио „Тесла 
глобал форум” у Матици српској, при-
метио да није случајно што се такво 
признање додељује у Новом Саду. 
Реч је о родној вароши Јована Јова-
новића Змаја, који је за Теслу био 
највећи од свих песника и чије песме 
је лично превео на енглески.

Мада никада није посетио Нови 
Сад, Никола Тесла (1856-1943) је од 
ране младости био је упућен на овај 
град преко Матице српске и Змаја, 
пишу „Вечерње новости”. Почетак тих 
„специјалних веза” сеже до 1876. го-
дине, када је Тесла као студент Поли-
техничке школе у Грацу упутио Ма-

тици молбу за стипендију, али је ње-
гова молба „славној Матици” одбије-
на.

Много година касније, пошто је 
Тесла стекао глас научника светског 
формата, многи су Матици дубоко 
замерили што није на време препо-
знала „муњу" Теслине генијалности. 
Неспоразум је разјаснио некадашњи 
Матичин председник др Божидар 
Ковачек (1930-2007) у књизи "Никола 
Тесла и Матица српска".

Приносећи јавности на увид архив-
ске документе Ковачек је доказао да 
је стипендија млађаном Тесли ускра-
ћена на основу доследног поштовања 
критеријума који су предвиђали сти-
пендирање најдаровитије сирома-
шне српске младежи. Стога је пред-
ност дата Теслином вршњаку Алек-
сандру Табаковићу, који је био једно 

од седморо деце сиромашног обућа-
ра из Арада. Тесла је био син добро-
стојећег личког проте Милутина.

У предговору своје књиге, профе-
сор Ковачек је нагласио да ће у њој 
пажљив читалац моћи кроз докумен-
та да види или барем „назре лук из-
међу два духовна врха српског наро-
да - Тесле и Новог Сада”.

- Пажљиви читалац на основу тих 
докумената може да процени да ли 
у тим односима претежу звездани 
часови или тужне осеке - забележио 
је Ковачек.

Несумњиво, „тужна осека” препла-
вила је Теслу на вест о изостанку же-
љене стипендије, али тај догађај није 
ружним сећањем обојио однос пре-
ма Новом Саду и самој Матици јер 
24 године доцније, тада већ као по-
знати научник, Тесла је из Њујорка 
послао Матици прилог од 100 круна. 
На седници Главне скупштине Мати-
це српске, 12. септембра те године, у 
својству приложника Тесла је постао 
„матичар”.

Славном научнику је, приликом 
посете Београду 1892. године, указана 
велика пажња и почаст. 
Из вагона брзог воза Те-
сла је изашао пред више 
хиљада раздраганих су-
народника 1. јуна по ста-
ром календару. Током 
дводневног и јединог бо-
равка у Србији на сваком 
кораку приређивана му је 
добродошлица. На завр-
шној вечери у његову част 
приређена је гала вечера 
којој су присуствовали 
виђенији Срби, њих око 
стотину. Међу њима и 
Змај.

Тесла је у обраћању ре-
као да ће његово срце, 
далеко преко Атлантског 
океана, „вазда куцати за 
Српство и његову будућ-
ност”. А онда је уследио 
врхунац вечери - један од 
највећих лиричара срп-
ског романтизма Јован 
Јовановић Змај (Нови Сад, 
1833 - Сремска Каменица, 
1904) у част великог науч-
ника написао је песму 
коју је лично прочитао 
ганутом научнику: „Не 
знам шта је, је л̀ суштина 
/Ил̀ то чини само мис̀ о/

Чим смо чули: долазиш нам /Одмах 
си нас електрис̀ о.”

Сутрадан је београдска штампа 
писала да је 46 - годишњи Тесла био 
дирнут стиховима и достојанственом 
фигуром песника, тада 69-годишња-
ка, те је у знак захвалности пришао 
Змају и - пољубио му руку!

По повратку у Америку, Тесла се 
страствено посветио превођењу Зма-
јевих песама и почео да пише о срп-
ској историји. Тако је настао и његов 
есеј из 1897. године о горкој судбини 
српског народа, у коме научник кори-
сти и Змајеве стихове и мисли, зајед-
но са својим интерпретацијама ко-
совске и покосовске трагедије срп-
ског народа.

Превео је десетак Змајевих песама 
и објавио их у чувеном часопису 
„Век” (Тhe Century magazine). У том 
листу објављен је и Теслин текст по-
свећен Змају, у коме је америчким 
читаоцима донео детаљну биографи-
ју српског песника. Захваљујући Те-
сли, Змај је постао први српски књи-
жевник чије дело је преведено и об-
јављено у Америци. 

СТИХОВИМА ЛЕЧИО ТУГУ
"Када ми је било најтеже у Америци и када сам био од свих одбачен и 

несхваћен, с горким сузама читао сам Вашу поезију, а сада Вам обећавам 
да ћу Ваше стихове превести на енглески језик и у Америци објавити", 
обећао је Тесла Змају 1892. године, приликом њиховог сусрета у Београду.

ИЗ ПОМАЗА ЗА БЕОГРАД
Занимљиво је да Тесла никада није боравио у Новом Саду, али се у два 

наврата возом провезао поред овог града. Било је то 1892. године, када је 
путовао у Београду. Научник је, наиме, после веома успешних предавања 
по највећим европским градовима, а после смрти и сахране мајке Георгине 
(Ђуке), отишао у Пешту и Помаз, код ујака Паје Мандића. Тамо га је дочекао 
позив града Београда, Велике школе и Српског инжењерског друштва да у 
српској престоници одржи предавање великошколској омладини.

Јован Јовановћ Змај и Никола Тесла

Теслино писмо Јовану Јовановићу Змају

Матица српска одбила је Теслину молбу за стипендију
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Н аставни кадар и руковод-
ство Српске основне 
школе и забавишта у Ба-

тањи је успело да путем бројних 
конкурса омогући деци бесплатне 
екскурзије. Крајем прошле школ-
ске године сви излети и екскурзи-
је основаца су реализоване у Ср-
бији, како би деца могла што више 
да вежбају комуникацију на срп-
ском језику и како би упознали 
природна и културна блага Срби-

је. Ученици седмог разреда, у дру-
штву својих вршњака из Будимпе-
ште из Основне школе „Никола 
Тесла“, провели су четири незабо-
равна дана у Србији, захваљујући 
конкурсу „Без граница“. Стигавши 
у Србију, први дан су посетили Пе-
троварадинску тврђаву. Наредни 
дан су провели у Сремским Кар-
ловцима, а затим су посетили ма-
настире, Крушедол и Ново Хопово. 
Трећи дан у Србији је био резер-

висан за Сремску Митровицу, где 
су погледали Сирмијум, након 
чега су се упутили ка Засавици, 
специјалном резервату природе, 
који је станиште за више стотина 
птица, животиња и риба. Послед-
њи дан екскурзије ђаци су прове-
ли у Новом Саду.

Млађи основци су веома садр-
жајан, једнодневни излет провели 
у Субитици и на Палићу. У Суботи-
ци су посетили Дечје позориште 
и погледали мјузикл „Пао с кру-
шке“. Након обиласка центра гра-
да упутили су се ка „Мајкином 
салашу“, који одише традиционал-
ном атмосфером. Тамо су напра-
вили паузу за ручак и наставили 
пут ка Палићком језеру уживајући 
на његовој променади. Крај дана 
је припао обиласку зоолошког 
врта. Новчана средства за ову ек-
скурзијуомогућило је Министар-
ство за људске ресурсе.

Најмлађи, забавиштанци, прове-
ли су пријатне тренутке на салашу 
„Штејгервалд“, који се налази у 
непосредној близини Ђуле. Мали-
шани су се возали у кочијама, ја-
хали коње, играли на игралишту и 
посетили музеј старина који се 
налази на салашу.

Почетком јуна, ученици који су 
постигли најбоље резултате у току 
школске године, добили су на по-
клон тродневну екскурзију у Ср-
бију. Захваљујући дугогодишњој 
срадњи између две школе, ОШ 
„Јован Грчић Миленко“ из Беочина 
и Батањске двојезичне српске 
основне школе и забавишта, четр-
наест основаца и њихови настав-
ници провели су три незаборавна 
дана код својих побратима. 

Смештени у самом срцу Фру-
шке горе, на Андревљу, свакоднев-
но су уживали у природним лепо-
тама које краси ова војвођанска 
гора. Домаћини су се потрудили 
да својим гостима осмисле веома 
богат и садржајан програм. Првог 
дана су обишли Беочин, смештен 
на самој обали Дунава. Батањски 

школарци су затим посетили ОШ 
„Јован Грчић Миленко“ и дружили 
се са својим вршњацима, док су 
наставници причали са својим ко-
легама и ковали планове за буду-
ћу сарадњу. 

Другог дана пут их је одвео ка 
једном од најзначајнијих археоло-
шких локалитета  у Србији, до  Ви-
минацијума. Римски војни логор и 
град, који је настао у првом веку и 
трајао до почетка VII века, један је 
од најзначајнијих легијских логора 
на Дунаву, а извесно време и глав-
ни град римске провинције Горње 
Мезије, која се простирала на ве-
ћем делу Србије, северне Македо-
није и на северозападу Бугарске. 
Погледали су Маузолеј, мрачним 
ходницима се спуштали у фреска-
ма осликане гробнице; обишли су 
Терме значајно место у животу 
римских грађана, простор опушта-
ња, лечења и хигијене, али и про-
стор за дружење. Уживали су седе-
ћи у Амфитеатру, који је, не тако 
давно, изронио из костолачке рав-
нице, као и у Римској вили, чији је 
Атријум многе оставио без даха. И 
на послетку, нашли су се у друшву 
Вике, скелета најстаријег пронађе-
ног мамута у Европи. 

После овог садржајног обила-
ска, ученици су се опустили у 
Авантуристичком парку на тери-
торији Виминацијума. Последњи 
дан свог боравка започели су у 
Черевићу. Посетили су српку цр-
кву и црквени музеј, након тога су 
их угостили ученици и колеге у 
издвојеном одељењу у Черевићу. 
Они су за своје побратиме припре-
мили веома интересантан култур-
но-уметнички програм.

Три свакако незаборавна дана 
за наше основце брзо су пролете-
ла; било је ово једно велико иску-
ство за њих. Боравили су три дана 
у средини где се чуо само српски 
језик. Своје стечено знање српског 
језика могли су да користе и од-
лично су се снашли. 

Станислава Ђенеш Екбауер

Сусрети са лепотама и знаменитостима Војводине
Путовања батањских ђакаНЕВЕН

Мало је оних који се и данас с радошћу не сете догодовштина са ђачких екскурзија, седења у „шарагама“, 
певања најновијих шлагера, маминих укусних сендвича, омиљених грицкалица и непроспаване ноћи уочи 

поласка. То су најслађе успомене које се чувају целог живота. Батањским  малишанима из  
Српске основне школе и забавишта, недавне екскурзије ће свакако остати у  сећању 

К онцепција Драмског кампа се 
базира на едукативно-креатив-
но-забавном програму, у виду 

драмско – музичких радионица, пу-
тем којих су деца развијала уметнич-
ке таленте из области драмске, вокал-
не, инструменталне и плесне уметно-
сти, али и језичке и говорне способ-
ности, и ближе се упознала са срп-
ским језиком и књижевношћу за децу 
и са учесницима кампа. Уз све ово, 
деца су се користила  најјачим еле-
ментима дечје стварности, а то су 
машта и игра. Поред вишесатних ра-
дионица, на којима  су јачали тимски 
и индивидуални сценски израз, гра-
дили самопоуздање и вештине вер-
балне и невербалне комуникације, 
срдачни домаћини су се потрудили 

да деци ван радионичарског рада 
уприличе незаборавно дружење и 
обогате њихова знања и искуства ор-
ганизујући заједничке посете култур-
но-историјским атракцијама Батање 
и околине, посете базену и уживање 
у „ретро“ сладоледу, чему су се сва 
деца посебно радовала. Ове радио-
нице су од велике користи биле и 
педагозима, који су научили нове 
методе и технике рада и моће их ко-
ристити већ наредне школске године.

Тродневно дружење завршено је 
музичко-сценским перформансом за 
родитеље и мештане Батање, у коме 
су деца приказала све научене техни-
ке сценског израза и доказала да 
тимски рад нема граница.

С. Ђ.

Драмски камп - нови облик 
едукације и забаве

Почетком летњег распуста, Батањска српска основна 
школа је, на велику радост деце, организовала први 
Драмски камп, под називом „Хајде да се упознамо“, 

у сарадњи са Креативним студијом „Чаролија“ из 
Новог Сада. Деца из Батање и Србије провела су 

заједно три дана, у друштву инструктора  
и наставника

Новина у српском школству у Мађарској



Будимпешта, 1. август 2019. 11

www.snnovine.com

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

ИНФО
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „БАБРА“

 7. августа 2019. од 19.30 ч.

Домаћин пограма: 
Габор Ередич

Адреса: 
Budapest, Benczúr Kert

Улазнице: 
benczurkertiestek.jegy.hu 

Концерт у Центру „Коло“, у Морахалому 

BARCELONA GIPSY BALKAN 
ORCHESTRA

3. августа 2019. од 21.00 ч.
Улаз је бесплатан !
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шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

У смени део матуре у Српској гимназији „Ни-
кола Тесла” у Будимпешти, одржан је послед-
њих дана протекле школске године, а велика 

већина матураната дала је одговарајуће одговоре 
из српског језика и књижевности, мађарског јези-
ка и књижевности, историје, српског народописа, 
мађарског као страног језика, енглеског језика, 
ликовне културе и физичког васпитања. Председ-
ник матурске комисије је и овога пута био универ-
зитетски предавач, др Никола Ластић. Председник 
се током матурских испита стриктно придржавао 
свих законских правила и прописа, па је усмени 
део матуре прошао је како се и очекивали и сви 
матуранти су успешно положили испите. Ове го-
дине је укупно 88 кандидата полагало матуру. 

Директорка школе др Јованка Ластић је у аули 
честитала свима на успешно положеном испиту 
зрелости, док је др Никола Ластић евоцирао успо-
мене на своје гимназијске дане.

- Морам да вам признам да је у моје време, бар 
се тако мени чини, матура била много лакша. Када 

сам вас слушао и гледао, видео сам и чуо своје 
разредне другове и другарице на матурском ис-
питу. Многи од вас нису дали све од себе, а друге 
ваше колеге су се бориле са тремом, да би дале 
очигледне доказе о уложеном труду и припремље-
ности. Већина вас показала висок степен талента, 
интелигенције и урођених комуникативних спо-
собности, посебно језичких, што се тиче енглеског 
језика, а нажалост, у мањој мери у погледу мађар-
ског језика, разуме се, поред бројних изванредних 
резултата - рекао је Ластић. 

Пре поделе сведочанстава и примерка „Годи-
шњака” за 2018/2019 школску годину, директорка 
школе је свима пожелела много успеха у даљем 
животу. На крају се у име матураната свима захва-
лио Филип Иланковић. Захвални матуранти су, у 
знак пажње, председнику комисије предали при-
годан поклон, а директорки др Јованки Ластић, 
Ксенији Сушић Марков, заменику директора, и 
Тимеи Берец, секретарици школе уручили су цвеће. 

Драгомир Дујмов

Матуранти показали завидно знање
Резултати усмених матурских испита

Матуру је у Српској школи у Будимпешти ове године полагало 88 
кандидата и, према оцени комисије, сви су успешно  

одговорили на постављена питања

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА АВГУСТ 2019. 

 
01. 08.   Вечерње          
02. 08.   Св. Литургија 
03. 08.   Вечерње          
04. 08.   Св. Литургија 
10. 08.   Вечерње          
11. 08.   Св. Литургија 
17. 08.   Вечерње          
18. 08.   Св. Литургија 
24. 08.   Вечерње          
25. 08.   Св. Литургија 
27. 08.   Вечерње          
31. 08.   Вечерње          

 Јутрење се служи сваког дана у 08.00 часова

МОСКВА                     26. август - 3. септембар
Сергијев Посад, Владимир, Дивјејево...

БИСЕРИ КАВКАЗА        26. септ. - 6. октобар
Грузија и Јерменија

КРСТОВДАН У СВЕТОЈ ЗЕМЉИ
Јерусалим, Витлејем, Назарет    
                                                23. сеп. - 1. октобар
ЦАРИГРАД - ИСТАНБУЛ - авионом
Како га нисте видели!                  14 - 19. октобар

СВЕТИЊЕ ГРЧКЕ                      25-31. октобар
Евија, Егина, Суроти...

МИТРОВДАН У СВЕТОЈ  ЗЕМЉИ
Јерусалим, Витлејем, Назарет      3-11. новембар

ПРОСЛАВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ
У VIII КВАРТУ БУДИМПЕШТЕ

Српска Самоуправа Јожефвароша срдачно позива све 
заинтересоване на 28. свечано освећење Илијиног 

бунара, 2. августа 2019. године у 17:00. часова.

Богослужење ће бити одржано у дворишту 
Природњачког музеја 

(Magyar Természettudományi Múzeum)

- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч. Св.Илија)
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
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Ч ланови дешчанске Радионице 
„Златне руке“ најпре су се ода-
звали позиву руководства Срп-

ског културног центра „Коло“ у Мо-
рахалому, где су имали успешно 
представљање. У бањски градић на-
домак Сегедина понели су шаролик 
изложбени материјал, који је садр-
жао црквену грађу, односно, текстил-
ну која је је обухватила вез, златовез 
а њима су додати и поједини комади 
дрворезбарије.

Док је црквеном материјалу изло-
жбени простор обезбеђен у Капели 
„Живоносни источник“, дотле је оста-
ли део вредне, драгоцене грађе по-
стављен у холу центра. Наравно, пу-
блици су на лицу места представљене 
технике веза и златовеза, а они нај-
храбрији уживали су испробавајући 
различите тајне заната, који су мал-
тене ишчезли.

Увид у лепоте народне радиности 
имали су и полазници Народописног 
кампа у Харкању. Њих је брачни пар 
Брцан посетио 21. јуна, а промоцији 
лепота старих заната претходило је 
предавање Кристифора Брцана, који 
је деци  евоцирао своје успомене из 
детињства и говорио о разним оби-
чајима. Одмах потом уследило је 
активизирање кампера: са девојкама 
је обраду текстила радила Ева Брцан, 
руководилац Радионице „Златне 
руке“ док је дечаке у тајне дрворезба-
рења увео Кристифор Брцан.

Након гостовања у Харкању, поме-
нутим активистима „Баната“ није 
остало пуно времена за одмор. Наи-

ме, већ 28. јуна Кристифор је био 
гост-предавач Фолклорног кампа 
„Коло“ у Шиофоку, који је одржан у 
организацији тукуљског Дома култу-
ре. Овде је врсни фолклорни активи-
ста из Деске, са полазницима табора 
увежбавао српске игре из Шумадије 
и Понишавља, а одмах потом придру-
жио се својој супрузи у Ђули, где је 
од 28. до 30. јуна одржан празник на-

родне уметности Јужног Алфелда 
под називом „Körös-völgyi Sokadalom 
Népművészeti Fesztivál“.  Осим што су 
Дешчани приредили интерактивно 
занимање за заинтересоване, побри-
нули су се и за изложбу банатских 
народних ношњи, поставку предмета 
израђених у дешчанској радионици, 
а недељу су резервисали  за општу 
радионицу из области веза.

Већ следећег викенда, 7. јула акти-
висти „Баната“ побринули су се за 
оживљавање ивањданских и жетве-
них обичаја, којима су придодали  и 
оживљавање народног обичаја веза-
ног за призивање кише. Чланови Ра-
дионице „Златне руке“ одазвали су 
се и позиву Удружења за народну 
радиност Жупаније Бекеш, у чијој 
организацији је у Бекешчаби  од 14. и 
20. јула одржан 30. Јужноалфелдски 
камп народних радиности. У склопу 
поменуте манифестације, радионицу 
за израду сегединских папуча водила 
је руководилац дешчанске радиони-
це Ева Брцан.

Ако уз све то узмемо у обзир да је 
она била замољена да едукациона 
занимања одржи и у Батањи и сеге-
динској „Агори“, тј. да је боравила и 
у Кишујсалашу, где је полазницима 
пренела основна знања из области 
веза на производе од коже, као и то 
да позиви и даље стижу, онда се заи-
ста може рећи да руководство ради-
онице не треба да размишља о лет-
њој паузи. Наиме, већ су отпочеле 
припреме за августовски Камп ради-

онице, а и наруџбине за израду раз-
них текстилних предмета непрекид-
но стижу. За то време једанаесторо 
чланова радионице је у Бекешчаби 
прошло кроз обуку у разним занати-
ма. Довољно је споменути дрворезба-

рење, плетење кошарa, припрему 
медених колача и друге занимљиве 
занате о којима бригу води и усавр-
шавања организује Удружење за на-

родну радиност Жупаније Бекеш, са 
седиштем у Бекешчаби.

У његовом животу важну улогу 
играју активисти Радионице „Златне 
руке“ дешчанског КУД-а „Банат“, који 
су све познатији и признатији не само 

у Мађарској, већ и шире - како међу 
стручњацима, тако и код шире путли-
ке.

П. М.

 АКЦИЈЕ
Радно лето за дешчанске „Златне руке”

Иако су летњи годишњи одмори у току, нема одмора за чланове Радионице 
„Златне руке“ дешчанског Културно-уметничког друштва „Банат“. Мала, али 
одабрана екипа мајстора предвођена брачним паром Евом и Кристифором 

Брцаном, неуморно се одазива позивима, одлази на изложбе,  
усавршавања, презентације, предавања, симпозијуме, кампове

Активности радионице КУД-а „Банат”
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за културу и односе  
са верским заједницама АП Војводине и Управе за сарадњу са дијаспором и Србима  

у региону Министарства спољних послова Републике Србије

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ГОДИШЊИЦЕ
Ове године обележавају се два јубилеја везана за научника који је међу Србима био дуго 

запостављан, а у свету одавно признат: 140. годишњица рођења Милутина Миланковића и 
110. годишњица његвог доласка из Беча, на Универзитет у Београду. У престоници наше 

матице је прошле недеље одржана међународна конференција на којој су истраживачи из 
целог света говорили о животу и делу Милутина Миланковића

Јубилеји светски признатог српског научника

Свет слави непролазно дело Милутина Миланковића (1)

А строномија, градитељство, рефор-
ма календара, научнопопуларна 
дела и историја природних наука – 

области су којима се највише бавио Ми-
лутин Миланковић и због тога га је НАСА 
сврстала међу петнаест највећих науч-
ника који су изучавали планету.

„Мало се зна за Миланковића као ис-
траживача у архитектури и грађевинар-
ству, а посебно у вези са његовом оп-
штом теоријом о сводним конструкција-
ма. Био сам импресиониран његовом де-
таљном анализом тих конструкција па 
сам почео да сакупљам информације о 
њему, укључујући и научне радове“, ре-
као је проф. Хосода Тaкаши са Универзи-
тета Кјото на недавно одржаном науч-

ном скупу, поводом Миланковићевих ју-
билеја.

Истраживачи из Европе, Азије, Аме-
рике потврђују да је био визионар, вели-
ки иноватор.

„Његов рад је био толико испред свог 
времена да у прво време он није био ни 
оспораван, па је био изузетно оспора-
ван, да би тек после смрти био прогла-
шен једним од највећих научника који 
су се бавили земљом, климом и тако да-
ље“, истиче проф. Марко Иветић, пред-
седник УО Удружења „Милутин Милан-
ковић“.

Заслужан је што разумемо астроном-
ску теорију о климатским променама.

„Први је увидео да се енергетски ба-
ланс Земље може мењати променама 
одлика орбиталних параметара“, рекао 
је Завалишин Николај Николајевич са 
Сибирског истраживачког хидрометео-
ролошког института.

„Разумевање и развој те теорије јесу 
основа за оно што ми данас користимо у 
анализи климатских промена у модерни-
рању, у предвиђању будућих утицаја“, ис-
такао је проф. Слободан Симоновић са 
Универзитет Западни Онтарио.

Миланковићев лик је на новчаници од 
две хиљаде динара, има споменик у Бео-
граду, спомен-собу у Ректорату, али не и 
музеј.

„Ми већ пет година водимо оштру 
борбу са Градом и Републиком да се 
оснује музеј Милутина Миланковића. 
Мислим да ће и овај скуп дати један им-
пулс у том првацу“, истакао је проф. Ден 
Сендик са Универзитета Западни Онта-
рио.

А име путника кроз васиону, како га 
још називају, носе и два кратера на Ме-
сецу и Марсу, као и једна планета.

Ко је био Милутин 
Миланковић?

Милутин Миланковић (Даљ, 28. мај 
1879 - Београд, 12. децембар 1958) био је 
српски математичар, астроном, климато-

лог, геофизичар, грађевински инжењер, 
доктор техничких наука, као и популари-
затор науке и физичар.

Ванредни професор примењене мате-
матике био је од 1909. до 1920. године 
(осим 1914–1918), док је као редовни про-
фесор небеске механике радио од 1920. 
до 1955. (осим 1941-1945) на Универзитету 
у Београду. Био је декан Филозофског 
факултета школске 1926/27, пионир у ра-
кетном инжењерству, потпредседник 
САНУ у три мандата, почев од 1948, ди-
ректор Астрономске опсерваторије у 
Београду од 1948. до 1951, члан и реосни-
вач Комисије 7 за небеску механику Ме-
ђународне астрономске уније од 1948. до 
1953. итд.

Миланковић је дао два фундаментал-
на доприноса науци. Први допринос је 
„Канон осунчавања Земље” који карак-
терише све планете Сунчевог система. 
Други допринос је теоријско објашњење 
Земљиних дуготрајних климатских про-

мена узрокованих астрономским проме-
нама њеног положаја у односу на Сунце; 
данас познато као Миланковићеви ци-

клуси. Ово објашњава појаву ледених до-
ба током геолошке прошлости Земље, 
као и климатске промене на Земљи које 
се могу очекивати у будућности.

Основао је планетарну климатологију 
израчунавањем температурских услова 
у горњим слојевима Земљине атмосфе-
ре, као и температурске услове на плане-
тама унутрашњег Сунчевог система 
(Меркуру, Венери и Марсу), те Земљином 
природном сателиту - Месецу. Поред то-
га, Миланковић се у геофизици сматра 
коаутором теорије тектонских плоча, и 
то са својим радом Померање Земљиних 
обртних полова.

Миланковић је као аутор или коаутор 
регистровао осам патената, које је у пе-
риоду 1905-1933. подносио у различитим 
државама. Током професорске каријере 
остао је веран свом првом животном по-
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ПРЕСЕЉЕЊЕ ИЗ БЕЧА У БЕОГРАД
Миланковић је радио као грађевински инжењер у Бечу све до 1. октобра 1909. 

године, када је прихватио позив за ванредног професора Београдског универзи-
тета - на Катедри примењене математике, у склопу које су биле рационална и не-
беска механика, као и теоријска физика. Иако је имао веома значајне радове ко-
ји су се тицали армираног бетона, млади Миланковић је ипак био одлучио да се 
посвети фундаменталним истраживањима. Године 1910. постао је држављанин 
Краљевине Србије. Његова плата ванредног професора била је десет пута мања 
од оне коју је имао као инжењер у Бечу; стога је наставио да хонорарно ради ста-
тичке прорачуне у грађевинарству и када се преселио у Србију. 

УЧЕСНИК БАЛКАНСКИХ РАТОВА
Миланковић је, по доласку у Србију као професор Универзитета, прихватио 

позив свог школског друга са бечке Технике и власника грађевинске фирме Пе-
тра Путника, да од армираног бетона изради пројекат мостова у распону од 30 
метара, на стеновитим обалама на будућој траси пруге Ниш-Књажевац, у долини 
Тимока. Миланковић, коме се ова идеја веома допала, брзо је израдио статички 
прорачун за све мостове, а управо његово решење било је главни разлог да Срп-
ске државне железнице - СДЖ доделе посао предузећу Петра Путника, који је 
убрзо започео радове (1912. године). Као резервни официр, Миланковић је тих го-
дина учествовао је у Балканским ратовима. Био је на дужности референта за 
страну кореспонденцију у Штабу Дунавске дивизије првог позива, а потом у 
Пресбироу Врховне команде. 
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зиву - грађевинарству, па је радио као 
конструктор, статичар и супервизор на 
целом низу грађевинских објеката од ар-
мираног бетона широм Југославије. Тако 
је и већина патената везана за ову 
област.

Детињство у родном Даљу

Милутин Миланковић је рођен у селу 
Даљ, на десној обали Дунава, у Аустроу-
гарском царству. Он и његова сестра 
близнакиња Милена, били су најстарији 
од седморо деце. Њихов отац Милан био 
је имућан земљорадник и трговац као и 
локални политичар, али је умро млад — 
када је Милутину било свега 8 година. 

Миланковићи су била стара и угледна 

породица у којој је и раније било знаме-
нитих личности. Међу њима, Милутин је 
у својим Успоменама (аутобиографија) 
посебно говорио о Урошу Миланковићу 
(1780—1849), локалном просветитељу, при-
родном филозофу и реалисти који се бо-
рио против сујеверних ставова сељака и 
конзервативних локалних племића, те 
имао запажене расправе на немачком и 
српском језику објављене у делима Ор-
ганизам света, Организам васионе, Про-
света човека, Застава слободе и правде и 
Огледало истине. Умро је 1849. године за 
време грађанског рата у Аустријском 
царству. 

Милутинова тројица браће умрла 
су од туберкулозе још као деца. Након 

очеве смрти, мајка Јелисавета (дево-
јачко Маучевић), бака и ујак Василије 
Васа Маучевић, тада су се старали о 
деци. Међутим, старање о Милутину је 
преузео, у највећој мери, његов ујак 
Васа, који га је током већег дела живо-
та помагао и саветовао. 

Због осетљивог здравља, Милутин је 
стекао основно образовање код куће, 
учећи од гувернанти и приватних учи-
теља. У десетој години (почетком окто-
бра 1889), преселио се у оближњи Оси-
јек код другог ујака, Паје Маучевића, 
где је по први пут пошао у јавну школу.

У Милутиново време постојале су 
две врсте гимназија: класична и реал-
на, која је припремала ученике за сту-
дије технике и пољопривреде, па је та-

ко Милутин 1889. године започео своје 
средњошколско образовање у Реалној 
гимназији у Осијеку. Када је кренуо у 
јавну школу, увидео је недостатке које 
је имало његово дотадашње приватно 
образовање. Остала деца су била бо-
ља од њега у читању, писању и рачуна-
њу. Међутим, Милутин је убрзо сусти-
гао другаре и постао најбољи ученик. 
Сведочанство о завршеној реалној 
гимназији добио је 29. маја 1896. годи-
не. 

После завршетка гимназије и поло-
женог матурског испита, Миланковић 
је са групом матураната отпутовао на 
ђачки излет у Србију. Тада је поред 
Београда посетио и друга места ши-

ром Србије, а један део пута од Крагу-
јевца до Сталаћа прешао је пешице. 

Милутин се дуго премишљао шта да 
упише у Бечу. Пресудан утицај је имао 
његов професор математике на осјеч-
кој реалци, Владимир Верићак. У почет-
ку је желео да студира електротехнику, 
али тог одсека на Високој техничкој 
школи у Бечу није било. Зато се на наго-
вор професора Верићака Милутин на 
крају определио за студирање грађеви-
не. 

Одлазак на студије у Беч

Октобра 1896. године, у 17. години, Ми-
лутин одлази на студије у Беч које успе-
шно завршава 1902. године, с најбољим 
оценама. Милутин је касније о својим 
студијама у Успоменама написао: „Про-
фесор Емануел Чубер нас је учио мате-
матици... Свака његова реченица била је 
мајсторско дело строге логике, без ијед-
не сувишне речи, без иједне омашке.” 

Након одслуженог обавезног војног 
рока, Милутин позајмљује новац од ујака 
Васе како би наставио школовање на 
докторским студијама. Он се тада усме-

рио на решавање једног веома сложеног 
и тада актуелног питања из домена при-
мене статичких метода на конструкцији 
модуларних армиранобетонских мосто-
ва. Докторски испит Миланковић је по-
ложио у 25. години, 12. децембра 1904. на 

Високој техничкој школи у Бечу, и то ра-
справом под називом Теорија линија 
притиска (нем. Beitrag zur Theorie der 
Druck-kurven). Докторат је положио пред 

комисијом у којој су била четири члана: 
Јохан Брик (председник комисије), Лу-
двиг фон Тетмајер (ректор), Јозеф Фин-
гер (професор рационалне механике) и 
Емануел Чубер. 

Почетком 1905. године, на основу пре-

 ПРВИ ДАНИ У ЗАТВОРУ НА БАЛАТОНУ
Милутин Миланковић је овако описао свој први дан у мађарском затвору на 

Балатону: "Иза мене су се затворила тешка гвоздена врата... Седох на кревет, оба-
зрех се око себе и почех да мислим о свом новом друштвеном положају... У мом 
ручном коферу који сам понео са собом налазили су се моји већ штампани или 
тек започети радови о моме космичком проблему; ту је било и чисте хартије. По-
чех да прелиставам те списе, узех у руке своје верно перо, стадох да пишем и ра-
чунам. После поноћи се обазрах по собици, запитах се де се налазим. Изгледала 
ми је као преноћиште на моме путовању по васиони."

ХАПШЕЊЕ И РОБИЈА У МАЂАРСКОЈ
Непосредно пре избијања „јулске кризе” 1914. године између Аустроугарске и 

Србије, која ће довести до Великог рата, Миланковић се 14. јуна оженио са Хри-
стином Топузовић, родом из Шапца, након чега одлазе на свадбено путовање у 
његово родно село Даљ. Како је у то време био држављанин Србије са којом је 
Аустроугарска у ратном стању, Миланковић је ухапшен. Затворен је у једну ста-
ру жандармеријску касарну, а потом пребачен у логор Нежидер на језеру Бала-
тон. 
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поруке, Миланковић је примљен у позна-
ту бечку грађевинску фирму барона 
Адолфа Питела, где је убрзо заузео једно 
од главних места у конструктивном би-
роу. Миланковићево радно место се са-
стојало у обављању најсложенијих про-
рачуна статичке природе када је треба-
ло конструисати нове објекте од армира-
ног бетона. У то време, армирани бетон 
био је релативно нов грађевински мате-
ријал који се почео нагло користити у 
свим областима грађевине. Миланковић 
је један од првих стручњака који је у гра-

ђевинарство увео математичко модело-
вање, напустивши дотадашњи геометриј-
ски (графички) метод пројектовања. На-
кон мање од годину дана по запослењу, 
Миланковић се нашао пред проблемом 
пројектовања великог магацина и фа-
бричке хале од армираног бетона. Сло-
женост тих пројеката састојала се у томе 
што нису постојале математичке форму-
ле на основу којих би се могле одредити 
димензије арматурних греда и носећих 
плоча. 

Тада је Миланковић, уверен у своју 

докторску тезу односно у валидност оп-
ште теорије еластичности, стрпљиво ра-
дио на прорачунавању које ће објавити 
у стручном часопису и патентирати под 
називом Прилог теорији армиранобе-
тонских носача. Други рад на исту тему 
а на основу нових резултата објавио је 
1906. године. Резултат је био посебно ви-
дљив на пројекту армиранобетонског 
акведукта за хидроцентралу у Себешу, у 
Ердељу, који је урадио на почетку своје 
инжењерске каријере. 

Током пет година, колико је провео у 
бечком предузећу, Миланковић је осим 
себешког акведукта радио на следећим 
објектима: пројектовао је акведукт у Се-
мерингу и Питену, мостове у Крању, Бан-
хилди и Ишли, затим београдске кана-
лизације, те Крупову фабрику метала у 
Бердорфу. Остварио је шест одобрених 
и штампаних патената од великог тео-
ријског и практичног значаја чиме је 
стекао славу истакнутог изумитеља, као 
и финансијску добит.

Мистерија леденог доба

Проучавајући научне радове савре-
меног климатолога Јулијуса фон Хана, 
Миланковић је уочио значајно питање 
које ће постати једно од главних области 
његовог научног истраживања: мистери-
ја леденог доба. Идеју о могућем утица-
ју астрономских фактора на климатске 
промене први пут је у обзир узео астро-
ном Џон Хершел (1792-1871); касније, иде-
ју је утемељио геолог Лујс Агаши (1807-
1873). Упоредо с тим, било је још неколи-
ко покушаја да се објасне климатске 
промене узроковане астрономским си-
лама (најзначајнија од њих је теорија ко-
ју је поставио Џејмс Крол 1870-их). 

Миланковић је такође проучавао ра-
дове Жозефа Адемара и Џејмса Крола, 
чије су пионирске теорије о астроном-
ском пореклу леденог доба званично од-
бачене од њихових савременика. У то до-
ба, климатолози и геолози имали су пре-
овлађујући став да ледено доба настаје 
под утицајем океана-вулкана. Иако су 
имали поуздане геолошке податке о 
простирању глацијације на Алпима, кли-
матолози и геолози ипак нису могли да 
открију основне узроке, поготово због то-
га што су променљиве вредности осун-

чавања на Земљи током претходних до-
ба биле ван домашаја ових наука. 

Међутим, Миланковић је одлучио да 
прати њихов пут и покуша исправно да 
израчуна магнитуде таквих промена. Он 
је тражио решење овог сложеног про-
блема у области сферне геометрије, не-
беске механике и теоријске физике. По-
чео је да ради на проучавањима 1912. го-
дине, и то након што је уочио да је „мете-
орологија ништа друго него прикупља-
ње бројних емпиријских налаза, већи-
ном нумеричких података са коришће-
њем физике у траговима да се оне обја-
сне. Напредна математика нема улогу у 
овој науци.”. 

Његов први рад егзактно описује са-
дашњу климу на Земљи и како Сунчеви 
зраци одређују температуру на површи-
ни Земље након проласка кроз атмосфе-
ру. Први рад на ову тему штампао је под 
називом Прилог теорији математске 
климе у Београду, 5. априла 1912. године. 
Његов следећи рад на исту тему обја-
вљен је под називом О распореду сунче-
ве радијације на површини Земље, 5. ју-
на 1913. године. Исправно је израчунао 
интензитет осунчавања и унапредио ма-
тематичку теорију описујући климатске 
зоне, односно извршио је прорачун 
осунчавања за поједине упореднике од 
полутара (0°) до Земљиних обртних поло-
ва (90°).

Његов главни циљ је била изградња 
једне интегралне математичке теорије 
која ће повезати топлотне услове на пла-
нетама с њиховим кретањем око Сунца. 
Миланковић је о томе написао: „Таква те-
орија ће бити способна да нас одведе ви-
ше од самог директног посматрања, не 
само у васиони, већ и у времену... Биће 
могуће реконструисати Земљину климу 
и њено предвиђање, али даће нам и прве 
поуздане податке о климатским услови-
ма на другим планетама.” Након тога, по-
чео је да тражи математички модел ко-
смичког механизма како би објаснио Зе-
мљину климатску и геолошку прошлост. 
Објавио је рад на ту тему 1914. године, 
под називом О питању астрономских те-
орија ледених доба. Међутим, космички 
механизам није био лак проблем и Ми-
ланковићу ће требати више од две деце-
није за усавршавање ове теорије.

Доказао сурове услове  
на Марсу

Табела средњих годишњих темпера-
тура Марса објављена у Миланковиће-
вом делу Испитивање планете Марс 1916. 
године; ова табела је касније, 1920. годи-
не, публикована за светску научну јав-
ност у Паризу; овим радом, Миланковић 
је теоријским путем указао на изузетно 
сурове климатске прилике које онемогу-
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ПРОУЧАВАО МАРС, МЕРКУР И ВЕНЕРУ
Поред разматрања Марса, Милутин Миланковић се бавио и климатским усло-

вима који владају на Меркуру и на Венери. Посебно су значајни прорачуни тем-
пературних услова на Месецу. Миланковић је знао да један дан на Месецу траје 
15 земаљских дана, те да толико износи и дужина ноћи. Потом је израчунао да 
температура тла на дневној страни Месеца у подне достиже +100,5 °C. Такође, из-
рачунао је да температура током раног јутра на Месецу — тачније, пре појаве 
Сунца над хоризонтом — износи −58 °C. Данас се поуздано зна да дневна темпе-
ратура на Месечевој површини достиже +108 °C, а ноћна пада и до −153 °C.

УВАЖАВАН И НАГРАЂИВАН
Од 1933. до 1940. године професор Миланковић је био члан испитне комисије 

за полагање државног испита из предмета Небеска механика за особље Астро-
номске опсерваторије у Београду. Од 1936. до 1939. године био је председник пр-
вог Националног комитета за Астрономију, уз чију делатност је Југославија по-
стала члан Међународне астрономске уније. Миланковић је 20. децембра 1938. 
године одликован Југословенском круном трећег реда коју му је доделио краљ 
Петар II. На предлог Стјепана Мохоровића и Војислава Гредића, на годишњој 
скупштини Југословенског астрономског друштва (данас Астрономско друштво 
„Руђер Бошковић”), 20. јануара 1940. године изабран је за почасног члана. 



СНН

ћавају постојање воде у течном стању на 
овој планети

Његова супруга Христина је отишла 
у Беч како би разговарала са Емануе-
лом Чубером, који је био његов ментор 
и добар пријатељ. Користећи друштве-
не везе, професор Чубер је издејство-
вао Миланковићево ослобађање из ло-
гора и дозволу да Миланковић заро-
бљеништво проведе у Будимпешти с 
правом на рад. Након шест месеци 
проведених у логору, Миланковић је 
децембра 1914. године стигао у Будим-
пешту, где је био у обавези да се јавља 
у полицијску станицу једном недељно. 
Убрзо након доласка, Миланковић се 
срео са директором библиотеке Ма-
ђарске академије науке, Коломаном 
фон Силијем, који је као математичар 
оберучке прихватио Миланковића и 
омогућио му да несметано ради како у 
библиотеци тако и у Централном мете-
оролошком институту. Миланковић је 
провео у Будимпешти четири године, 

скоро цео рат. Наставио је веома студи-
озно радити на теорији клима. Кори-
стећи математички метод радио је на 
проучавању садашњих клима планета 
унутрашњег Сунчевог система. 1916. го-
дине објавио је рад под називом Испи-
тивање климе планете Марс. 

Миланковић је израчунао да је про-
сечна температура у доњим слојевима 
Марсове атмосфере −45 °C (−49 °F) и 
просечна температура тла −17 °C (1 °F). 
Такође је закључио следеће: „Ова вели-
ка разлика између температуре тла и 
доњег слоја атмосфере није неочеки-
вана. Велика прозирност Марсове ат-
мосфере за Сунчеве зраке чини да је 
Марсова клима веома слична висин-
ској клими наше Земље, која се такође 
одликује високом температурама тла, 
а ниским температурама ваздуха.” Да-
нас се поуздано зна да је просечна тем-
пература тла −55 °C (−67 °F), али да се 
температуре тла и ваздуха генерално 
разликују. У сваком случају, Миланко-

вић је теоријски доказао да 
Марс има веома екстремну 
климу. 

Миланковић је од 1912. до 
1917. године објавио седам 
научних радова о математич-
кој теорији климе, како за Зе-
мљу тако и за друге планете. 
Формулисао је прецизан ну-
мерички климатолошки мо-
дел с капацитетом за рекон-
струкцију прошлости као и 
за предвиђање будућности, 
те је установио астрономску 
теорију климе као генералну 
математичку теорију осунча-
вања. Када су најважнији 
проблеми у теорији били ре-
шени и основе за будући рад 
постављене, Миланковић је 
завршио књигу која је 1920. 
године објављена у Паризу 
на француском језику, под 
називом Математичка теори-
ја топлотног феномена узро-
кована сунчевим зрачењем 
(франц. Théorie mathé- 
matique des phénomènes ther- 
miques produits par la radiation 
solaire). Убрзо након објављи-

вања, метеоролози су 
овај рад препознали као 
значајан допринос проу-
чавању садашњих кли-
матских услова. Егзакт-
ни радови Левиса Фрија 
Ричардсона из 1922. го-
дине, као и Вилхелма 
Бјеркнеса из 1924. годи-
не, представљају темељ 
и пионирске радове из 
којих ће се развити са-
времена нумеричка про-
гноза времена. За допи-
сног члана Српске ака- 
демије наука Миланко-
вић је изабран 1920. годи-
не.

Ревизија 
јулијанског 
календара

Милутин Миланковић 
је 1923. године предло-
жио реформу јулијан-
ског календара. Суштина 
његовог предлога је да 
су преступне све године 
дељиве са 4, не укључују-
ћи секуларне године 
осим ако при дељењу са 
900 дају остатак или 200 или 600 (2000, 
2400, 2900, 3300, 3800... су секуларне али 
ипак преступне). Према грегоријан-
ском календару, преступне године су 
све оне које су дељиве са 4 не укључују-
ћи секуларне године осим ако при де-
љењу са 400 дају остатак 0 (400, 800, 1200, 
1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000... су 
секуларне али ипак преступне).

У мају 1923. године, Православна цр-
ква је у начелу прихватила календар; 
уклоњена је разлика од 13 дана (1—13. 
октобар 1923) настала од Никејског са-
бора до 20. века, а такође бројне цркве 
су усвојиле измењени алгоритам пре-
ступних година. Датуми Ускрса и срод-

них празника и даље би се обрачунава-
ли по обрасцу јулијанског календара. У 
то време, Миланковић је изражавао 
сумњу да период обртања Земље мо-
жда није константан; међутим, ово је 
било немогуће доказати и потврдити 
све до појаве кварцних и атомских ча-
совника. Варијације у периоду обртања 
Земље су главни узрок нетачности како 
грегоријанског тако и ревидираног ју-
лијанског (Миланковићевог) календара 
када се посматрају огромни времен-
ски распони. 

(Наставак у следећем  
тематском додатку)
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КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ
Између 1925. и 1928. Миланковић је написао научно-популарну књигу Кроз ва-

сиону и векове, у виду писама анонимној младој дами. Дело говори о историји 
астрономије, климатологији и науци уопштено кроз низ имагинарних посета ау-
тора и његове неименоване пријатељице различитим одредницама у васиони и 
времену које обухватају формирање Земље, затим посета древним цивилизаци-
јама, чувеним античким и ренесансним мислиоцима и њиховим достигнућима, 
као и радовима Милутинових савременика — Кепена и Вегенера. У „писмима” 
Миланковић образлаже и своју астрономску теорију климе, а описује је и сложе-
не проблеме небеске механике на поједностављен начин.

ПРИРУЧНИК ИЗ КЛИМАТОЛОГИЈЕ
Миланковић је у обимном делу Приручник климатологије (нем. Handbuch der 

Klimatologie) написао уводни део под називом Математичка наука климе и астро-
номска теорија климатских промена, у издању Кепена 1930. године на немачком 
(преведено на руски 1939). 1935. године је објавио књигу Небеска механика. Овај 
уџбеник користи систематски векторски рачун за решавање проблема небеске 
механике. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за културу и односе  
са верским заједницама АП Војводине и Управе за сарадњу са дијаспором и Србима  

у региону Министарства спољних послова Републике Србије

АФОРИЗМИ
Власт тврди да је бирачки списак сређен. Тачно се 

зна ко гласа за власт.
У Турској десет милиона људи говори српски. У Ср-

бији дупло мање.
Некада је овде владало сиромаштво. Данас влада 

људска беда.
Kонзилијум психијатара је потврдио да вођа није 

слеп.
Kо купи школску диплому има предност при купови-

ни радног места.
Горан Иванковић

*
Истрчао се. Сад ће дуго да лежи.
То што Србија нема море, само је затишје пред буру.
Парадокс је кад имаш одлично памћење, а не сећаш 

се ничег доброг.
Министру спољних послова дато је 24 часа да научи 

протокол.
Марко Миљковић

*
Признајем да сам невин и искрено се кајем због тога.
Демонстранти су растерани. Да ослобое место за 

митинг.
Ислеђења се овде и даље обављају без наркозе.
Вођа је задржао презиме да не поквари себи каријеру.

Живојин Денчић

*
Опозиције преко недеље нема нигде. Ради само ви-

кендом.
Народ је полудео. Срећа наша да је вођа психички 

стабилан.
Фашизам се повукао са улице. Сада је у институци-

јама.
Милан Р. Симић

*
Kод нас политика и криминал нису повезани. И без 

тога, политичари су нам криминални.
Нико није изнад закона, осим оних са пословима ис-

под жита.

Не дамо наше светиње! Својим телом бранићемо 
сплавове, играонице и кладионице.

Зоран Ђуровић

*
До поднева је мрзео сам себе. Од поднева смо га сви 

мрзели.
Разбистрило нам се. Лови се у мутном.

Ненад Митић

*
Најтеже је симултаним преводиоцима. Морају да 

слушају и наше и странце.
Прихватам оберучке сваку помоћ. Макар за њу била 

довољна и једна шака.
Милен Миливојевић

*
Kако са слабим карактером ући у политику. Kао и 

сви други.
Пред њима је будућност. Црна као ноћ.

Живко Продановић

*

Највеће криминалце стигла је рука правде. И поми-
ловала их.

Редовно испуњавају своје радне обавезе. Гласају.
Њима је народ на првом месту! За пљачку!

Весна Денчић

*

Није власт крива што народ живи лоше. Напротив, 
она је најзаслужнија.

Ми смо пропадање довели до савршенства. Дно нам 
увек измакне за мало.

Да нам није вођа, био би пљунути диктатор.
Љубомир Илић

*

Откривено је ко стоји иза масовних протеста против 
диктатора! Они што му нису легли.

За нашу заставу је потребан јарбол већи од дубине 
наше провалије.

Kад диктатор даје обећања, полиција бије ко неће 
да узме.

Владица Миленковић

*

Докторе, питате ме када сам почео да причам сам 
са собом? Одмах после избора!

Бирачи имају оправдање. Њихова наивност је на-
следна.

Прекинули смо демократске процесе када је народ 
поверовао у промене.

Наша непобедивост привлачи непријатеље из целог 
света.

Милан Р. Симић

*
Показали бисмо ми њему колико га волимо, али нам 

обезбеђење не дозвољава.
У опасној смо кризи идентитета.Они нас праве буда-

лама, а ми се правимо луди. 
Није ни чудо што мишеви коло воде. Мачку је убила 

радозналост.
Марина Аристо Марковић

*

Наша историја је славна свакоме коме не треба на-
рочит повод за славље.

Председник ни мрава не би згазио. Брине о јефтиној 
радној снази.

Ми не верујемо изабраним политичарима. Верујемо 
само у демократију. 

Он је политичка икона. Сви на њега стављају паре.
У колективном лудилу индивидуалне су само дија-

гнозе.
Лако ћемо направити метро. Подземље имамо, само 

да развучемо шине.
У светској подели рада и капитала наше задужење 

је да се задужујемо.
Слободан Симић

*

Домовина се воли изнутра. У кабинама јахти, у ра-
скоши вила.

Срби су најстарији народ. Не виде, не чују и не пам-
те ништа.

Ми смо отворени за све идеје. Само неко треба да 
нам прстом покаже на које.

Грађани имају велика очекивања од нове власти. Ни-
су мали да не знају шта се ради испод жита.

Институције система нико не сме да дира. Урушиће 
се ако их неко пипне.

Kреативно новинарство нема шта да тражи код нас. 
Ми све радимо по диктату.

Зоран Додеровић

*

И анђео чувар нас је напустио. Није имао кога да чува.
Нема потребе да градимо бољу будућност. Ми и 

онако живимо од данас до сутра. 
Васил Толевски



СННСНН

2

САТИРИЧНА ПРИЧА

Радоје Домановић: 

ВОЂА
- Браћо и другови, саслушао сам све говоре па вас 

молим да и ви мене чујете. Сви нам договори и разго-
вори не вреде докле год смо ми у овом неплодном 
крају. На овој прљуши и камену није могло рађати ни 
кад су биле кишне године, а камоли на овакву сушу 
какву ваљда нико никад није запамтио. Докле ћемо се 
овако састајати и напразно разговарати? Стока нам по-
липса без хране, а још мало па ће нам и деца скапава-
ти од глади заједно с нама. Ми морамо изабрати дру-
ги начин, бољи и паметнији. Ја мислим да је најбоље 
да ми оставимо овај неродни крај па да се кренемо у 
бели свет, да тражимо бољу и плоднију земљу јер се 
овако не може живети.

(Тако је говорио некад, на неком збору, изнемоглим 
гласом један од становника неког неплодног краја. 
Где и кад је ово било, то се, мислим, не тиче ни вас ни 
мене. Главно је да ви мени верујете да је то било негде 
и некад у неком крају, а то је доста. Оно, додуше, не-
кад сам држао да сам целу ову ствар ја сам однекуд 
измислио, али мало-помало ослободих се те страшне 
заблуде и сад тврдо верујем да је све ово што ћу сад 
причати било и морало бити негде и некад, и да ја то 
никад и ни на који начин нисам ни могао измислити.)

Слушаоци бледа, испијена лица, тупа, мутна, гото-
во бесвесног погледа, са рукама под појасом, као да 
оживеше на ове мудре речи. Сваки је већ себе зами-
шљао у каквом чаробном, рајском пределу, где се му-
чан и трудан рад плаћа обилном жетвом.

- Тако је, тако је... - зашушташе изнемогли гласови 
са свију страна.

- Је ли б-л-и-з-у? - чу се развучен шапат из једног 
угла.

- Браћо! - отпоче опет један говорити мало јачим 
гласом. - Ми морамо одмах послушати овај предлог, 
јер овако се више не може. Радили смо и мучили смо 
се, па све узалуд. Одвајали смо и од уста својих те се-
јали, али наиђу бујице па снесу и семе и земљу са вр-
лети, и остане го камен. Хоћемо ли ми вечито овде 
остати и радити од јутра до мрака, па опет бити и 
гладни и жедни, и голи и боси?... Морамо поћи и потра-
жити бољу, плоднију земљу, где ће нам се мучан труд 
награђивати богатим плодом.

- Да пођемо, одмах да пођемо, јер се овде живети 

не може! - зашушта шапат, и маса пође некуд не ми-
слећи куда.

- Станите, браћо, куда ћете? - и опет ће онај први го-
ворник. - Морамо ићи, али се тако не може. Ми мора-
мо знати куда идемо, иначе можемо пропасти горе 
место да се спасемо. Ја предлажем да изаберемо во-
ђу, кога сви морамо слушати и који ће нас водити пра-
вим, најбољим и најпречим путем.

- Да изаберемо, одмах да изаберемо!... - чу се са 
свију страна.

Сад тек настаде препирка, прави хаос. Сваки говори 
и нико никог нити слуша, нити може чути. Затим се по-
чеше одвајати у групице; свака шушка нешто за се, па 
и групице прскоше и узеше се за руке све два и два, те 
један другом говори и доказује, вуче један другог за 
рукаве и меће руку на уста. Опет се састану сви, и 
опет сви говоре.

- Браћо! - истаче се ођедном један јачи глас и над-
маши остале промукле, тупе гласове. - Ми овако не 
можемо ништа учинити. Сви говоримо, и нико никог не 
слуша. Бирамо вођу! Па кога би то између нас и могли 
изабрати? Kо је између нас путовао да зна путове? Ми 
се сви добро знамо, и ја први се не бих смео са својом 
децом поверити ниједноме овде на овом збору. Него 

кажите ви мени који познаје онога путника тамо што 
још од јутрос седи у хладу крај пута?

Настаде тишина, сви се окретоше непознатоме и 
узеше га мерити од главе до пете.

Човек онај средњих година, мрка лица које се гото-
во и не види од дуге косе и браде, седи, ћути као и до-
тле и некако замишљено лупка дебелим штапом по зе-
мљи.

- Јуче сам ја видео овога истог човека са 
једним дечком. Ухватили се за руке и иду 
улицом. Синоћ онај дечко отишао некуд 
кроза село, а овај сам остао.

- Остави, брате, те ситнице и лудорије да 
не губимо времена. Kо је, да је, он је путник 
издалека, чим га нико од нас не зна, те си-
гурно зна добро најпречи и најбољи пут да 
нас поведе. Kако га ја ценим, изгледа да је 
врло паметан човек јер непрестано ћути и 
мисли. Други би се брзоплет већ десет пу-
та досад умешао међу нас или почео ма с 
ким разговор, а он толико времена седи 
самцат и само ћути.

- Дабогме, ћути човек и мисли нешто. То 
не може бити друге него да је врло паме-
тан! - закључише и остали па узеше опет за-
гледати странца и сваки на њему и његову 
изгледу откри понеку сјајну особину, поне-
ки доказ његове необично јаке памети.

Не проведе се много разговора, и сви се 
сагласише да би најбоље било да умоле 
овог путника кога им је, како веле, сам бог 

послао: да их поведе у свет да траже бољи крај и 
плоднију земљу, да им буде вођ, а они да га безуслов-
но слушају и покоравају му се.

Изабраше из своје средине десеторицу који ће оти-
ћи странцу те му изнети побуде збора и своје бедне 
прилике и умолити га да се прими за вођу.

Отидоше она десеторица, поклонише се смерно 
пред мудрим странцем, и један од њих узе говорити о 
неплодном земљишту њихова краја, о сушним година-
ма, о бедном стању у коме се налазе, и заврши овако:

- То нас нагони да оставимо свој крај и своје куће па 
да пођемо у свет тражити бољи завичај. И баш сад ка-
да падосмо на тако срећну мисао, као да се и бог сми-
лова на нас те нам посла тебе, мудри и врли странче, 
да нас поведеш и спасеш беде. Ми те у име свих ста-
новника молимо да нам будеш вођ, па куд год ти, ми 
за тобом. Ти знаш путове, ти си свакако и рођен у 
срећнијем и бољем завичају. Ми ћемо те слушати и по-
коравати се свакој наредби твојој. Хоћеш ли, мудри 
странче, пристати да спасеш толике душе од пропа-
сти, хоћеш ли нам бити вођа?

Мудри странац за све време тог дирљивог говора не 
подиже главу. Остаде до краја у истом положају како 
га и затекоше: оборио главу намрштен, ћути, лупка по 

земљи и - мисли. Kад се говор заврши, он не мењајући 
положај кратко и лагано процеди кроза зубе:

- Хоћу!
- Можемо ли, дакле, поћи с тобом и тражити бољи 

крај?
- Можете! - продужи мудри странац не дижући гла-

ве.
Сад настаде одушевљење и изјаве захвалности, али 

на то мудрац не рече ни речи.
Саопштише збору срећан успех додајући како тек 

сад виде каква велика памет лежи у том човеку.
- Није се ни макао с места, нити главе подиже, бар 

да види ко му говори. Само ћути и мисли. На све наше 
говоре и захвалности свега је две речи проговорио.

- Прави мудрац!... Ретка памет!... - повикаше весело 
са свију страна, тврдећи како га је сам бог као анђела 
с неба послао да их спасе. Сваки бејаше тврдо уверен 
у успех поред таквог вође, да га ништа на свету не би 
могло разуверити.

И тако на збору би сад утврђено да се крену још су-
тра зором.

*
Сутрадан се искупи све што имаше одважности да 

пође на далеки пут. Више од две стотине породица до-
ђе на уречено место, а мало их је још и остало да чу-
вају старо огњиште.

Тужно је погледати ту масу бедног становништва 
које љута невоља нагони да напусти крај у коме су се 
родили и у коме су гробови предака њихових. Лица 
њихова коштуњава, изнемогла, сунцем опаљена; пат-
ња је дугим низом мучних година остављала трага на 
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њима и изразу дала слике беде и горког очајања. Али 
се у овом тренутку у њиховим очима огледаше први 
зрачак наде, али и туге за завичајем. Понеком старцу 
се слила суза низ смежурано лице, уздише, очајно вр-
ти главом с пуно неке слутње, и радије би остао да 
причека још који дан па да и он остави кости у том кр-
шу неголи да тражи бољи завичај; многе од жена гла-
сно наричу и опраштају се са умрлима којима гробове 
остављају; људи се отимају да се и сами не би разне-
жили и вичу:

- Добро, хоћете ли да и даље гладујемо у овом про-
клетом крају и да живимо по овим уџерицама?

А и они би сами чисто хтели да цео тај проклети 
крај и оне бедне кућице понесу, да се може како, са 
собом.

Граја и галама као у свакој маси. Узнемирени и људи 
и жене, а и деца што их мајке носе на леђима, у љуљ-
кама, ударила у цику; узнемирила се некако чак и сто-
ка. Стоке мало и имају, али ту је понека кравица, поне-
ко мршаво, чупаво кљусе с великом главом и дебелим 
ногама, на кога су натоварили вазда неких поњава, 
торби, или по две вреће преко самара, па се сирото по-
води под теретом, а опет се држи у сили па зарже по-
кадшто. Неки, опет, натоварили магаре, дечурлија вуче 
псе о ланцима. Ту је, дакле, разговор, вика, псовка, 
кукњава, плач, лавеж, па чак и један магарац два-три-
пут њакнуо, али вођа ни речи да проговори, као да га 
се цела та маса и врева ништа не тиче. Прави мудрац!

Он једнако седи оборене главе, ћути и мисли, и ако 
тек пљуцне покаткад, то му је све. Али му је баш због 
таква држања популарност нарасла тако да је сваки 
био у стању скочити, што кажу, за њим и у ватру и у 
воду. Међу многима могао се чути отприлике овакав 
разговор:

- Море, срећни смо, те наиђосмо на оваква човека, 
а да смо без њега пошли, не дао бог, зло и наопако, 
пропали бисмо!

- То је памет, мој брате! Само ћути, речи још није 
проговорио! - рећи ће један па погледа са страхопо-
штовањем и поносом у вођу.

- Шта има да говори? Kо говори, тај мало што ми-
сли! Мудар човек, разуме се, па само ћути и нешто ми-
сли!... - додаде други, па и он са страхопоштовањем 
погледа вођу.

- Па није ни лако водити оволики свет! И мора да се 
мисли кад је примио на себе толику дужност! - опет 
ће први.

Дође време поласку. Чекали су мало не би ли се још 
ко присетио да пође с њима, али како никог не беше, 
није се могло даље оклевати.

- Хоћемо ли кренути? - питају вођу.
Он устаде без речи.
Уз вођу се одмах груписаше најодважнији људи да 

му се нађу у несрећну случају и да га чувају да му се 
не би десила каква опасност.

Вођа својски намрштен, оборене главе, коракну не-
колико пута машући достојанствено штапом испред 
себе, а маса крене за њим и викну неколико пута:

- Живео!
Вођа коракну још неколико корака и удари у плот 

од општинске зграде. Ту, наравно, стаде он, стаде ма-
са. Вођа се измаче мало и лупи два-три пута штапом 
по плоту.

- Шта ћемо? - питају.
Он ћути.

- Шта: шта ћемо? Обаљуј 
плот! То ћемо! Видиш да чо-
век даје штапом знак шта 
треба радити! - викнуше они 
што су уз вођу.

- Ено врата, ено врата - 
вичу деца и показују врата 
која су остала на противној 
страни.

- Пссст, мир, децо!
- Будитебокснама, што се 

чини! - крсте се неке жене.
- Ни речи, он зна шта тре-

ба. Обаљујмо плот!
За тили часак пуче плот 

као да га није било.
Прођоше.
Нису макли ни сто кора-

ка, а вођа западе у неки ве-
лики трњак и застаде. С му-
ком се ишчупа натраг и узе 
штапом ударати то лево, то 

десно. Стоје сви.
- Па шта је сад опет? - вичу они позади.
- Да се пробија трњак! - викнуше опет они уз вођу.
- Ево пута иза трњака! Ево пута иза трњака! - вичу 

деца, па и многи људи из позадине.
- Ето пута, ето пута! - ругају се гневно они уз вођу. - 

А ко ли зна куд води, слепци једни? Не могу сви запо-
ведати! Он зна куд је боље и прече! Проваљујмо трњак!

Навалише проваљивати.
- А јаој! - завапи понеко коме се забије трн у руку 

или га шине оструга по лицу.
- Нема, брајко, ништа без муке. Ваља се и промучи-

ти ако мислимо успети! - одговарају на то најодва-
жнији.

Пробише после многих напора трњак и пођоше да-
ље.

Ишли су неко кратко време и наиђоше на неке вр-
љике.

Обалише и њих па пођоше даље.
Мало су прешли тога дана јер су још неколико ма-

њих, сличних препона морали савлађивати, а уз мрша-
ву храну, јер неко је понео сува хлеба и нешто мало 
смока уз хлеб, понеко само хлеба, да бар овда-онда 
залаже глад, а понеки ни хлеба није имао. Дао бог још 
летње време те се бар гдегде нађе која воћка.

Први дан тако пређоше мало, а осећаху много умо-
ра. Опасности велике не указаше се, па и несрећних 
случајева не беше. Наравно да се при тако великом 
предузећу ово мора рачунати у ситнице: једну жену 
ошину трн по левом оку, те је превила влажну крпу; 
једно дете ударила врљика преко ножице па храмље 
и јауче; један старац се саплео на остругу, пао и уга-
нуо ногу, превили су му туцан црни лук, а он јуначки 
трпи бол и иде даље одважно за вођом ослањајући се 
на штап. (Многи су, додуше, говорили да чича лаже ка-
ко је угануо ногу, већ се само претвара јер је рад да 

се врати натраг.) Најзад мало ко да нема трн у руци 
или да није огребен по лицу. Људи јуначки трпе, жене 
проклињу час кад су пошле, а деца ко деца, наравно 
плачу, јер не појме како ће се богато наградити та му-
ка и бол.

На превелику срећу и радост свију вођи се ништа 
није десило. Оно, ако ћемо право, њега највише и чува-
ју, али тек, тек - има човек и среће.

На првом конаку се помолише и захвалише богу 
што су први дан срећно путовали и што им се вођи ни-
је никакво па ни најмање зло догодило. Затим ће узе-
ти реч један из оне групе најодважнијих. Преко лица 
му стоји масница од оструге, али се он на то не освр-
ће:

- Браћо! - поче он. - Ево смо, хвала богу, већ један 
дан превалили срећно. Пут није лак, али морамо са-
владати јуначки све препоне, кад знамо да нас овај 
мучни пут води срећи нашој. Нека нам бог милостиви 
сачува вођу од сваког зла и да би нас и даље овако 
успешно водио!...

- Сутра ћу изгубити, ако је тако, и ово друго око!... - 
прогунђа љутито она жена.

- А јаој, нога! - продера се чича, ослобођен том при-
медбом женином.

Деца већ стално кењкају и плачу, и једва их мајке 
утишавају да би се чуле речи говорникове.

- Јест, изгубићеш друго око! - плану говорник. - Па 
нека оба ока изгубиш! Ништа то није да једна жена из-
губи очи за овако велику ствар! То је срамота! Мислиш 
ли на добро и срећу своје деце? Нека половина нас 
пропадне за ову ствар, па ништа. Чудна ми чуда једно 
око! Шта ће ти очи, кад има ко за нас да гледа и води 
нас срећи? Ваљда ћемо због твога ока и чичине ноге 
напустити ово племенито предузеће?

- Лаже чича! Лаже чича, претвара се само да се вра-
ти! - чуше се гласови са свију страна.

- Kоме се, браћо, не иде - опет ће говорник - нека се 
врати, а не да кука и буни друге људе. Шта се мене ти-
че, ја ћу за овим мудрим вођом ићи док ме траје.

- Сви ћемо, сви за њим док нас траје.
Вођа је ћутао.
Људи га опет узеше загледати и шапутати:
- Само ћути и мисли!
- Мудар човек!
- Гле, какво је њему чело!
- И намрштен једнако.
- Озбиљан!
- Kуражан је, види се по њему.
- Kуражан, мани га: плот, врљике, трњаке, све то 

скрши. Само тек намрштен онако лупи штапом и не го-
вори ништа, а ти онда гледај шта ћеш.

*
Тако прође први дан, а са истим успехом прође још 

неколико дана. Ништа од веће важности, саме ситније 
препоне: стропоштају се у јендек, у јаругу, ударе на 
врзину, на остругу, на боцу, сломи по неколико њих но-
гу или руку, разбије понеко главу, али се све те муке 
подносе. Неки су старци пропали, али су стари и били.
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- Помрли би да су и у кући седели, акамоли на пу-
ту! - рекао је онај говорник, те охрабрио свет да иде 
даље. Неколико мање деце од године-две дана пропа-
ло је, али стегли су срце родитељи јер је тако бог хтео, 
а и жалост је мања што су деца мања.

- То је мања жалост, а не дао бог да родитељи до-

чекају да губе децу кад приспеју за удају и женидбу! 
Kад је тако суђено, боље што пре, јер мање и жало-
сти! - тешио је опет онај говорник.

Многи храмљу и гегају се, неки завили мараме пре-
ко главе и хладне облоге метнули на чворуге, неки но-
се руку у марами. Сви се подрпали и поцепали, па им 
висе дроњци с одела, али ипак се иде срећно даље. 
Све би то лакше подносили, али их је глад често му-
чила. Али напред се мора.

Једног дана се деси нешто важније.
Вођа иде напред, уз њега најодважнији (мање дво-

јица. За њих се не зна где су. Опште је мишљење да су 
издали и побегли. Једном је приликом онај говорник и 
говорио о њихову срамном издајству. Мало их је који 
држе да су пропали у путу, али ћуте и мишљење не 
казују да се свет не плаши), па онда редом остали. На-
једаред се указа грдно велика и дубока каменита ја-
руга, прави амбис. Обала тако стрма да се није смело 
ни корачити напред. И одважни застадоше и погледа-
ше вођу. Он оборене главе, намрштен и замишљен ћу-
ти и одважно корача напред лупкајући штапом пред 
собом то лево, то десно, по свом познатом обичају, а 
то га је, како многи веле, правило још достојанствени-
јим. Никога он не погледа, ништа не рече, на његовом 
лицу никакве промене ни трага од страха. Све ближе 
амбису. Чак и они најхрабрији од најхрабријих дошли 
у лицу бледи као крпа, а нико не сме ни речи да при-
мети паметном, оштром и одважном вођи. Још два 
корака, па је вођа до амбиса. У смртном страху, раз-
рогачених очију стукнуше сви, а најодважнији таман 
да задрже вођу, па макар се огрешили о дисциплину, 
а он у том коракну једанпут, други пут и стрмекну у 
јаругу.

Настаде забуна, кукњава, граја, овлада страх. Неки 
почеше бежати.

- Станите, куда сте на-
гли, браћо! Зар се тако др-
жи задата реч? Ми морамо 
напред за овим мудрим 
човеком, јер он зна шта ра-
ди! Није ваљда луд да себе 
упропасти! Напред за њим! 
Ово је највећа, али можда 
и последња опасност и 
препона. Kо зна да још ту 
иза јаруге није каква дивна 
плодна земља коју је бог 
нама наменио! Напред са-
мо, јер без жртава нема 
ничега! - тако изговори онај 
говорник и коракну два ко-
рака напред те га нестаде 
у јарузи. За њим они најо-
дважнији, а за овима јур-
нуше сви.

Kукњава, стењање, ко-
трљање, јечање по стрмој 

обали оне грдне рупчаге. Би се заклео човек да нико 
жив, акамоли здрав и читав изићи не може из тог ам-
биса. Али тврд је човечји живот. Вођа је имао ретку 
срећу па се при паду задржао, као и увек, на неком 
џбуну те се није повредио, а успео је да се полако ис-
кобеља и изиђе на обалу.

Док се доле разлегаше 
кукњава и лелек, или се чу-
јаше потмуло стењање, он 
сеђаше непомичан. Ћути 
само и мисли. Неки доле 
угрувани и расрђени поче-
ше га и псовати, али се он 
ни на то не осврташе.

Kоји су се срећније ско-
трљали и зауставили се где 
на џбун или дрво, почеше с 
муком излазити из јаруге. 
Неко сломио ногу, него ру-
ку, неко разбио главу, па га 
крв залила по лицу. Kако ко, 
тек нико читав сем вође. 
Гледају у вођу мрко, попре-
ко и стењу од бола, а он ни 
главе да дигне. Ћути и ми-
сли, као сваки мудрац!

*
Прошло је још времена. 

Број путника све мањи и 
мањи. Сваки 

дан однесе по неког. Неки су напуштали 
такав пут и враћали се натраг.

Од великог броја путника заостаде 
још дваестак. Сваком се очајање и сум-
ња огледа на мршаву, изнемоглу лицу од 
напора и глади, али нико ништа не гово-
ри. Ћуте као и вођа, и иду. Чак и онај ва-
трени говорник маше очајно главом. Те-
жак је то пут био.

Из дана у дан се и од ових поче број 
смањивати, и остаде десетак друга. Ли-
ца још очајнија, а целим путем се место 
разговора чује кукање и јечање.

Сад више беху наказе него људи. Иду 
на штакама, обесили руке о мараме што 
су везане око врата. На глави сила од 
превоја, облога, тифтика. И ако би баш и 
хтели приносити нове жртве, нису могли, 
јер на телу готово и не беше места за но-
ве ране и убој.

Изгубили су већ и веру и надање и они 
најодважнији и најчвршћи, али иду ипак 
даље, то јест муче се на неки начин с те-
шким напорима уз кукање од бола. Па и 
шта би кад се натраг не може? Зар толи-
ке жртве, па сад напустити пут?!

Смрачило се. Гегају се тако на штака-
ма, док тек погледаше, а вође нема пред 
њима. Још по један корак, па сви опет у 
јаругу.

- А јаој, нога!... А јаој, мајко моја, ру-
ка!... А јаој! - разлеже се кукњава, а за-
тим само кркљање, јечање и стењање. 
Један је потмуо глас псовао чак и дичног 
вођу, па умуче.

*
Kад је свануло, а вођа седи онако исто као и оно-

га дана кад га изабраше за вођу. На њему се не опа-
жају никакве промене.

Из јаруге избауља онај говорник, а за њим још 
двојица. Обазреше се око себе онако нагрђени и 
крвави да виде колико их је остало, али само је још 
њих тројица. Смртни страх и очајање испуни њихо-
ву душу. Предео непознат, брдовит, го камен, а пу-
та нигде. Још пре два дана су прешли преко пута и 
оставили га. Вођа је тако водио.

Помислише на толике другове и пријатеље, на 
толику родбину која пропаде на том чудотворном 
путу, па их обузе туга јача од бола у осакаћеним 
удовима. Гледаху рођеним очима своју рођену 
пропаст.

Онај говорник приђе вођи и поче говорити изне-
моглим, устрепталим гласом, пуним бола, очајања 
и горчине:

- Kуда ћемо?
Вођа ћути.
- Kуда нас водиш и где си нас довео? Ми се теби 

поверисмо заједно са својим породицама и пођосмо 
за тобом оставивши куће и гробове наших предака 
не бисмо ли се спасли пропасти у оном неплодном 
крају, а ти нас горе упропасти. Две стотине породи-
ца поведосмо за тобом, а сада преброј колико нас је 
још остало.

- Па зар нисте сви на броју? - процеди вођа не ди-
жући главе.

- Kако то питаш? Дигни главу, погледај, преброј 
колико нас остаде на овом несрећном путу! Погле-
дај какви смо и ми што остадосмо. Боље да нисмо 
ни остали него да смо овакве наказе.

- Не могу да погледам!...
- Зашто?!
- Слеп сам!
Настаде тајац.
- Јеси ли у путу вид изгубио?
- Ја сам се и родио слеп.
Она тројица оборише очајно главе.
Јесењи ветар страховито хучи планином и носи 

увело лишће. По брдима се повила магла, а кроз 
хладан, влажан ваздух шуште гавранова крила и 
разлеже се злослутно грактање. Сунце сакривено 
облацима који се котрљају и јуре журно некуд да-
ље, даље.

Она се тројица згледаше у смртном страху.
- Kуда ћемо сад? - процеди један гробним гласом.
- Не знамо!

(Крај)
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