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Разговори српског и мађарског министра пољопривреде

Како до инвеститора за прерађивачку индустрију?
Привлачење инвеститора 

у српску привреду и 
бржи приступ Србије 

појединим 
међународним 

фондовима, биле су 
главне теме разговора 
министара Бранислава 

Недимовића и Шандора 
Фазекаша у Будимпешти

М инистар пољопривреде у Вла-
ди Србије Бранислав Недимо-
вић и његов мађарски колега 

Шандор Фазекаш, разговарали су у 
Будимпешти о помоћи мађарског ре-
сорног министарства у привлачењу 
инвеститора у Србију, у области пре-
рађивачке индустрије.

Недимовић је истакао да је деле-
гација Србије разговарала и са пред-
ставницима Агенције за плаћања Ма-
ђарске, о стручној помоћи коју та 

агенција може да пружи око акреди-
тације Управе за аграрна плаћања, 
како би Србија у 2017. могла да при-
ступи средствима из ИПАРД фондо-
ва.

– Договорили смо стручну помоћ, 
коју ће нам они упутити, везано за 
процес акредитације Управе за 

аграрна плаћања и техничку помоћ у 
погледу дистрибуције производа жи-
вотињског порекла. Презентовали 
смо им и могућности инвестиционог 
улагања у области прерађивачке ин-
дустрије у Србији – рекао је српски 
министар новинарима.

Он је нагласио да је договорено и 

организовање заједничких састанака 
са потенцијалним инвеститорима.

– Разговори су били врло корисни 
и договорили смо неколико ствари, о 
којима је разговарано и на заједнич-
кој седници Владе Србије и Мађарске 
21. и 22. новембра у Нишу – напоме-
нуо је Недимовић. 

Реакције јавности у Србији на избор Доналда Трампа

Први председник САД-а коме су се Срби обрадовали
О д колике је важности за Бео-

град избор Доналда Трампа за 
првог човека Америке, говори 

и то што су, како је открио председ-
ник Томислав Николић, он и премијер 
Александар Вучић одмах после избо-
ра разговарали о томе, додавши да 
ће затражити од Владе Србије да 
припреми анализу о утицају победе 
Трампа на српску економију, инве-
стиције, спољашњи дуг. Да ли Трамп 
заиста доноси нешто ново и, пре све-
га, позитивно у односе између САД-а 
и Србије?

Председник Николић уверен је да 
промена председника САД-а неће 
бити само промена имена и презиме-
на онога ко ће предводити Америку, 
већ да ће то бити промена понашања. 
Не кријући задовољство због оваквог 
исхода избора у САД-у, Николић је 
поручио да „само онај ко живи затво-
рених очију није очекивао победу 
Доналда Трампа”.

„То је било јасно, јер се свет убрза-
но мења последњих неколико година, 
а посебно последњих месеци”, пору-
чио је он. Николић очекује боље од-
носе између свих у свету, али и да 
„Србија за сваки свој потез више не 
буде критикована од стране САД-а, 
већ да почну да размишљају колико 
ми имамо права и на шта све имамо 
права”.

Премијер Вучић је, чини се, био 
много уздржанији. Уз поруку да Ср-
бија жели најбоље односе са САД, 
те да се у изборе у САД-у није ме-
шала и није подржавала ниједног 
кандидата, он је поручио и да се на-
да да ће људи у Србији схватити да 
доста тога зависи пре свега од њих 
самих.

Говорећи о, како је рекао, општој 
радости и одушевљењу које приме-
ћује у Србији и својој Српској на-
предној странци после Трампове по-

беде, Вучић је, како преноси Танјуг, 
рекао да то говори три ствари.

„Прво, да су се људи годинама и 
деценијама осећали под притиском и 
да им се сада чини да ће тај притисак 
бити смањен. Друго, нажалост, гово-
ри о разлозима наших неуспеха у 
прошлости и томе да смо за њих увек 
тражили кривца у неком другом, ка-
ко бисмо избегли одговорност, а тре-
ћи разлог је чисто српски, јер неки 
људи мисле да је то мала освета, да 
смо дочекали нечији политички крај. 
Мене брине оно друго и зато бих во-
лео да размишљамо ‘у се и у своје 
кљусе’ и да градимо најбоље односе 
са САД”, рекао је Вучић.

Према Николићевим речима, гра-
ђани Америке су показали да су 

уморни од ратова, од ангажовања 
њихове војске широм света, од свађа 
са другим државама и да не виде ни-
какву корист од тога. Он очекује да 
ће се реализовати неке изјаве из 
Трампове кампање, а посебно оне о 
томе да се не треба свађати са Руси-
јом и другим државама, те да САД 
треба да размисле колико им треба 
пријатеља, а не непријатеља. „Ако 
предизборна реторика није била ла-
жна, можемо да очекујемо сарадњу 
између Русије и САД, боље разуме-
вање Србије за њен став према непри-
знавању независности такозваног Ко-
сова, став према непридруживању 
санкцијама Русији… О томе сам 
отворено говорио и раније, а сада 
предвиђам да овакве резултате мо-

жемо да очекујемо на изборима ши-
ром Европе”, рекао је Николић.

Премијер је пак нагласио да се Ср-
бија, за разлику од многих, није ме-
шала у америчке изборе, јер је то 
сматрала унутрашњим питањем 
Американаца и слободном вољом 
америчког народа.

Вучић је подсетио и на своје прија-
тељство са Рудолфом Ђулијанијем, 
бившим градоначелником Њујорка 
који је био у Трамповом тиму. Ђули-
јани је, како је казао, његов велики 
пријатељ и имаће важну функцију у 
америчкој администрацији, а први је 
подржао пројекат „Београд на води”.

Министар спољних послова Ивица 
Дачић оцењује да Србија има добре 
односе и сарадњу са САД ко год да 
је победио на изборима, али додаје  
да победа Трампа може бити прили-
ка за обнову односа Србије и САД-а и 
да ће допринети миру и стабилности 
региона.

Дипломате и аналитичари се нису 
јуче слагали у прогнозама о томе ка-
кву ће спољну политику водити 
Трамп.

Амерички амбасадор у Београду 
Кајл Скот не очекује значајне проме-
не у односима САД-а и Србије, што 
потврђује и бивши амбасадор Србије 
у САД-у Иван Вујачић:

„Нисмо ми приоритет било које 
владе, поготово што смо далеко од 
тога да будемо неко геополитичко 
средиште. Америка последњих два-
десет година подржава уједињење 
Европе. Она жели да Европа буде де-
мократска, у миру и уједињена. То је 
доктрина коју је формирао Буш ста-
рији и на томе САД истрајавају. Све 
земље које иду ка ЕУ и нису ремети-
лачки фактор у суседству, односно 
спроводе регионалну сарадњу, има-
ће и даље подршку САД”, каже Вуја-
чић. 

Јавност у Србији је готово неподељено одушевљена 
одлуком америчких бирача да убедљиво подрже 

Доналда Трампа. Чини се да интересовање за новог 
станара Беле куће никада није било веће, као и 

страховање да би кормило САД-а од Барака Обаме 
могла да преузме Хилари Клинтон
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О браћајући се новинарима срп-
ских и мађарских медија (међу 
којима, нажалост, није било 

репортера јединог српског листа у 
Мађарској), на конференцији за 
штампу после заједничке седнице 
две владе у Нишу, премијер Србије 
Александар Вучић рекао је да је 
смисао заједничке седнице унапре-
ђење односа између бизнисмена две-
ју земаља, повећање трговинске раз-
мене и привлачење инвеститора. Пре-
ма његовим речима, Мађарска је 
седми трговински партнер Србије.

– Трговинска размена две земље у 
2015. години износила је 1,1 милијарду 
евра, док је у овој години нешто ви-
ша. Извоз у Мађарску је порастао и 
уверен сам да наши економски одно-
си могу да буду још бољи – рекао је 
Вучић и додао да је са Виктором Ор-
баном разговарао и о привлачењу ин-
веститора из Мађарске, не само у 
Војводину, већ и у друге делове Ср-
бије. Као добар потез оценио је отва-
рање експозитуре ОТП банке у Нишу.

Вучић је истакао и да су од великог 
значаја инфраструктурни радови, по-
готово на прузи Београд-Будимпешта, 
али и Сегедин-Баја-Суботица, као и 
радови на ипсилон краку. Он је са ма-
ђарским премијером обишао део Ко-
ридора 10, који ће повезати и Будим-
пешту са Истанбулом и Софијом.

Навео је да је Србија захвална Ма-
ђарској на истинској подршци на 
европском путу, додајући да нико у 
Европи није тако лепо говорио о Ср-
бији. Он је рекао да је било речи и о 
сарадњи две земље у пољопривреди, 
прерађивачкој индустрији, туризму, 
посебно о бањском туризму, као и о 
додатном повезивању електроенер-
гетских система.

Премијер Вучић је најавио да ће 
његова влада још више подржати ма-
ђарске инвестиције у нашој матичној 
земљи и изразио уверење да ће роб-
на размена у наредном периоду бити 
повећана са 1,1 милијарде евра на 1,5 
милијарди.

– Захвални смо Мађарској и Орба-
ну на улагању у нашу земљу и то за 
нас не представља никакав политички 
проблем. Било је оних који су хтели од 
тога да праве политички проблем. Ми 
не видимо политички проблем пошто 
је за нас од великог значаја свака ма-
ђарска инвестиција. Сваки пут када се 
запошљавају људи, било да су Мађари 
или Срби, то је за нас нешто што ћемо 

подржати. Спремни смо да подржимо 
мађарске инвеститоре који долазе у 
нашу земљу, али смо спремни да по-
држимо и све домаће, дакле и Мађа-
ре који живе у Србији и Србе из било 
ког дела у Србији који имају свој би-
знис план – поручио је Вучић.

Виктор Орбан је поручио да Ма-
ђарска жели да инвестира у Србију, у 
секторе и привредне гране које су у 
интересу Србије. На заједничкој кон-
френцији за медије у Нишу, рекао је 
да анализе показују да Србија стоји 
пред великим узлетом у развоју, да 
пружа велике могућности иностра-
ним инвеститорима.

– У Мађарској последњих година 
имамо нагомилан озбиљан капитал, 
који бисмо желели да инве-
стирамо у Србију. Не само у 
области главног града, већ и 
у другим областима, и да са 
јужним делом Србије изгра-
димо развијене економске 
односе – рекао је Орбан.

Када је реч о националним мањи-
нама, Орбан је констатовао да Срби-
ја спроводи мањинску политику која 
превазилази све европске стандарде. 
Он је обећао да ће та држава увек 
подржати све оне мере и трошкове 
који ће помоћи очувању националног 
идентитета Срба у Мађарској, без об-
зира што, како је рекао, у његовој зе-
мљи има много мање Срба него Ма-
ђара у Србији.

Виктор Орбан је изјавио да је тема 
миграција једно од оних политичких 
питања око којих се не сме погреши-
ти и поновио да није сагласан са по-
литиком Европске уније око тога, ни-
ти да прихвата диктат из Брисела. Ка-
ко је рекао, није се лако такмичити са 
премијером Вучићем и гостоприм-
ством на које се наилази у Србији, али 
је додао и да Мађари имају тако ве-
лику душу.

– Миграција је нешто сасвим 
друго – рекао је Орбан, објаснивши 
да је то она тема која спада у оне 
ретке у политици, а у којој ако се 
једном погреши, никад неће моћи 
да се исправи. Он је указао да ако 
мигранти помисле да Мађарска мо-
же да буде та „циљана држава” у 
којој ће да живе, они ће доћи и не-
ће отићи.

– Зато је то питање око ког нема 
шале и ту се не сме погрешити. Ако 
не за један дан, промениће се у неко 
време, промениће се живот – рекао 
је он, и додао да ће „сутра потомци 
питати зашто су дозволили да им се 
промене државе, промени Европа, 
култура, начин размишљања”.

СНН

Највише времена током нишког сусрета 
двојице премијера и српских и мађарских 
министара, било је посвећено унапређењу 

привредне сарадње. У разговорима нису заобиђени 
ни билатерални политички односи, мигрантска 

криза, процес евроинтеграција Србије, 
а дотакнут је и положај мањина

У Нишу одржана заједничка седница српске и мађарске владе

Орбан најавио могућност озбиљнијег 
инвестирања у привреду Србије

БРОЈКЕ ГОВОРЕ ДРУГАЧИЈЕ
Виктор Орбан је на конференцији за штампу у Нишу рекао да 

инвеститори желе да прате привредну политику Србије, како би 
у њој остали дужи период. Према његовим речима, на основу 
историје тешко је увек поверовати да ће доћи боља времена за 
овај регион, али да бројке говоре другачије.

– Централноевропске земље су у оквиру Европске уније до-
живеле велики успех у развоју, и то предстоји Србији. Србија 
има велике могућности да пружа инвеститорима, много веће 
него раније – рекао је Орбан и додао да је замолио премијера 
Србије Александра Вучића да потенцијалне инвеститоре из на-
ше матичне земље пошаље у Мађарску јер, како је констатовао, 
можда је његова држава имала бољу економску ситуацију 
претходних 10 година, што не значи да ће увек бити тако.

Шта мислите о победи Трампа?

ВУЧИЋ БЕЗ КОМЕНТАРА, ОРБАН ОПТИМИСТА
Србија није довољно велика да коментарише светска питања, одгово-

рио је Вучић на питање да прокоментарише победу Доналда Трампа на 
председничким изборима у Америци, док његов мађарски колега Виктор 
Орбан са оптимизмом гледа на будућност, сматрајући да сада бар по-
стоји шанса да се промени ситуација у којој „велики” диригују „малима”.

Српски премијер је рекао да је у сусрету са Орбаном извукао закључ-
ке „шта нам је чинити да заштитимо своју независност и суверенитет”, 
али је ипак остао уздржан рекавши како је Србија мала земља да би ко-
ментарисала сва светска питања.

Нашаливши се да није пристојан као српски колега, Орбан је изразио 
оптимизам и наду у боље будуће односе његове земље са САД. Како је 
рекао, у свету постоји „духовни диктат” који долази из Америке и сад је 
време да се то оконча.
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ТРАДИЦИЈА У Десци одржан 22. „Банатски сабор”

Мањи број учесника није угрозио квалитет програма
Овогодишњи фестивал православне духовне 

музике и српске народне песме и мелоса, 
одржан је у организацији Самоуправе Срба у 

Мађарској, Културног и документационог 
центра Срба у Мађарској, КУД-а „Банат”, 

сеоске локалне Самоуправе и месне Српске 
самоуправе у Десци, као и Српске редакције 
Мађарског радија. Упорност и ентузијазам 

организатора, говоре о томе да је Деска већ 
годинама заслужна за промовисањe српске 

народне песме и музике у Мађарској

„Б анатски сабор” традиционал-
но окупља не само извођаче 
из Мађарске, већ и учеснике 

из околних земаља, пре свега из Руму-
није и Србије. Са друге стране, можда 
би вредело повести дискусију о томе 
зашто се на ову фестивалско-сабор-
ску манифестацију не пријављују 
учесници из северне регије Мађарске. 
Наравно, ту и тамо било је година ка-
да су се на „Сабору српске културе у 

Мађарској” појављивали учесници из 
Будимпеште и околине, али се у по-
следње време, нажалост, програми 
одвијају без њиховог учешћа.

Упркос овој констатацији, можемо 
слободно закључити да је и овогоди-
шњи сабор, одржан 5. новембра, био 
веома успешан. Својом програмском 
понудом показао је разноликост и 
богатство српске музичке баштине.

Посебна пажња је и овога пута по-
свећена православној духовној музи-
ци. У дешчанском српском право-
славном храму, најпре је наступао 
домаћи квартет „Слога” под управом 
Гордане Брцан, а одмах после Де-
шчана представио се и Хор српске 

православне цркве „Успенија Пресве-
те Богородице” из Великог Семиклу-
ша у Румунији, предвођен протона-
месником Дином Чоковом.

И Дешчани и Семиклушани су при-
сутнима приредили прави ужитак и 
дочарали препознатљиве лепоте пра-
вославног појања. Што се тиче гости-
ју из Румуније, они су изнова потвр-
дили своју оданост неговању и чува-
њу хорске традиције. Духовни део 

саборске манифестације је сменила 
смотра наших музички надарених су-
народника који негују српски народ-
ни мелос.

Двадесет други по реду „Банатски 
сабор”, у дешчанском Сеоском дому, 
отворио је Ласло Кираљ, начелник 
Деске, који је истакао велико задо-
вољство што се овај својеврсни пра-
зник српске народне песме и музике 
сваке године одржава управо у Де-

сци. Ове године програм је, у септем-
бру, употпунила и смотра фолклора, 
у оквиру традиционалне „Ајваријаде”.

– У Десци се посебна пажња по-
свећује заштити српских културних 
вредности, а у томе истакнуто место 
има Културно-уметничко друштво 
„Банат” – нагласио је начелник Ки-
раљ, чије речи су пратили тихи звуци 
Тамбурашког оркестра „Банат”.

Почетак извођачког дела програма 
означио је наступ солисткиње Естер 
Фрањо-Вујчин, која је уз пратњу Там-
бурашког оркестра „Банат” извела 
колаж српских народних песама. На-
кон њеног соло наступа, тамбураши 
из Деске, предвођени шефом орке-
стра Сретеном Адамовом и хармони-
кашем Стојаном Брцаном, представи-
ли су своје богато умеће.

Након прошле, и ове године су се 
представили млади тамбураши, по-
лазници Музичке школе из Мохача. 
Овај град на обали Дунава се данас 
сматра једним од центара образова-
ња младих музичких, пре свега там-
бурашких талената који радо насту-
пају и у Десци. Да је тако, показало 
се и летос, када су учествовали у ра-

ду традиционалног Тамбурашког 
кампа и имали запажен наступ. И 
овом приликом предводио их је мае-
стро Јожеф Ковач-Вершенди.

Стални учесник традиционалне 
смотре солиста, дуета, хорова и ор-
кестара је и солиста Божидар Путник 
из Новог Сентивана, који годинама 
пева и негује српски народни мелос, 
што чине и чланови Певачког дру-
штва „Дукати” из Деске, предвођени 
уметничким руководиоцем Миливо-
јем Ђорђевим. Солисту и хор пратили 
су чланови Оркестра „Лале из Бана-
та”, на челу са уметничким руководи-
оцем Јаношем Лангом и шефом са-
става, хармоникашем Максом Русом. 
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Прослава Светог Димитрија у Будимпешти

Срби у Будимпешти не заборављају свој срушени храм
У недељу, 13. новембра, у српској 

православној цркви Светог вели-
комученика Георгија било је ве-

ома свечано. Свету архијерејску ли-
тургију служио је епископ будимски 
Лукијан, уз саслужење архијерејског 
намесника будимског, оца Лазара 
Пајтића, проте Арсе Арсенијевића – 
старешине Вазнесењског храма из 
Београда, гостујућег ђакона Игора 
Димитријевића – клирика браничев-
ске епархије, ђакона Зорана Живића 
и пештанског пароха, оца Зорана 
Остојића.

Литургијско сабрање било је све-
чано и захваљујући појању београд-
ског Хора „Свети Ђорђе” и Хора „Све-

ти Димитрије” из Будимпеште, чији су 
чланови уједно прославили своју сла-
ву. Верном народу, речима поуке 
обратио се отац Арса Арсенијевић, 
тумачећи јеванђелску причу о Чуде-
сном риболову.

После литургије, у црквеној сали 
је приређен агапе за све присутне, а 

потом је у Будиму одржан помен, на 
месту где се некада налазила срп-
ска црква, посвећена Светом Дими-
трију.

А када је реч о гостујућим хори-
стима, треба напоменути да је мешо-
вити хор при Храму Светог Ђорђа на 
београдском Бановом Брду основан 

1933. године. Двадесетак чланова чи-
не углавном млади људи, којима ру-
ководи диригент Бисерка Васић. 
Основна активност овога хора је пе-
вање на литургијама у Храму Светог 
Ђорђа на Бановом Брду, као и на цр-
квеним венчањима и крштењима.

За своје извођење, хор је добитник 
многих награда, међу којима је и на-
града „Војислав Илић” за аутентично 
извођење духовне музике на Фести-
валу „Хорови међу фрескама”. Хор је 
остварио бројна гостовања у Србији, 
а у више наврата је гостовао у Бечу и 
Будимпешти, у организацији Српске 
православне цркве.

К. П.

У српској цркви у Будимпешти је поводом 
Митровдана одржана света архијерејска литургија, 

уз учешће два хора који негују духовну музику, 
а нешто касније и помен у будимском Табану, 
на месту на коме се некада налазио српски 

Храм Светог Димитрија

Они су, током вечери, музичку прат-
њу пружили и солисткињи Душици 
Рошу из Великог Семиклуша у Руму-
нији.

Новајлије на „Банатском сабору” 
ове године били су млади полазници 
Музичке школе „Шандор Фриђеш” из 
Пантелије. Под руководством музич-
ког педагога Мелинде Јухош, чланови 
Групе „Хармоника” публици су извели 
сплет буњевачких и српских песама, 
кола и славонске поскочице.

Такође, први пут на фестивалској 
манифестацији представио се Певач-
ко-музички састав „Генерација” из Те-
мишвара. Добар избор песама, зрело, 
увежбано певање дама, потпомогну-
то сјајном музичком пратњом, оду-
шевило је публику, која је бурним 
аплаузима наградила госте из Руму-
није. На исти начин је поздрављен и 
„Млади оркестар” из Мохача.

Након прошлогодишњег успешног 
наступа на Сабору, и ове године су се 
на смотри појавили чланови Хора 

„Сунчев зрак” из Рацког Аљмаша. Иа-
ко су певачи овог мешовитог састава 
без изузетка сви припадници мађар-
ске националности, љубав према му-
зици навела их је да певају и српске 
песме. У увежбавању српских мело-
дија им помаже Софија Чупић-Мо-
хаи, неуморни активиста, која и даље 
чини све да се у Аљмашу не изгуби 
српска реч. Под управом хоровође 
Зите Игманди, у пратњи хармоника-
ша Мелинде Месарош, дешчанској 
публици је пружена прилика да упо-
зна део репертоара Аљмашана.

Породични оркестар „Четири Бо-
шњака” из Печуја, стари је знанац де-
шчанске публике. Четворочлани са-
став у којем свирају браћа Иво и Ми-
шо Бошњак, као и њихова деца Мирко 
и Јасмина, за ову прилику припремили 
су шаролик репертоар састављен од 
српских и македонских песама.

Захваљујући дружењу дешчанских 
и кањишких тамбураша, позив да уче-
ствују на 22. „Банатском сабору” упу-

ћен је и „Потиским тамбурашима”, 
предвођеним Жарком Павловом. Ка-
њижани и њихов солиста презентова-
ли су лепоте војвођанских мелодија.

Трочасовни фестивал, виртуозно 
извођење лепих мађарских и српских 
песамама, заокружио је Оркестар 
„Фермата”. Овај музички састав, са-
стављен од музичара из Баје, Мохача 
и Печуја, дао је упечатљиву музичку 
завршницу фестивала. Посебно се ис-
такао примаш оркестра Гергељ По-
жгаи, који је 2015. године добио при-
знање за најбољег примаша на Међу-
народном фестивалу малих тамбу-
рашких оркестара „Бисерница Јанике 
Балажа.”

Публика је све извођаче наградила 
бурним аплаузима, па и овацијама. У 
њеним редовима седео је и Зоран Бу-
гарски – Брица, концерт-мајстор и 
менаџер Ансамбла „Зоруле”, умет-
нички руководилац и директор Вели-
ког тамбурашког оркестра КУД-а 
„Светозар Марковић”, који је на крају 

замољен да укратко оцени културну 
манифестацију.

– Драго ми је што сам вечерас при-
суствовао „Банатском сабору”, који је 
био изванредан. Било је лепо видети 
на сцени извођаче, од оних најмлађих, 
који тек уче да свирају, до ветерана. 
Похвално је што се у овим крајевима 
негује музика: српска, буњевачка, шо-
качка песма, као и мађарске и немач-
ке нумере. Све је то некако помешано, 
а ипак заједничко. Свака част свим 
учесницима – честитам!”

Завршни говор на манифестацији, 
на којој је уприличена и додела за-
хвалница и пригодних поклона ового-
дишњим учесницима, одржао је Пе-
тар Крунић, потпредседник Самоу-
праве Срба у Мађарској. Он се захва-
лио организаторима, посебно локал-
ној Самоуправи села Деске, као и ме-
сном Сеоском дому, и нагласио:

– Вече је било лепо и квалитетно и 
сви који су учествовали на фестива-
лу, пружили су нам задовољство и 
праву радост. Ово је био 22. по реду 
Сабор и искрено се надам да ће се 
још много година одржавати.

Иако је по броју учесника био 
скромнији од прошлогодишњег, ово-
годишњи 22. по реду „Банатски са-
бор”, био је веома успешан и садржа-
јан. Манифестација је приведена кра-
ју дружењем у месном ресторану, 
где су се учесници смотре веселили 
до зоре, и како традиција налаже, пе-
смом и игром испратили још једну 
презентацију дела српске културе, 
која има чиме да се дичи.

Предраг Мандић
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У Сомбору је 11. и 12. новембра 
одржана манифестација „Мати-
ца – дијаспора”, на којој су уче-

ствовали и представници Срба из Ма-
ђарске. Програм је организован са 
циљем сагледавања досадашњих 
прегнућа, тренутног стања и пер-
спектива Срба у расејању, на плану 
образовања, свеукупног стварала-
штва и информисања на матерњем 
језику, у циљу очувања духовног и 
националног бића.

Првог дана манифестације, у згра-
ди Жупаније, промовисане су књиге: 
„Јаук гробне тишине”, Аћима Тодоро-
вића из Власенице (Република Срп-

ска), „Зборник”, Ђорђа Нешића из Да-
ља (Хрватска) и „Сабља у језику”, 
Драгомира Дујмова из Будимпеште. 
Програм је свечано отворен насту-
пом сомборског хора „Свети цар Кон-
стантин и царица Јелена”, под дири-
гентском палицом Милана Радишићa, 
који је извео композиције: „Свјати Бо-
же” и „Креће се лађа Француска”.

Учеснике и посетиоце манифеста-
ције поздравио је председник Скуп-
штине града Сомбора, прим. др Зо-
ран Парчетић. Он је том приликом 
рекао да су врло важни и потребни 
овакви сусрети и да је Сомбор, који 
је вековима био српско образовно и 
културно средиште, седми пут град-
домаћин oвe манифестације. Истакао 
је да је Сомбор град у који је пре 200 
година из Сентандреје премештена 
Препарандија, да је то град који је 
дао велике сликаре и писце; Mилана 
Коњовића, Лазу Костића, Вељка Пе-
тровића, Јована Дучића и Исидору 
Секулић.

Тодоровићев роман „Јаук гробне 
тишине” представили су проф. Влада 
Ђурковић из Сомбора и Милутин 

Савчић, књижевник из Хан Пијеска 
(Република Српска). О песничком 
концепту Ђорђа Нешића и о специ-
фичностима прозе Драгомира Дујмо-
ва, са посебним освртом на роман 
„Сабља у језику”, говорио је књижев-
ник Давид Кецман – Дако.

Аћим Тодоровић је прочитао од-
ломак из свог романа и истакао по-
требу да се забележи и запамти гор-
ка истина Великог рата, која је још 
једна илустрација паћеништва срп-
ског народа кроз векове. Затим је би-
ло говора о Зборнику критичких 
осветљавања Ђорђа Нешића, који је 
прошле године добио награду „Жич-
ка хрисовуља”.

Говорећи о роману Драгомира Дуј-
мова, „Сабља у језику”, Давид Кецман 
је рекао да аутор наставља да откри-
ва непознанице или заборављене, на-
мерно скрајнуте истине – „беле мр-
ље” из историје Срба, било где да су 
се током вековног странствовања на-
шли и подносили жртве при остваре-
њу часног наума – бити и остати свој.

Другог дана манифестације, 12. 
новембра, организован је округли сто 

у Српској читаоници „Лаза Костић”, 
која је основана 1845. године, и седи-
ште је завичајног удружења „Корије-
ни”. Тема разговора била је „Српска 
реч и слово у дијаспори: образовање 
и култура, информисање, издава-
штво”.

Медијатор сусрета, Владо Ђурко-
вић, поздравио је учеснике истакав-
ши да Сомбор има харизматичну 
улогу да окупља људе, прегаоце кул-
туре и образовања и да је то чинио и 
у прошлости, као и данас.”

Др Јованка Ластић говорила је о 
школству на српском језику у Мађар-
ској, а задржала се на представљању 
Српске школе „Никола Тесла” у Бу-
димпешти. Говорила је о организаци-
ји школе и тенденцији сталног раста 
броја ученика, последњих година.

– Школа нема капацитета да при-
ми сву децу која се пријаве, због 
ограниченог броја места у два ђачка 
дома, где су сада смештени ученици. 
Деца из Мађарске, која слабије гово-

ре српски језик, захваљујући томе 
што похађају наставу са децом из Ср-
бије, знатно брже и квалитетније на-
предују – истакла је директорка Ла-
стић и напоменула да је недавно пот-
писан споразум којим се мађарска 
држава обавезује да са 200 милиона 
форинти финансира просторно про-
ширење забавишта наше установе – 
подсетила је директорка школе.

Проф. Милан Дујмов говорио је о 
православним црквама и манастири-
ма у Мађарској, у чијем окриљу су 
биле и прве школе. Истакао је да су 
Срби присутни у Мађарској више ве-
кова пре Велике сеобе 1690. године, а 
да су манастир Српски Ковин из XV 

века и Грабовац из XVI века, данас 
места хорочашћа и окупљања српске 
заједнице у Мађарској.

О емисији „Српски екран”, говори-
ла је уредница Снежана Миливоје-
вић. Она је подсетила да емисија 
постоји 25 година у оквиру мађар-
ског Јавног сервиса и истакла значај 
медија на српском језику у Мађар-
ској.

На округлом столу су разматране 
теме о односима Срба у расејању и 

њихове матичне земље. Говорници 
су се углавном сложили да је са-
радња недовољна, да не постоје си-
стемска решења за многа питања, 
као ни институције где би сународ-
ници из дијаспоре и региона потра-
жили помоћ.

Група Срба из Мађарске је, са сво-
јим домаћином Давидом Кецма-
ном – Даком и представницом „Кола 
српских сестара”, посетила право-
славно гробље у Сомбору и минутом 
ћутања одала почаст великом песни-
ку Лази Костићу. На његов гроб је 
Драгомир Дујмов, у име гостију, по-
ложио цвеће.

С. З.

Неколико представника Срба из Мађарске је, у 
организацији Српске самоуправе Ержебетвароша, 
посетило Сомбор и учествовало на манифестацији 
посвећеној односима матице са Србима у расејању. 

Била је то прилика и да се Сомборци детаљније 
упознају са активностима појединих српских 

институција и организација из Мађарске

Делегација из Будимпеште на манифестацији у Сомбору

Срби у Мађарској очекују значајнију 
институционалну подршку матице

ПРЕДСТАВЉЕНО ВИШЕ ИНСТИТУЦИЈА
Директорка Српске школе у Будимпешти др Јованка Ластић, подсети-

ла је домаћине у Сомбору на историјат Текелијанума и на функцију ко-
ју он данас има, а говорила је и о школама у унутрашњости Мађарске – 
посебно о установи у Ловри, која ових дана прославља 260 година посто-
јања. Говорила је и о Самоуправи Срба у Мађарској и њеним институци-
јама, као и о постојању српских медија: Српских недељних новина, радио 
и ТВ програма на српском језику, Српског културног центра и позоришта. 
Присутни су упознати и са начином финансирања ових установа, а по-
себно школе у Будимпешти. 

ВИШЕЧЛАНА 
ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ 
БУДИМПЕШТЕ

Одлазак у Сомбор, на манифе-
стацију „Матица – дијаспора” фи-
нансирала је Српска народносна 
самоуправа у Ержебетварошу. 
Промоцији књига и округлом сто-
лу присуствовали су: др Алексан-
дра Ластић, професори Марија 
Ластић, Драгомир Дујмов, и Ми-
лан Дујмов, уредница „Српског 
екрана” Снежана Миливојевић, 
директорка Педагошког и мето-
долошког центра Јулијана Котор-
чевић, сниматељ и уредник Ђорђе 
Шибалин, професор и сарадник 
„Српских недељних новина” Сла-
вица Зељковић.
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САРАДЊАПрофесори Факултета педагошких наука посетили српске школе у Мађарској

Ђаци из Ловре позвани да дружењем са вршњацима 
у Јагодини усавршавају српски језик

У посети српским школама у Мађарској боравили 
су професори и студенти Факултета педагошких 
наука из Јагодине. Домаћини су им били Српски 

педагошки и методолошки центар и Српска школа 
„Никола Тесла”, а посета је реализована у склопу 

дугогодишње сарадње коју овај факултет има 
са сродним институцијама у Мађарској

Ц иљ посете професора и неколи-
цине студената Факултета педа-
гошких наука из Јагодине, који 

припада Универзитету у Крагујевцу, 
био је обилазак Високе школе за 
образовање учитеља и васпитача у 
Баји, затим наших школа у  Будимпе-
шти, Ловри и Батањи, као и размена 
искустава и успостављање чвршће 
међусобне сарадње. Делегацију го-
стију су чинили професори и студен-
ти са факултета педагошких наука 
Универзитета у Крагујевцу, факулте-
та у Јагодини: проф. др Виолета Јова-
новић, декан, затим продекан за на-
ставу проф. др Илијана Чутура, про-
декан за науку проф. др Емина Копас-
Вукашиновић, доц. др Маргит Саво-
вић, доц. др Снежана Марковић, доц. 
др Марко Ђорђевић, доц. др Биљана 
Стојановић, као и студенти Ђорђе 
Богдановић, Марија Николић, Јелена 
Патричевић и Теодора Ранђеловић.

Првог дана боравка гостију у Бу-
димпешти, у току преподневих сати, 
директорка Српске школе и гимнази-
је Никола Тесла из Будимпеште др Јо-
ванка Ластић, у школској библиотеци 
је поздравила госте и упознала их са 
радом и историјатом српског школ-
ства у Мађарској. Показала им је сајт 
школе, објашњавала документа и 
прилоге који се налазе на њему и ус-
пут одговарала на постављена пита-
ња присутних.

Васпитачи који су били заинтере-
совани за рад у вртићу, отишли су у 
просторије српског вртића како би 
присуствовали занимању, а остали 
професори и студенти који су желе-
ли да присуствују часовима почетног 
читања и писања, распоредили су се 
у неколико одељења.

Гости су потом, у Сентандреји, 
обишли најважније историјске спо-
менике и установе везане за про-
шлост Срба у овим крајевима, док је 
сутрадан организована посета Срп-

ској школи у Ловри, која је подру-
жница будимпештанске Српске шко-
ле „Никола Тесла”, као и сеоској срп-
ској цркви. У школи их је поздравила 
и пожелела им добродошлицу учите-
љица Софија Иванов и на непосредан 
начин, присутнима у неколико рече-
ница представила место у коме се 
налазе.

О дубоким коренима и дугом би-

тисању српског живља у овом насе-
љу, говори и чињеница да је српска 
црква у том месту 2014. године про-
славила 300. годишњицу постојања. 
Јагодинци су посетили и овај храм, са 
чијим историјатом их је упознао ме-
сни парох, отац Радован Савић.

Гости су имали прилику да у шко-
ли присуствују часу у 1. разреду, на 
коме су ђаци вежбали читање. Вид-
но обузети емоцијама, професори 
из Јагодине су пожелели да се ова 
сарадња продуби и настави, па су 

предложили да ловранска деца до-
ћу код њих у Јагодину и сместе се 
на седам дана код својих вршњака, 
како би на тај начин учила српски је-
зик и дружила се.

Емпатија је била обострана. Ловра-
ни, познати као срдачни и добри до-
маћини, својом непосредношћу су 
одмах освојили срца гостију из Јаго-
дине, па су на тренутак и сузе заи-
скриле у очима и једних и других. 
Декан Педагошког факултета у Јаго-
дини проф. др Виолета Јовановић, ка-
же да је ово ново искуство за њих ко-
ји долазе из унутрашњости. Сасвим 
је друга димензија видети како људи 
овде живе и како се боре.

– Та национална припадност је та-
ко јака да ви опстајете овде толико 
дуго, а немате никакву конкретну, ја-
ку системску подршку за то – иста-
кла је професорка Јовановић и при-
метила да у Ловри постоји снажна 
потреба да се очувају српски иденти-
тет, култура, језик и вера.

На предлог доц. др Маргит Саво-
вић, у ово путовање је уврштена и 
Ловра, као специфично српско село. 
Гости, у разговору за наш лист, кажу 
да нису очекивали да овакво мало 
место, са српском школом, постоји у 
срцу Мађарске.

Професорка Савовић је, иначе, ро-
дом из Бекешчабе, где је провела де-
тињство и младост и отишла у тада-
шњу Југославију на студије. Стицајем 
околности, тамо је остала наредних 
40 година.

– Имамо два пројекта годишње, и 
један од њих се одвија на пролеће, 
када ћемо доћи у Сегедин, тамо би-
ти 3-4 дана, а онда планирамо да 
обиђемо Деску и Сириг, где такође 
постоје српске школе – истиче го-
шћа.

Ловрани су са осмехом испратили 
своје госте и позвали их да свакако 
дођу поново, а путовање је затим на-
стављено према Батањи, као завр-
шној тачки екскурзије.

Д. М.

ИМПРЕСИОНИРАНИ ЛОВРОМ
Поздрављајући колеге из Јагодине, ловранска учите-

љица Софија Иванов је, поред осталог, рекла:
– Ловра је врло мало насеље које има три паралелне 

и једну попречну улицу. Нема ни 300 становника, а све 
нас је мање и мање и нико не зна шта доноси будућ-

ност. Некада је ово место било и пуно Срба, али сада 
има све више Мађара. То се види и по саставу деце у 
нашој школи у Ловри. Некада смо припадали Ловран-
ској самоуправи, а сада Самоуправи Срба у Мађарској 
и лепо је што смо заједно – истакла је учитељица Ива-

нов.
Она се, кроз причу, присећа-

ла и свог детињства и чињени-
це да је и она сама, као и ко-
легинице са којима ради, не-
када била ђак ове школе. На 
питање присутних да ли у Ло-
ври постоји и мађарска школа, 
одговара да је некада посто-
јала, али како се број станов-
ника смањивао, тако је треба-
ло одлучити која школа ће би-
ти затворена. Пошто је у то 
време већинско становништво 
било српско, логично је да је 
српска школа остала и наста-
вила да ради. Софија Иванов 
је искористила прилику и да 
најави прославу која ће се 
одржати 25. новембра у овом 
селу, поводом 260. годишње 
постојања ловранске Српске 
школе. 

ТРАДИЦИЈА ДУГА 
118 ГОДИНА

Факултет Педагошких наука у 
Јагодини је настављач традиције 
образовања учитеља у Јагодини, 
која траје већ 118 година. Идеја за 
ову посету је један корак даље у 
сарадњи коју су имали до сада са 
Мађарском. Наиме, факултет има 
билатерални уговор и већ пет го-
дина гради све боље и чвршће ве-
зе са Високом школом за образо-
вање учитеља и васпитача из Баје. 
На почетку су студенти из Јагоди-
не долазили на праксу од по неде-
љу дана, у бајске предшколске 
установе и домове, зато што на 
факултету у Јагодини имају и 
смер за домске васпитаче. Студен-
ти из Баје сада долазе на недељу 
дана у Јагодину, у оквиру студент-
ске праксе која им се признаје. Ту 
се успостављају и дубље везе ме-
ђу њима.
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РЕПОРТАЖА Ловрани негују обичаје својих предака

Усељење у заједнички дом – догађај који се памти
С ан свих младих брачних парова 

је да свију своје топло гнездо, 
да имају свој дом, што је одвај-

када био подвиг који је тражио жр-
тву: пуно труда и одрицања. А, када 
дође време да се уселе, када се оби-
стини сан, радост је превелика. Тако 
су се млади брачни пар, Дијана Алек-
сов из Ловре и Душан Кашанин из Ли-
пове, овог лета Господњег, 2016, усе-
лили у своју кућу. Нису прекинули ве-
ковну традицију и обичаје који прате 
овај леп чин. Оно што нису знали, пи-
тали су старије, своје родитеље и 
свештеника.

Кућу су најпре освештали, дан уо-
чи Велике Госпојине. Домаћица је 
припремила на столу прекривеном 
белим столњаком: свећу, кадионицу, 
тамјан, чинију са водом за освећење, 
брашнo, со и уље. Свештеник ловран-
ског храма, Радован Савић је уз бого-
угодан мирис босиљка, који симболи-
зује присуство Духа Божијег, осве-
штао њихов дом.

Атмосфера је била молитвена, све-
чана. Пожелео им је здравље, срећу, 
слогу и љубав. Четири мала, нацртана 
крстића, на четири зида у дневној со-
би сведоче о чину освећења. После 
литургије у манастиру Српски Ковин, 
младенцима су дошлe у го-
сте обе породице, и Дијани-
нa и Душановa из Липова. 
Припремили су ручак који је 
био повод за зближавање и 
за разгледање новог дома, 
који су младенци с пуно љу-
бави и брижности о сваком 
детаљу, наместили.

Поподне је дошла омла-
дина, а увече кумови. Млади 
домаћини су се трудили да 
направе лепу атмосферу да 
свима буде пријатно у њихо-
вој кући. Икона Св. Стевана, 
рађена у византијском стилу, 
коју су Дијана и Душан до-
били као дар од кумова, била је у ло-
вранској цркви три месеца. Душан, 
млади домаћин, ју је принео олтару 
на освећење након вечерње литурги-
је. Св. Стеван је Крсна слава Кашани-

на и ако Бог да, прославиће 
је ове године, 9. јануара, у 
својој кући. Икону су поста-
вили на источни зид дневне 
собе.

Ова млада породица је 
позната по отворености и по 
томе да воле да се друже. 
Имају увек гостију и време-
на довољно и за рад, али и за 
разговор. Када су градили 
кућу, и то им је било на уму, 
па су направили пространу 
собу да може више људи да 
стане и велику терасу окре-
нуту дворишту на којој ће 
моћи, од пролећа до касне јесени, да 
се друже.

Испред куће, са уличне стране, на-
лазе се две старе трешње, једнаке 
као близнакиње, а мало даље, у низу, 
једна вишња раскошне крошње. На 

улазу у саму кућу је ивањски венац. 
Све српске куће у Ловри су украшене 
ивањским венцем.

Дијанина мајка, Дубравка, ове го-
дине је исплела венац и за младенце. 

Њиме су окитили улаз у кућу да их 
чува од болести и урока. Мајка им је, 
поред жеље за здравље и благоста-
ње, тако предала правослани обичај 
српске куће. Овај леп и живописни 
обичај, из времена наших предака, 

пренесен је на Дијану која 
ће следеће године сама од 
свежег ивањског цвећа ис-
плести венчић.

Дијана Алексов је васпи-

тачица и са млађом групом деце ра-
ди у у забавишту, при Српској основ-
ној школи у Ловри. Успела је да са де-
цом успостави однос васпитача и 
пријатеља и међу њима је веома оми-
љена. Душан Кашанин је eлектро-ин-
жењер. Рођен је у Мохачу, а ради у 
Будимпешти. Обоје су васпитани у 

духу православља, неговања 
и чувања српских обичаја и 
традиције. Своју љубав су 
крунисали браком, пре неко-
лико година. Убрзо су запо-
чели рад на кући, која је по-
лако ницала, добијајући с 
временом пуну лепоту и сјај. 
Српска кућа, модерна и тра-
диционална, која сасвим од-
говара укусу и потребама 
својих младих укућана.

У хронику Ловре ће бити 
убележено да је породица 
Кашанин-Алексов, започела 
живот у свом дому, уз благо-
дет Духа Светога. Лепо је да 

се нова покољења, наша деца и омла-
дина, уче на традицији наших старих. 
Управо је одржвање таквих обичаја и 
језика, највише допринело да се срп-
ство и симболи етничког идентитета 
на овим просторима вековима сачу-
вају.

Духовни напредак сваког дома је 
љубав и слога. Нека је на здравље и 
радост Дијани и Душану!

Славица Зељковић

Млади брачни пар из Ловре, Дијана Алексов и 
Душан Кашанин, сматрали су важним да њихово 

усељење у нов породични дом буде праћено 
традиционалним обичајима. Неке од њих су 

и сами знали, а о некима су сазнали од 
својих родитеља и свештеника

ОБИЧАЈИ ПРИ ГРАДЊИ КУЋЕ
Највећа радост за домаћина је покривање куће, које се у српским кра-

јевима назива „пајдос”. У таквим приликама већина мајстора ради бес-
платно. Kомшије, родбина и пријатељи, обично без позива, долазе да по-
могну.

Пре почетка покривања коље се овца или ован, на темељу куће. Жене 
из комшилука или родбине доносе хлеб, ракију, кафу, шећер, кошуље, 
пешкире. Храну прима домаћица куће, а гардеробу један од мајстора 
качи на припремљени крст – вешалицу, која је скована од летава и при-
кована на врху крова. Ово се у народу назива „подигнути рогови”.

Мајстор који прима дарове, гласно довикује, да се што даље чује. При 
викању он све преувеличава – и по количини и по броју поклона, као на 
пример: „Чујте и почујте, наш домаћин прави кућу, велику, превелику, ле-
пу, прелепу, па се побринуо његов кум, рођак, пријатељ, зет, комшија и 
донео на дар прасе од педесет килограма, два петла, десет литара раки-
је, три кошуље, два килограма кафе. Хвала му и Бог му дао здравље. Жи-
вео сто година!”

Примљене дарове на крову, негде је обичај да главни мајстор подели 
са својим помоћницима, а негде се то преда домаћици, која то при крају 
вечере и поласка кући подели онима који су највише помагали изградњу 
куће. Најбољи поклони увек се дају мајсторима.

По завршетку радова, домаћин припреми богату гозбу. Пред мајсторе 
се ставља месо, углавном глава и плећка печеног прасета. На овој свеча-
ности увек је присутан велики број гостију, који се уз песму и музику ве-
селе до дуго у ноћ.
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баштина

животни стил

Г роф Марсиљи је све информа-
ције помно бележио, а то ће му 
касније, као и само капитално 

дело Хезарфена, послужити за грађу 
дуго писане књиге „Војно стање, 
успон и пад Отоманске империје”, ко-
ја ће тек 1732. бити штампана у Хагу 
и Амстердаму, две године након 
Марсиљијевог упокојења.

Уз помоћ Хезарфена, млади Бо-
лоњац је упознао и чувеног гео-
графа Ебубекира ел-Ехрама 
ед-Димишкија. Уважени, ва-
зда сумњичави Ебубекир-
ефендија, на наговор ду-
гогодишњег пријатеља 
Хезарфена, ипак је 
прихватио Марсиљија 
и његову несвакида-
шњу радозналост. Ебу-
бекировој попустљи-
вости битно су допри-
нели и златници које му 
је Марсиљи у једној ле-
по украшеној кутијици 
предао.

„Не заборави, успут ћеш 
посредством овог доброћуд-
ног и надасве лепог младића и 
ти много тога научити о Западном 
свету” – уверавао је Ебубекира стари 
историчар.

После многих заједничких кафени-
сања и разговора о добрим и злим по-
јавама у свету, о суштини науке и о ле-
потама уметности, Ебубекир је Марси-
љију радо показивао старе и новије 
мапе, рукописе и минијатуре са којима 
се и он радо бавио. Приликом њиховог 
првог сусрета, Димишки је управо ра-
дио на важном задатку. Ебубекиру је 
енергични велики везир Фазил Ахмед-
паша Кеприлизаде поверио да преведе 
обимно дело холандског картографа 
Виљема Јансона Блауа „Maior Atlas 

Sive Cosmo gra phia Blaviana.” Једанаест 
томова овог, иначе, репрезентативно 
урађеног издања атласа света није би-
ло лако за превођење. Касније, после 
многих разговора, Ебубекир је с не-
скривеним поносом Марсиљију от-
крио бројне недостатке и грешке овог 
монументалног дела које је нашао 
приликом детаљног проучавања мапа 
Османског царства.

Нешто касније ће Луиђи Ферди-
нандо Марсиљи, опет преко старог 
Хезарфена, срести и најпознатијег 
дворског астролога, астронома и 
хербалисту Ахмеда бин Лутфулаха 
Мунеџимбашија, родом из Солуна. 
По казивању проседог педесетого-
дишњег научника, читавих петнаест 
година провео је међу дервишима 
мевлевијског реда од којих је први 

пут чуо за астрологију. Његови кап-
ци вазда спуштени на пола копља, 
као да се непрестано налази у стању 
међу јавом и сном, полагано и не-
жно су додиривали странице овог 
најзначајнијег дела под насловом 
„Зборник народа.” Историју света, 
почев од Адама, писао је на арап-
ском језику. Према казивању Ах-
мед-деде, како су га од милоште 
звали његови поклоници, ову поза-
машну књигу завршио је пре осам 
лета, 1672. године по хришћанском 

календару. Успут, бавио се и пи-
сањем коментара о Курану, а 

радо је преводио и персијске 
писце и песнике. Једном 
приликом, када га је Мар-
сиљи затекао у посебно 
добром расположењу, 
признао му је да се по-
некад предаје писању 
мистичне поезије. Ах-
мед-деде је толико за-
волео светли тен коже, 
изражајне очи и кудраву 

косу младог Луиђија да 
једноставно није могао 

одолети молби враголастог 
Италијана. Марсиљи је тра-

жио да му говори о учењу Ку-
рана, да га упозна са астрономи-

јом и да га уведе у тајне источњач-
ке астрологије. Лукави Болоњац је, 
за сваки случај, Ахмеда изненадио и 
великом кесом дуката. Нешто доц-
није, Ахмед бин Лутфулах подарио 
му је и копију личног хороскопа 
султана Мехмеда IV и његовог сина 
Мустафе. Приближавајући се крају 
своје мисије, Луиђи је схватио на 
који начин се најбоље и најлакше 
може доћи до нових информација 
које ће бити од велике користи и 
њему и Венецији. Одушевљен својим 
успесима, надао се још већем на-
претку на лествици живота. (…)

Драгомир Дујмов

Луиђи Марсиљи је схватио на који начин се најбоље 
и најлакше може доћи до нових информација које 

ће бити од велике користи и њему и Венецији

Италијански гроф, пријатељ Срба (6)

Марсиљи у друштву турских научника

Нисте поносни на себе, јер стално касните; често 
ухватите себе како сакривате нокте, јер су увек 

изгрицкани; нервирате се и обећавате себи да ћете 
престати да обавезе одлажете за сутра, па опет за 
сутра… Иза сваке радње коју несвесно понављате, 

крије се одређена намера или особина

Н ије лако променити ниједну на-
вику, али је то свакако могуће. 
Можда ће вам у томе помоћи 

сазнање да се иза сваке радње коју 
несвесно понављате, крије одређена 
намера или особина. Психолог Жо-
зеф Месинџер је то објаснио у књизи 
„Разоткривање наших манија”, напо-
мињући да колико год изгледале ба-
налне, много тога говоре о нама.
 Стално касните
С ким год и у које год време да се 

договорите за сусрет, увек касните 
најмање 10 минута. И за то увек имате 
изговор! Француски психолог тврди 
да су то обичне лажи, јер је суштина 
да вам заправо није стало до тог са-
станка или особе. Стално кашњење се 
преводи као непоштовање туђег вре-
мена и обавеза, али и човека.

 Губите кључеве
Не знате где сте оставили кључеве 

од стана или често изгубите оне од 
канцеларије. Месинџер то доводи у 
везу са незадовољством. Уколико су 
у питању кључеви од куће, значи да 
вам се заправо не иде тамо. А, ако 
откључавају врата од ваше фирме, 
вероватно сте зрели за промену по-
сла.
 Цртате док говорите
Разговарате са неким, радите не-

што, размишљате и све време шарате 
по папиру. Психолог каже да ова ком-
пулсивна манија или потреба за црта-
њем било чега, открива унутрашње 
незадовољство. Можда сматрате да 
нисте на радном месту које заслужу-
јете или да вам живот није онакав о 
каквом сте маштали.

 Грицкате нокте
То што су вам нокти једва видљиви и 

не дозвољавате им да порасту, јер их 
стално грицкате, значи да сте притаје-
но агресивни. У вама је много нагоми-
ланих фрустрација, оне се таложе с го-
динама и због њих страдају ваши нок-
ти. Месинџер каже да ова навика одра-
жава недостатак самопоштовања.
 Претерана педантерија
Ако сте од оних који чисте и перу и 

када је све чисто, нервирате се кад 
једна стварчица није на свом месту, 
кућа вам изгледа као апотека, али 
сте и даље у паници да ли је под пр-
љав, значи да имате опсесивну потре-
бу да све држите под контролом.
 Одлажете обавезе
Ова навика је последица потребе 

за перфекционизмом, који је повезан 
са недостатком самопоуздања и 
страхом од неуспеха. Често људи не-
што не ураде или не напредују уз из-
говор да чекају прави моменат. А, он 
углавном никад не дође.
 Новине читате од краја
Када узмете неко штиво, прво 

окренете последње странице, прочи-
тате крај и онда се вратите на поче-

так. То показује да имате потребу да 
све ствари и ситуације држите под 
контролом. Или, како сматра аутор 
књиге, открива ваш страх од смрти.
 Говорите сами себи
Аутор књиге каже да то што не-

свесно имате потребу да чујете свој 
глас, значи да сте несигурни. Та рад-
ња вам омогућава да размислите о 
себи, па и приуштите дозу сопствене 
љубави. Ово је начин да боље упозна-
те себе и своје „ја”, које чине духовни 
и психички део, уз оно у шта верујете.
 Увек жваћете жваку
По Месинџеру, ова навика је доказ 

незрелости и неспособности да се 
донесу одлуке. Ви заправо прежвака-
вате ситуације пре него што одлучи-
те да одреагујете и нешто урадите. 
Нисте довољно одрасли и кадри да 
се понашате као озбиљна особа. 

Психолошко саветовалиште

Навике разоткривају нашу личност
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Признање за ученицу Српске школе у Будимпешти

Атина Мерцедес Штефанидес добитница државне стипендије
M инистар за људске ре-

сурсе Золтан Балог 
доделио је ученичке 

стипендије, које се додељују 
ђацима који похађају народ-
носне средње школе. Ове го-
дине је двадесет народно-
сних ђака добило стипенди-
ју Министарства за људске 
ресурсе. Стипендије ће се 
ученицима давати следеће 
две школске године. Међу 
срећним ђацима налази се и 
Атина Мерцедес Штефани-
дес, ученица 11.а разреда 
Српске гимназије „Никола 
Тесла” у Будимпешти.

Документа о додели сти-
пендије уручио је Миклош 
Шолтес, државни секретар 
поменутог министарства, у 
присуству свог заменика Атиле Филепа.

Миклош Шолтес је у својој свечаној беседи под-
сетио присутне да је 2010. године 3100 ђака поха-

ђало народносне школе, чији су власници народ-
носне самоуправе. Године 2015. већ је 12.500 на-
родносних ђака учило у народносним васпитно-

образовним институцијама. У међувремену, број 
школа које су у власништву народносних самоу-
права са 12 се повећао на 74. 

Добитници стипендије после доделе (Атина Штефанидес трећа с лева) 

К оначно је дошао и тај дан! Група 
ученика Српске гимназије „Ни-
кола Тесла” у Будимпешти дуго 

је са нестрпљењем очекивала тај 20. 
октобар, када је заједно са својим 
професорима: Мирјаном Трагор, Ан-
дреом Мештер-Апјок, Аленом На-
ђом, учитељицом Љубинком Георги-
јевић и госпођом Љиљаном Вечић, 
кренула пут Велике Британије.

Кренули смо у поподневним часо-
вима, а прва дестинација била је Хо-
ландија, тачније Амстердам. Иако нас 
је из Будимпеште испратила киша, 
Амстердам нас је дочекао обасјан 
сунцем. Један од најлепших градова 
Европе оставио је на нас снажан ути-
сак. Имали смо прилику да посетимо 
и један од најпознатијих музеја по-
свећен познатом сликару Ван Гогу. 
Због заказаног поласка трајекта, ко-
јим је био предвиђен пут преко Се-
верног мора до Енглеске, нисмо мо-
гли дуго да се задржимо у Амстер-
даму. Пред нама је био дуг пут; наш 
брод је у касним поподневним часо-
вима испловио ка Енглеској.

Сутрадан, рано ујутру, искрцали 
смо се у Њукастлу, и наша авантура 
званично је могла да почне. Под вођ-
ством нашег водича Золтана, упутили 
смо се ка замку Аник. Љубитељима 
Хари Потера се остварила жеља да по-
сете место где су снимане неке од сце-
на познатих филмова о младом чароб-
њаку. Имали смо прилику да видимо и 
унутрашњост замка, као и да се про-
шетамо између његових зидина. После 
вишечасовног обиласка, кренули смо 
за Шкотску, где су нас чекале породи-
це код којих ћемо се сместити.

Наредна два дана обилазили смо 
Шкотску. Сви су били изненађени ле-
потом и могућностима које Шкотска 
пружа. Први на реду био је Единбург, 
главни град Шкотске. Лепо време нас 
је послужило и учинило овај град ма-
гичнијим. Одушевљени архитекту-
ром, улицама, људима, као и позна-
тим звуком шкотских гајди, који се 
могао чути на сваком ћошку, ужива-
ли смо у целодневном разгледању 
овог града. На послетку смо обишли 
Национални музеј и Единбуршки дво-

рац. Улична расвета већ одавно је би-
ла укључена када смо се вратили ку-
ћама својих домаћина.

Наредног дана је уследио обила-
зак дворца Блер, шкотских планин-
ских крајева, као и познатог језера 
Лох Нес. Ту смо чули легенду о стра-
шном чудовишту Неси, које ту живи.

Петог дана наше авантуре путова-
ли смо за Лондон. Успут смо стали у 
Стратфорду, енглеском градићу који 
је познат као родно место великог 
енглеског драмског писца Вилијама 
Шекспира.

По доласку у предграђе Лондона, 
угостиле су нас нове породице код ко-
јих смо боравили све до повратка у 
Мађарску. Коначно, дошло је време да 
се упознамо и са главним градом Ује-
дињеног Краљевства. Прво смо обишли 
познату лондонску тврђаву и чули не-
што више о енглеској историји. Затим је 
једна група ученика отишла у обилазак 
познатог Музеја воштаних фигура 
„Мадам Тисо”, док је остатак групе 
имао прилику да обиђе Британски му-
зеј, најстарији јавни музеј на свету.

Након тога уследило је слободно 
време у Улици Оксфорд. Следећег да-
на обишли смо Вестминстерску пала-
ту и највећу сат-кулу са звоником на 
свету, Биг Бен, а потом Националну га-
лерију на познатом Трафалгар тргу и 
Бакингемску палату. Увече нас је оче-
кивала вожња на „Лондон ај”-у, најве-
ћој панорамској вртешци на свету. На-
кон тога, пловећи Темзом, стигли смо 
до Гринича, места у североисточном 
делу Лондона где нас је чекао ауто-
бус. Одатле, уморни, али пуни утиса-
ка, кренули смо за Будимпешту.

А 28. октобра, у касним вечерњим 
часовима, угледали смо светла Бу-
димпеште, одакле су неки од нас на-
ставили свој пут ка Србији.

На крају нам остаје да се још јед-
ном захвалимо професоркама енгле-
ског језика Мирјани Трагор и Андреи 
Мештер-Апјок, које су организовале 
овај пут и омогућиле нам невероват-
но искуство. На нама остаје да све то 
памтимо, препричавамо и спремамо 
се за наредна узбудљива путовања.

Татјана Дамњановић, 12.б

Едукативна екскурзија српских гимназијалаца

Импресије из Холандије и Велике Британије
невен
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ДАН СЕОБЕ
26. новембра 2016. (субота)

На броду GYŐR, који ће пловити Дунавом од 
Будимпеште до Сентандреје и назад.

Полазак из Будимпеште, са пристаништа код Vigadó-а 
(код „Жуте куће”) на пештанској страни; повратак 

на исти док.


Полазак у 13.30 сати; долазак у Сентандреју око 15.00; 
полазак из Сентандреје око 17.00; повратак у 

Будимпешту oко 19.00 часова


На броду наступају оркестар и играчи КУД-а „Банат” 
из Деске!


У Музеју Епархије будимске, промоција 

експоната године.
Приступ је бесплатан!


Организатори:

Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са 
Српским културним клубом у Будимпешти и Српском 
самоуправом у Сентандреји. Приредбу је материјално 

помогао Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској

ЖИВА СРПСКА МУЗИКА 
У РЕСТОРАНУ „YU GRILL” 

У ЦЕНТРУ ПЕШТЕ
25. и 26. новембра од 19.00 ч.

Haris köz 4, V кварт – у близини Ваци улице
Госте забавља популарни

ОКЕАН БЕНД
На репертоару бенда из Србије су

народна, забавна и староградска музика
У проширеном асортиману гастрономске понуде, 

особље ресторана за своје госте припрема не само 
надалеко чувене балканске специјалитете са роштиља, 
већ и пице, пасте, српска и мађарска национална јела 

и посластице
Информације и резервације на телефон:

+36 20 921 88 90

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на

МОНОДРАМУ „НАШИ ДАНИ”
Адаптирао, режирао и игра:
РАДОСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ

9. децембра 2016. од 19.00 ч.
Српски културни центар

Сцена Српског позоришта
(Budapest, Nagymező u. 49)

Представа је настала драматизацијом сатиричних 
песама В. П. Диса (Наши дани и Химна) и најзначајнијих 

приповедака Радоја Домановића (Страдија, Данга и 
Мртво море) који је оштро, критички, беспоштедно и 

духовито осликао власт свога времена, огрезлу у 
корупцији и насиљу.

За ову улогу Радослав Миленковић је добио Златну 
колајну публике на Фестивалу монодраме и пантомиме 

у Земуну 1984. године.
Цена улазнице: 1500 фт

Информације и резервација карата:
szinhaz@szerb.hu

ПРОСЛАВА СВЕТОГ НИКОЛЕ 
У ЈОЖЕФВАРОШУ

4. децембра 2016. од 15.00 ч.
Српска самоуправа осмог кварта Будимпеште срдачно 
позива све заинтересоване на своју јавну седницу, као и 
на традиционално обележавање Светог Николе и дечју 

креативну радионицу
Адреса: Улица Вајдахуњад 1/б

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПОЕТСКЕ 
ПРОЗЕ „ЖИВА СЛИКА”

Давида Кецмана – Дака
1. децембра 2016. од 18.00 ч.

Српски културни центар
Будимпешта, Ул. Нађмезе 49

Организатори:
Српска самоуправа у Ержебетварошу, Задужбина Јакова 

Игњатовића и Српски културни центар

Срдачно вас позивамо на

КОНЦЕРТ НАРОДНЕ МУЗИКЕ
3. децембра 2016. (субота) у 19.00 ч.

Свечана сала Текелијанума
Наступају:

Женска певачка група „Моба” из Београда,
Оркестар „Вујичић” из Сентандреје

Организатор програма:
Српска самоуправа у Будимпешти

Приредбу је материјално помогло Министарство 
за људске ресурсе у Мађарској

ИНФО СЕРВИС
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СА ЛИЦА МЕСТА Мала школа калиграфије у Батањи

Неговање српског језика и ћирилице украсним писањем
Вера Стојшић-Гашпаровски је током посете 

Батањи, одржала дводневну радионицу 
кроз коју су ученици и наставници упознали 

средњовековну српску калиграфију. 
Учесници радионице су израдили прелепе 

калиграфске радове, на темељу старих записа 
и њихова дела сада красе зидове школе

К алиграфија као уметност лепог, 
украсног писања, постоји код 
многих народа широм света. 

Tрадиција срспке калиграфије везана 
је за најстарије сачуване глагољске и 
ћириличке рукописе, за православље 
и Русију. Сачувана су српска јеванђе-
ља, закони, повеље, писма и Алексан-
дриде. Жалосно је што су многа на-
ша писана блага страдала и заувек 
уништена у многобројним ратовима. 
Оно што је остало представља вели-
ку вредност, иако је расуто у збирка-
ма и музејима широм света.

Највреднији стари писани запис 
Срба који се чува у Србији је свакако 
Мирослављево јеванђеље, писано у 
XII веку за кнеза Мирослава, владара 
Захумља (рођеног брата великог жу-
пана Стефана Немање). Оно је увр-
штено међу 120 УНЕСКО-вих нај-
вреднијих покретних добара света. 
Српска рукописана дела су вековима 
настајала и бивала преписивана у ду-
бокој молитви монаха манастирских 
ћелија.

Од 2006. године, калиграфија се на 
иницијативу Вере Стојшић-Гашпаров-
ски развија и у оквиру Удружења вој-
вођанских учитеља, са циљем шире-
ња калиграфије у основним и сред-
њим школама Србије и дијаспоре. 
Основ њиховог рада са ученицима и 
наставницима су најстарији српски 
записи и калиграфски рад Захарија 
Орфелина.

Посета делегације Удружења војво-
ђанских учитеља Батањској двојезич-

ној српској основној школи и забави-
шту, почетком новембра месеца, има-
ла је више циљева: одржане су двод-
невне калиграфске радионице учени-
цима и наставницима, детаљно су са-
гледани услови и потребе рада учени-
ка и наставника, организоване су мно-
гобројне ваннаставне активности и об-
новљен је споразум о сарадњи.

Вера Стојшић-Гашпаровски је то-
ком посете одржала дводневну ра-

дионицу кроз коју су учени-
ци и наставници упознали 
средњевековну српску кали-
графију. Учесници радиони-
це су створили прелепе ка-
лиграфке радове (на темељу 
записа својих далеких пре-
дака), који сада красе зидове 
школе.

Посета представника У дру-
жења војвођанских учи теља 
имала је за циљ и да пружи 
што ширу подршку сарадњи 
просветара у двема земља-
ма. Колективу у Батањи су 
дароване књиге и уџбеници 
за наставу српског језика и 
музичке културе од 1. до 8. 
разреда, народне традиције 
од 1. до 4. разреда, природе 
и друштва за 4. разред и 
историје за 8. разред, у изда-
њу три издавача (Клет, Нови 
Логос и Едука). Савез за 
школски спорт Војводине 
даровао је школи спортске 
реквизите. Поменути дарови 
омогућиће наставницима 
још успешнији рад са учени-
цима.

Посета је у потпуности испунила 
постављене циљеве и очекивања, а 
дугорочна сарадња измећу Српске 
основне школе у Батањи и Удружења 
војвођанских учитеља се наставља.

Иначе, треба подсетити да је Заха-
рије Стефановић Орфелин рођен у 
српској породици у Вуковару, 1726. 
године. Био је песник, учитељ, писар, 
штампар и калиграф. Написао је први 

српски приручник за калиграфију још 
далеке 1777. године.

Као песник, Орфелин је најзначај-
нија појава у српској поезији XVIII ве-
ка. Написао је десетак дужих песама, 
од којих је најзначајнија „Плач Серби-
ји” (Плач Србије, 1761) у две верзије, 
народној и црквенословенској. То је 
антиаустријска, бунтовничка песма. У 
тој песми Србија жали за некада-
шњим сјајем средњовековне државе 
и критикује сународнике који забора-
вљају свој национални идентитет.

Међу најзначајнија Орфелинова 
дела убраја се „Славеносербски ма-
газин” штампан у Венецији 1768. За-
мишљен је као часопис, односно, то 
је први часопис на читавом словен-
ском југу. У предговору, у виду мани-
феста, Орфелин износи основну иде-
ју грађанске просвећености, идеју 
демократизације културе, да наука 
треба да служи потребама обичног 
човека, а књижевност и филозофија 
да изађу из уског круга учених људи 
и да постану доступни свима. То је 

прва српска световна и грађанско-
просветитељска књига.

Године 1768. Захарије Орфелин је 
прокламативно у српски књижевни 
језик увео мешавину црквенословен-
ског и народног језика, у којем је 
увек било места и за специфичне ру-
ске речи и тиме практично основао 
славеносрпски језик. Јован Деретић 
га сматра, уз Јована Рајића, најзначај-
нијим писцем рускословенске епохе 
у српској књижевности.

Живео је и радио у Новом Саду и 
Сремским Карловцима, а умро 1785. 
године у Новом Саду, где је и сахра-
њен. Друштвеном небригом његов 
гроб је нестао; пресељен је у зајед-
ничку гробницу на Успенском гробљу. 
Због огромног значаја овог човека за 
нашу културу и писменост, Удруже-
ње војвођанских учитеља установило 
је Дан лепог писања, односно, Дан 
Захарија Орфелина, када се приређу-
је колективна изложба радова учени-
ка и наставника.

С. Ђ.

ВИШЕСТРУКА КОРИСТ ОД КАЛИГРАФИЈЕ
Неговање вештине лепог (калиграфског) писања Српска школа у Бата-

њи ће наставити и убудуће, истичу у управи ове установе. Већ током ове 
школске године, школа ће се укључити у калиграфска такмичења учени-
ка у Србији. Циљеви њихове калиграфске радионице су упознавање 
историје и српског писаног наслеђа, упознавање и развијање калиграф-
ске вештине, развијање уредности, прецизности, смирености и маштови-
тости у раду. Калиграфија ће, у овој образовној институцији на југу Ма-
ђарске, наставити да се шири кроз разноврсне школске активности: кали-
графске радионице и секције, летње калиграфске колоније и многа ка-
лиграфска такмичења.

АУТОР ПРВОГ 
СРПСКОГ БУКВАРА
Захарије Орфелин је аутор пр-

вог српског буквара из 1767, по ко-
јем су училе бројне генерације де-
це. Друго издање објављено је 
1797. године. Аутор је и првих уџ-
беника латинског језика. Његово 
најопсежније дело је „Житије Пе-
тра Великог„ (Венеција, 1772) у ко-
ме је видео просвећеног монарха, 
филозофски идеал XVIII века. На-
писао је и први српски „Вечити ка-
лендар” 1780, штампан у Бечу 
1783, где уз стандардне календар-
ске податке даје и обимно погла-
вље о астрономији. 
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Колективна путовања у 
српској заједници у 

Мађарској практикују се већ 
дуги низ година, а крајње 

одредиште једног од 
недавно организованих 

путешествија те врсте, био је 
манастир Хиландар. Са 

групом Срба из Мађарске 
путовала је и Катарина 

Павловић-Бачи, чије 
путописне забелешке 
објављујемо у овом 

специјалном додатку

Г рупа у којој су били углавном сре-
довечни и старији путници, у раним 
јутарњим сатима креће на пут, у зе-

мљу својих предака, по још један непо-
новљив доживљај. Поздравља нас Бори-
слав Рус, председник Српске самоуправе 
у Будимпешти и главни организатор овог 
путовања. После њега, водич Зоран Илић 
на занимљив и духовит начин даје кратак 
опис путовања. Слушајући га, осећамо 
да нас чека много пријатних тренутака. 
Зораново добро расположење и ентузи-
јазам преносе се и на нас и буде нам ра-
дозналост. По старом српском обичају, 
већ на самом почетку путовања, ракији-
ца обилази круг и аутобус се испуњава 
жагором и добрим вибрацијама.

Дуг је пут до крајњег одредишта. Тре-
перимо од узбуђења што ће наша прва 
станица бити Београд, град који лежи на 
седам брда, попут Цариграда и Рима. То 
је град мог раног детињства и младости, 
који сам заволела док сам била студент 
и приправник, а који због темпа дана-
шњег живота не посећујем често. Схва-
там да сам после дугог боравка у Бу-
димпешти, која је постала мој нови дом, 
заборавила много ствари о белом граду 
и жељно ишчекујем да чујем неку нову 
причу. Зоран Илић их има на претек: ин-
формативних, занимљивих, духовитих, 
саркастичних. Све су интерпретиране на 
такав начин да се не могу заборавити.

Обилазимо град и шетамо по Београ-
ду у недељу пре подне, када нема много 
саобраћаја и гужве. Београђани полако 
почињу да се окупљају у својим кафана-
ма, у којима проводе много времена. 
Илић нам прича да ту „…оговарају ше-
фове, кукају што је изгубила Црвена зве-
зда, жале се на жене које их малтрети-
рају или варају. Без кафана, просечни 

Србин не може да живи.” Једна од тих 
кафана је и „Знак питања”, најстарија у 
Београду.

Циљ нам је Конак кнегиње Љубице, где 
је у изложбеном простору под сводови-
ма, поставка под називом „Атос, Света го-
ра”. Ова изложба је стигла у Београд по-
водом одржавања 23. конференције ви-
зантолога и састоји се од фотографија са 
ликовима и догађајима из збирке фототе-
ке светогорског манастира Симонопетре 
и папирних икона, графика из Светогор-
ске уметничке збирке. Фанта-
стичан уметнички доживљај, а 
тек је прошло пола дана ове ек-
скурзије. Шта ли нас још чека?

Напуштамо Београд и ни-
шким ауто-путем путујемо 
према Скопљу. Уживамо у див-
ном крајолику, а у смирај дана, 
док смо већ помало уморни од 
труцкања у аутобусу пожелели 
да се што пре испружимо на 
удобном хотелском кревету, 
стиже застрашујућа вест о зе-
мљотресу у Скопљу. После 53 
године од оног разарајућег из 
1963. године, овај није био ката-
строфалан, али довољно сна-
жан да нас узнемири. Имамо срећу да 
мање потресе током боравка у хотелу не 
осећамо, већ за њих чујемо тек касније.

Боравак у Скопљу остао нам је у се-
ћању по многим контрастима, са мири-
сом оријента и Византије, који агресивно 
покушавају да униште неки нови влада-
ри, неки нови уметници.

Главни град некадашње југословенске 
републике, данас самосталне државе, 
Републике Македоније – Скопље се на-
лази у центру Балканског полуострва и 
лежи на обалама реке Вардар.

Млада држава ствара своју нову 
историју, нову архитектуру, нову култу-
ру. Данашња македонска влада, која је 
на власти десетак година, прави велики 
пројекат у вредности од 500 милиона 
евра, под називом „Скопље 2014.” Проје-
кат, који је још увек у току, почео је 
2008. године и требало је да се заврши 
2014.године. Део овог пројекта је мења-
ње фасада старих зграда, изградња но-
вих музеја и безброј нових, предимензи-
онисаних споменика.

На великом тргу бљешти зграда Вла-
де Републике Македоније, од пре годину 
дана са фасадом у барокном стилу. Нај-
већи мост у Скопљу носи име Гоце Дел-
чева, најзначајнијег македонског нацио-
налног хероја, у чијој позадини видимо 
стару турску тврђаву Кале. Улаз на мост 
са обе стране чувају два огромна лава, 
који су обојени шареним, дугиним боја-
ма. „Шарена револуција” је обојила 
скопске споменике који су симбол дана-
шње владе. Људи на овај начин свакод-
невно протествују против безвлашћа и 
олигархије.

Саборни храм Светог Климента 
Охридског саграђен је деведесетих го-
дина прошлог века и од тада је он глав-

на црква Македонске православне цр-
кве. Шездесетих година прошлог века 
створена је Македонска православна 
црква, коју не признаје ниједна аутоке-
фална православна, римокатоличка или 
протестантска црква. Долази до узурпа-
ције сакралних објеката под ингеренци-
јом Српске православне цркве и то отво-
рено питање траје до данас.

Најстарији камени мост, који спаја две 
обале реке Вардар, је мост цара Душана. 
У средњем веку био је под бугарском и 
византијском влашћу, све док га у XIII ве-
ку нису освојили Срби. Скопље је око 
сто година било део Српског царства, 
чак и његова престоница. Цар Душан је 
крунисан у Скопљу 1346. године. Крајем 
XIV века заузимају га Турци.

Поред моста стоје укотвљена два Ко-
лумбова брода, преко пута бљештаве, 
беле зграде са барокном фасадом.

На главном тргу налази се споменик 
Александра Великог, поред су браћа Ћи-
рило и Методије и њихови ученици, Кли-
мент и Наум, као и споменик под нази-
вом „Македонска мајка”. У непосредној 
близини у небо се диже споменик Фили-
пу другом, који маше своме сину Алек-
сандру Великом на другој страни реке.

Бљештавило и грандиозност новоком-
поноване архитектуре у тоталном не-
складу са остацима старог, потиснутог, 
буди чудна осећања и питање: „Чему све 
ово?!” Где је план изградње, где су парко-
ви? Једино нас шетња по Старом Скопљу, 
Калем трврђави и турској чаршији враћа 
у старију историју Скопља, чудноватост 
и лепоту мешавине различитих култура. 
Како уопште може да се упореди лепо-
та Даут пашиног амама, турског купати-
ла из XV века, цркве Светог Спаса или 
Мустафа пашине џамије, са грандио-
зном Тријумфалном капијом, на којој 
стоји спомен плоча скромне Мајке Тере-
зе, рођене Скопљанке?! Како може да се 
упореди шетња турском чаршијом, по-

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

Белешке учеснице поклоничког путовања по земљи предака

Грчка, Света гора и Хиландар – 
изворишта увек нових надахнућа

ПУТОПИС



ред радњица са семенкама и кикирики-
јем, кафаница, занатских радионица 
слаткарница и баштица са мирисом ста-
рине, са шетњом поред грандиозних 
споменика на поплочаним трговима, Ај-
фелове куле и лондонских црвених ау-
тобуса на спрат који обављају јавни пре-
воз?! Али, апсурда има свугде!

Остављамо Скопље и крећемо према 
грчкој граници. Дочекују нас добро по-
зната бело-плава застава и натпис добро-
дошлице. Континентална вегетација по-
стаје прошарана ружичастим олеандери-
ма и по којим маслиновим дрветом. То 
нам најављује да се приближавамо мору 
и граду који словенски народи зову Со-
лун, а Грци Тесалоники, по Теси, рођеној 
сестри Александра Великог. Град се на-
лази у близини ушћа реке Вардар у Егеј-
ско море и представља изузетно чувану, 
природну луку. Насељен је од V века пре 
нове ере, а свој врхунац доживљава за 
време Византије, да би до средине XIX 
века био под влашћу Османлија. Увек је 
био јак трговачки центар; данас је други 
по броју становника град у Грчкој, после 
Атине. Центар је северне грчке покрајине 
Македонија. У Солуну се не задржавамо, 
већ настављамо за мало рибарско место 
Уранополис, последњу световну станицу 
пре Свете горе.

Тамо нас дочекују лето, палме, дугач-
ке, беле пешчане плаже и топло, мири-
сно, азурно море. Чаробно! Овде борави-
мо неколико дана и посећујемо више ин-
тересантних одредишта. Познати храм и 
женски манастир Свете Лидије у Аспро-
валти, дочекује нас својом лепотом и ра-
скоши. Добродошлицу нам указује мо-
нахиња Георгија, својим благим, спокој-
ним погледом и речима на српском јези-
ку. Она је једна од 80 монахиња овог 
светог места. Прича о историјату храма, 
који је основао духовник Теофил, вели-
ки пријатељ Срба.

„Да се слави Божје име и чује Божја 
реч”, осмехује се сестра Георгија. Прича 
о деци из Србије, Републике Српске и са 
Косова, избеглицама и жртвама рата, ко-
ју је манастир удомио када су остала 
без свога дома. Од њих је учила српски 
језик. Кроз манастир је прошло преко 
двадесет хиљада деце. Многа се враћају 
већ одрасла, са својим породицама, да 
посете добре жене које су им пружиле 
руке и уточиште. Сестринство манасти-
ра је познато по свом хуманитарном ра-

ду, а у склопу манастира је организова-
на једна од највећих хуманитарних 
установа у Грчкој. Одавде су ишли кон-
воји помоћи народу Србије, обезбеђива-
не су стипендије ученицима и студенти-
ма.

Црква је прелепо осликана, а живопис 
је рад иконописца из Србије. У склопу 
овог манастирског центра налази се са-
времена штампарија у којој су штампана 
готово сва издања везана за манастир 
Хиландар.

Аристотелов парк у родној Стагири и 
музеј на отвореном враћају нас у леген-
дарно доба античке Грчке, земљу Зевса, 
Хере и других хировитих богова са људ-

ским особинама, који су живели на 
Олимпу, пили нектар и јели амброзију. То 
је доба Аристотела, творца грчке кла-
сичне филозофије, наравно уз Платона, 
чији је Аристотел био ђак. Увео је емпи-
рију у људско размишљање, те је од до-
бијених података саградио величанстве-
ну грађевину филозофске науке. Рођен 
је у породици лекара, био је у контакту 
са Македонским двором (Македонија је 
била једна од грчких покрајина), а Фи-
лип II, отац Александра Великог поста-
вљa га да буде учитељ младом Алексан-
дру. Аристотел отвара чувену филозоф-
ску школу у Атини, где је имао обичај да 
се шета са својим ђацима док предаје, 

примењујући перипатетику – учење 
шетајући. Због тога је овај његов музеј и 
направљен на отвореном.

Шетамо се по дивном врту, читамо 
мисли чувеног филозофа исписане на 
мермерним плочама и посматрамо изу-
ме онога доба: сунчани сат, клатна, оп-
тичке илузије, конкавне тањире, стакло 
које фокусира сунчеву светлост. Ту су и 
уске, мермерне греде, по којима када 
ударате палицама, чујете музику као са 
ксилофона. За то време, погледом нас 
прати Аристотелова статуа висока 4 ме-
тра. Какав див, какав мислилац! Учитељ 
највећег освајача свих времена! Алек-
сандрос Мегало, који је помешао циви-
лизације Истока и Запада, односно Грч-
ке, који је решио енигму Гордијевог чво-
ра и тиме добио право да постане госпо-
дар света, био је Аристотелов ђак. Алек-
сандар Велики, који је увео грчки језик у 
целу Азију и хеленизовао је, а азијске 
вредности пренео у Европу. Какав учи-
тељ, такав и ђак!

Дошао је дан кад се остварује главни 
циљ овог поклоничког путовања, посета 
Светој гори и Хиландару. Ову привилеги-
ју имају само представници мушког по-
ла, а жене иду на троипосатну вожњу 
бродом поред западне обале Атоса. У 
луци Уранополис пратимо узбуђене му-
шке чланове групе, који су и поред вели-
ке врућине обучени у кошуље дугих ру-
кава и чарапе, да би испоштовали прави-
ла манастира. Добијају визе, обавезне за 
свакога ко жели да крочи на свето тло 
атонско и спремни су да крену у овај не-
свакидашњи поход.

Машемо марамицама у знак поздрава 
и остајемо саме, да уживамо у шар-
мантном сеоцету и разгледању сувени-
ра. Добро расположене, пробамо слам-
не шешире, наруквице и бројанице. Зави-
рујемо у мале дућане, ћаскамо и смеје-
мо се, опуштене, јер нема нестрпљивих 
мушких да нас пожурују.

Вожња бродом је незабораван дожи-
вљај, после кога се не осећамо ни мало 
ускраћенима што нам се не пружа при-
лика да видимо Хиландар. Из даљине, 
још једном испраћамо „мушки брод”, ко-
ји пристаје у малу луку. Уз шуштање мо-
ра и крикове галебова, који неуморно 
прате брод, дивимо се чудесним мана-
стирима, који као да су изникли на сте-
нама неприступачне обале. Освежава 
нас пријатан летњи ветрић и мирис мора. 
Овај узбудљив дан завршава се уз грчку 
музику, песму и игру. Ипак нам недоста-
ју наши момци, да својим темперамен-
том, песмом и плесом оживе cтидљиво 
друштво хотелских гостију.

Посета Хиландару није била завршена 
повратком наших ходочасника. Дожи-
вљај се наставља у манастиру Каково, 
метоху Хиландара, који је са њим у те-
сној вези. Каково се налази поред позна-
тог летовалишта Јерисос. Улазимо на по-
сед манастира, пролазимо поред вели-
ког маслињака и предела окруженог шу-
мом. Стижемо на место, које нас оста-
вља без даха. Трава беспрекорно подши-
шана, а испред манастирског комплекса 
налази се рибњак из кога се манастир 
Хиландар снабдева рибом. Тишина. Са-
мо са брда жубори поток на коме се на-
лази прва воденица коришћена на Хи-
ландару.

Осећам савршени мир, хармонију и 
необјашњиву енергију. Пењемо се до цр-
кве необичне архитектонске структуре 
са дивно осликаним зидовима. Зраци 
сунца улазе кроз разнобојне прозорчиће 
на централној куполи и осветљавају ико-
ностас са царским дверима, на којима је 
осликан незаобилазан мотив – сцена 
Благовести – тренутак када је архангел 
Гаврило обавестио Њу, да ће за девет 
месеци родити Христа. Палимо мири-
шљаве воштане свеће и користимо 
овај изузетан тренутак да се присе-
тимо најмилијих који више нису са 2
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нама. Ово прелепо имање од око четр-
десет хектара2, Хиландару је поклонио 
један турски угледник.

Лоза Светог Симеона са Хиландара 
помогла му је да добије мушког наслед-
ника и он се на овај начин одужио. Ово је 
најважнија економија српског манастира 
на Светој гори. Дрво, углавном кестен са 
Какова, користи се за израду намештаја, 
иконостаса, столица и крстова. Оно чиме 
се сви поносе су два најважнија произво-
да, вино и маслиново уље. У манастир-
ској продавници сувенира допуњавамо 
нашу већ богату колекцију и по старом, 
српском обичају, освежавамо се ратлу-
ком и хладном, изворском водом.

Атос је трећи прст полуострва Халки-
дики. Први, гледано са запада према 
истоку је Касандра, средњи је Ситонија 
и оба су атрактивне туристичке дести-
нације у Грчкој. Источни је Атос, односно 
Света гора, узвишена, усамљена, до-
ступна само изабранима. Простире се на 
површини од 389 квадратних километа-
ра, дужине 60 км, а широка је од 7 до 
12 км. Атос је већ вековима монашка ре-
публика. Њено право и аутономија су 
регулисани уставом Републике Грчке и 
чини га 20 самосталних манастира, који 
су хијерархијски подељени међу собом. 
Од 20 манастира, 17 је у рукама Грчке 
православне цркве, један у рукама Руси-
је, један је српски, а један бугарски. 
Остали православни народи немају ма-
настире на Светој Гори. Румуни имају је-
дан скит (мала заједница монаха) и јед-
ну келију. Ово право, које је стечено кроз 
историју, не може се данас купити ни за 
какве паре.

Манастир Хиландар је изградио Геор-
гије Хиландариос, грчки монах Светого-
рац. Српски средњовековни владари, 
Стефан Немања, потоњи Симеон Миро-
точиви и његов син Растко, односно Све-
ти Сава, оснивач Српске православне цр-

кве и њен први архиепископ, обнови-
ли су га и поставили темеље да срп-
ска држава од византијског цара до-

бије право да Хиландар претвори у свој 
манастир.

Од 20 манастира, 5 је главних, и по-
главари тих манастира између себе би-
рају проноса Свете горе. Остали мана-
стири су подређени тим манастирима. 
Хиландару су потчињени манастири 
Ксиропотам, Свети Павле и Григоријат. 
Хиландар је најбогатији манастир Свете 
горе, у своме власништву има око 10.000 
хектара, односно једну трећину Свете 
горе. У хијерархији светогорских мана-
стира, српски манастир Хиландар зва-
нично има статус Свете српске царске 
лавре, што значи да је манастир најви-

шег реда у Светој гори. У манастирској 
Саборној цркви Ваведење Богородице 
чува се икона Богородице Тројеручице, 
заштитнице манастира, и велике свети-
ње српског народа и свих православних 
верника. Она не напушта територију 
Свете горе. Пре више од десет година из-
ношена је до Солуна и учињен је усту-
пак да неколико дана буде у Београду.

Поред Саборне цркве, Хиландар обу-
хвaта још 12 цркава.

Ово свето место, дом за многе иску-
шенике, походнике и монахе, посетили 
су поклоници, Срби из Мађарске.

„Од игумана манастира, Методија, 
добили смо благослов да преноћимо и 
испратимо један целодневни циклус бо-
гослужења”, о својим утисцима говори 
отац Зоран Остојић, парох Српске пра-
вославне цркве у Будимпешти. „Имали 
смо прилику да упознамо манастирски 
комплекс и да се поклонимо Богородици 
Тројеручици. Након вечере служен је 
акатист и тад су изнете мошти светите-
ља које манастир поседује, као и највећа 
светиња, делић Часног Крста. Ово је 
оставило утисак на све поклонике. Посе-
ту Хиландару су сви доживели као бла-
гослов и привилегију да могу да бораве 
на месту где је био наш Свети Сава, да 
једу у његовој трпезарији и да се напију 
воде са његовог бунара.”

„Боравак у Хиландару је јединствен”, 
прича Борислав Рус. „Ово је моја друга 
посета овом светом месту. Доживели 
смо низ историјских, уметничких, књи-
жевних, па чак и филозофских момена-
та. У Хиландар треба да се дође! Ми Ср-
би из Мађарске, из најсевернијег центра 
где живе Срби, посетили смо најјужнију 
тачку српске културе. Упознали смо се 
са чувеним монахом Доситејем Хилан-
дарцем, који је изузетно познат у право-
славном свету по својим чувеним бесе-
дама. Са Хиландаром смо се повезали и 
временски и духовно.”

По великој врућини и јаком сунцу, на-
ши поклоници су имали прилику да се 
прошетају до Арсане, луке манастира 
Хиландар. Пролазили су поред мана-
стирских економија и винограда, на ко-
јима раде људи из Србије. После шетње 
дуге пет километара, азурно плаво и чи-
сто море мамило је на купање, међутим, 
строгим кодексима купање на Атосу ни-
коме није дозвољено. На путу до луке 
налази се крст цара Стефана Душана, 
који се од епидемије куге склонио на 
Свету гору са својом женом, царицом 

Јеленом, једином женом која је икада 
боравила на Атосу. По предању, цар Ду-
шан је засадио маслину, која и дан данас 
постоји. Поред мора се уздиже велики 
пирг, одбрамбена кула краља Милутина, 
подигнута да заштити манастирски ком-
плекс од најезде гусара. У самој луци на-
лази се мала црква, коју је подигао Сте-
фан Дечански. У близини је и крст краља 
Александра Обреновића, који је посетио 
Свету гору, јер је био једини страни вла-
дар, присутан на првим модерним олим-
пијским играма.

Нашем водичу, Зорану Илићу, ово је 
била друга посета Хиландару. Први пут 
је био пре пожара 2004. године. Био је 
задовољан, јер је видео да се манастир 
интензивно обнавља. „У Хиландару је све 
на свом месту, само што смо ми били ви-
шак. Треба пустити монахе који живе по 
својим хиљадугодишњим правилима ко-
ји се моле за све нас, да наставе да оба-
вљају своју духовну мисију; ми са стра-
не смо тамо сметња. Чини ми се да ми 
кваримо тамошњу византијску атмосфе-
ру.

Са пожарима и земљотресима они ће 
да изађу на крај, али велико је питање 
како ће да се изборе са модерним нома-
дима, туристима. Велики утисак оста-
вља боравак на том јединственом месту, 
где вас у четири ујутру клепетушом бу-
де да идете на јутрeње. Када у медите-
ранској ноћи, у којој као да су вам зве-
зде на дохват руке, чујете молитву и по-
јање, чини вам се као да путујете кроз 
време. Самим тим што се попнете уз 40-
50 степеника, који од краља Милутина 
нису промењени и када видите монахе у 
црним ризама, свештеничкој одећи ра-
ног средњег века, добијате утисак древ-
ности и трајања. Поред свега присутна је 
и чињеница да је ово свето место скоро 
800 година у рукама Српске православ-
не цркве. Незабораван доживљај је виде-
ти једино место на планети где хиљаду-
годишње Византијско царство и даље 
живи по својим ритмовима и правили-
ма.”

Пера Остојић је одушевљен Хиланда-
ром, „манастиром над манастирима”, ка-
ко он каже. „Да разумеш шта се тамо де-
шава, мораш да будеш присутан, да 
удахнеш тај дух, тај мирис, тај осећај. 
Ако то успеш, онда се и морално и ду-
шевно трајно обогаћен враћаш у свакод-
невни живот.”

Чедомир Адамов је по трећи пут на 
поклоничком путовању, која су, како он 



каже, увек веома интересантна и добро 
организована. Одлазак у Свету гору био 
је за њега јединствен доживљај. „Сваки 
православни верник треба бар једанпут 
да посети Хиландар!”

Како би ову причу повезали са Срби-
ма из Мађарске, ево веома често цити-
раних речи Дејана Медаковића, једног 
од највећих историчара уметности срп-
ског народа: „Замислите Србе да једном 
ногом стоје доле на југу у Хиландару, а 
другом горе, у Сентандреји. Од севера 
до југа, од крајње северне до крајње ју-
жне тачке, српски народ је у тим мести-
ма исписао своје најлепше барокне тра-
диције и наставке, односно свој визан-
тијски и средњовековни континуитет.”

„Медаковић је те две тачке Срба, Хи-
ландар и Сентандреју, сматрао врло ре-
ферентним каменима међашима у вери, 
историји културе и цивилизације српског 
народа”, закључује Зоран Илић. „ Са ова 
два места, ми, мали народ, можемо 
пред свет!”

Наредног јутра остављамо море, пал-
ме, дивне пејзаже и крећемо у сусрет 
другачијим, а опет дивним пределима. 
Чека нас Шумадија, права Србија, како 
нам је објаснио наш водич. Поново ми је 
заиграло срце, јер се враћам у крај ода-
кле потичу моји родитељи, моји преци, 
крај где сам и ја рођена. То је део Срби-
је где 99 посто становништва чине Срби, 
који тешко могу да разумеју комплексне 
односе у вишенационалним срединама, 
као на пример, у Војводини. То је предео 
од планине Рудник до калемегданског 
хрбата, који се спушта у Саву и Дунав, на 
истоку је омеђен реком Моравом, а на 
западу западном Србијом. Шумадија и 
западна Србија се сматрају правим ср-
цем Србије. Овде су моји корени; осећам 
ту чудну повезаност са крајем где сам 
само кратко време живела. Узбуђење 
струји крвотоком и прави чвор у желуцу.

„Није ни чудо што сваком Србину заи-
гра срце кад чује коло ‘Чачак’ или ‘Ужи-
це’, наставља наш водич интересантну 
причу. „Највише људи у западну Србију и 
Шумадију досељено је с простора Хер-
цеговине, Црне Горе и Босне, да би се 
склонили од Османлија и сачували као 
народ. У самом срцу Шумадије налази 
се варош Топола, важно место у српској 
историји. На овом месту, 1459. године се 
завршила средњовековна историја Срба 
и наступио је отомански мрак, да би не-
колико векова касније, на истом овом 

месту, избио Први српски устанак. Као 
да је на огњишту чувана ватра и жеља 
Срба да поново успоставе државу! Први 
народ, који се на Балкану побунио про-
тив турске власти, био је српски. Своју 
државу и de facto и de jure добио је 
1878. године Берлинским конгресом. Ср-
бија је постала 23. призната држава све-
та.”

Са интересовањем слушамо Илићеву 
причу која буди емоције, уживајући у 
питомим шумадијским обронцима.

На Опленац, симбол Карађорђевића, 
стижемо у предвечерје. Прилично умор-
ни од целодневног путовања, послед-
њим снагама се пењемо уз степенице до 
монументалне цркве са четири куполе, 
маузолеја Светог Ђорђа. Велика, бела 
грађевина окупана руменим зрацима за-
лазећег сунца стоји пред нама. Морамо 
брзо да разгледамо фреске урађене у 
мозаик техници, иконостас од белог 
мермера и лустер у облику преврнуте 

круне, јер у цркви постоји само дневно 
осветљење.

Обилазак крипте Карађорђевића, по-
следње српске краљевске породице, још 
један је незабораван доживљај. Обло-
жена са преко седам стотина мозаичких 
композиција у петнаест хиљада боја, 

представља вечну кућу за пет генераци-
ја Карађорђевића. Зидове краси компи-
лација најлепших фресака српског сред-
њег века. У централном делу налазе се 
два саркофага од белог венчачког мер-
мера. Један је саркофаг родоначелника 
династије, Карађорђа Петровића, а дру-
ги, највољенијег владара из породице 
Карађорђевића, Краља Петра Првог. По-
сећујемо и његову кућу у којој је сме-
штен музеј, ликовна галерија, као и кан-
целарија „Задужбине Краља Петра Пр-
вог Карађорђевића”. Из ове куће је Краљ 
Петар надгледао изградњу цркве. Осе-
ћамо моћ једне династије, која је почела 
да обнавља српску државност.

У касне вечерње сате стижемо у Бео-
град и одседамо у хотелу поред Саве. 
Целодневно путовање није могло да 
спречи неколицину најмлађих да до зо-
ре лумпују на једном од многобројних, 
популарних београдских сплавова.

Сутрадан, врата нам отвара Музеј 
Српске православне цркве, који се нала-
зи у згради Патријаршије. Поред сталне 
поставке, која се састоји од предмета 
нашег духовног наслеђа и стваралаштва 
од XIII века до данашњих дана, у гале-
ријском простору за повремене изложбе 
сачекује нас веома значајна изложба 
икона. Она носи назив „Иконопис обно-
вљене Пећке патријаршије” и пратећи је 
догађај 23. скупа византолога.

Последњи програм овог путовања, би-
ло је разгледање центра Београда, одно-
сно Кнез Михаилове улице и њених по-
знатих грађевина. Наш водич нам је ис-
причао много интересантних причица и 
интрига о људима који су живели у тим 
зградама. Духовитом и себи својственом 

интeрпретацијом ставио је кру-
ну на своја досадашња излага-
ња.

Зоран Илић, историчар и 
професионални туристички во-
дич, познат је у српској зајед-
ници у Мађарској већ више го-
дина. Он је и породично везан 
за Мађарску, а већ двадесет го-
дина доводи групе у Будимпе-
шту. Преко туристичких водича 
и пријатеља упознао је људе из 
Српске самоуправе и повео пр-
ву византијску туру за Бугарску 
и Истанбул. На обострано задо-
вољство сарадња се наставила. 
Посебно му је интересантна 

група Мађара, која прати своје пријате-
ље Србе и иде на ова тематска покло-
ничка путовања, баш као и њихово инте-
ресовање и ентузијазам.

После оваквих путовања увек је те-
жак растанак, али се од Зорана Илића 
растајемо само до наредног путовања. 
За крај, Илић каже: „Са Српском самоу-
правом из Мађарске и на крај света”.

На крају овог чаробног путовања, Бо-
рислав Рус, организатор, са задовољ-
стом закључује да је и овога пута успео 
да реализује све што је желео. „За ова-
кав програм је врло важна припрема, 
мада се и у ходу увек наиђе на нешто 
интересантно. Удаљености су велике и 
то је понекад препрека да се оствари 
све што је планирано. Седам дана смо 
провели заједно у разним местима и 
хотелима, посетили смо споменике из 
прошлости везане за нашу средњове-
ковну културу и главну дестинацију, 
манастир Хиландар и Свету гору. Ја сам 
јако задовољан, а видим да су и сви 
остали”.

Ово путовање су помогли: Фондација 
ЕМЕТ, ССБ, српске самоуправе XIX, XIV и 
XII кварта. Организатор је била Српска 
самоуправа у Будимпешти на челу са 
Бориславом Русом, у сарадњи са ту-
ристичком агенцијом „Будагајд” 
Игора Руса.

К. П. 4
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Дечја ризница
Прво словенско писмо

Г лагољица је прво словенско  
писмо које је највероватније 
створио Константин Фило-

зоф, познатији као Свети Ћири-
ло. Добила је назив од словен-
ске речи „глаголати”, што значи 
„говорити”.

Има и других индиција да су 
Солунска браћа, Ћирило и Ме-
тодије, створила или почела да 
стварају словенско писмо и пре 
него што им је 863. године са 
највишег места у Византијском 
царству поверена важна мисија 
међу Словенима у Великој Мо-
равској. Поред осталог, тешко је 
објаснити како би иначе, упркос 
добром познавању словенског 
језика, посебно Методијевом, и 
изузетној Константиновој уче-
ности и познавању многих јези-
ка и писама, Солунска браћа ус-
пела да у року од приближно го-
дину дана, створе ново писмо и 
преведу са грчког на словенски 
најнужније богослужбене књи-
ге. Ћирилица, која је најверова-
тније настала у источној Бугар-
ској после прогона Ћирилових и 
Методијевих ученика из Велике 
Моравске крајем IX века и која 
је много година касније добила 
име у част Ћирила, постепено је 
истиснула глагољицу из употребе на ско-
ро целом простору на којем је ћирилица 
и данас једино писмо. (Нема поузданих 
података да су Срби икада користили гла-
гољицу.)

Глагољица се употребљавала у најста-
ријим и можда најлепшим по чистоти је-
зика, старословенским споменицима, ка-
ко оним за које је несумњиво да су се 
употребљавали у Моравској и Чешкој 
(Кијевски листови, Прашки одломци), та-
ко и у оним за које је вероватно да су у 
својим преписима дошли из Македоније 
или околних словенских земаља, на при-
мер у Зографском јеванђељу, Маријином 
јеванђељу, Асеманијевом јеванђељу и 
Клочевом глагољашу.

Познато је да је глагољица из Паноније 
прешла у западни део Балканског полу-
острва, нарочито међу становништво у 
Хрватској, Далмацији и другим области-
ма. Глагољица је допирала и до Русије 
(нпр. глагољски натписи на зидовима са-
борне цркве у Новгороду, остаци глагољи-
це у руском запису попа Упира).

Од почетка X века, старословенска аз-
бука, која се једно време употребљавала 
упоредо са глагољицом, почела је да по-
тискује глагољицу у Бугарској, Русији и 
Србији, тако да је од краја XI века гла-
гољица остала у сталној употреби само 
код католика примораца у северној Дал-
мацији и у Хрватској на северу до реке 
Купе, заузимајући и њу, на кварнерском 
острвљу и у Истри. Ту се глагољица сачу-
вала у неједнакој употреби све до краја 

XVIII и до четрдесетих година XIX века. 
Према тој употреби, разликујемо старо-
словенску (облу) глагољицу и хрватску 
(угласту) глагољицу.

Код примораца је врло рано поникла 
легенда да је глагољицу створио Свети 
Јероним, познати преводилац Библије на 
латински језик која се назива Вулгата. 
То су вероватно измислили свештеници, 
како би принудили папу да је не 
забрањује. Наиме, папа Инокентије IV је 
у своме акту из 1248. дозволио 
да се словенска служба одржа-
ва у приморским местима, где 
се дотле глагољица традицио-
нално употребљавала. У папин-
ском писму се такође спомиње 
та легенда.

У XVIII веку је та легенда раз-
бијена и после тог времена су 
многи слависти дали своје при-
логе за решење извесних пи-
тања о глагољици. Понајвише се 
тим питањем бавио Ватрослав 
Јагић.

Друго је питање о пореклу 
глагољице. И ту се дуго лутало 
(историјски преглед свих поку-
шаја може се наћи код Јагића), 
док није Исак Тејлор, истражи-
вач порекла азбука, 1880. годи-
не изнео мишљење да је гла-
гољица сачињена према грчком 
брзопису из IX века. Он је сма-
трао да су се Словени још пре 
Ћирила и Методија служили 

грчким писменима, комби-
нујући их по 2-3 када је треба-
ло представити неки нарочити 
звук који није познавала грчка 
азбука. На тај начин су добије-
не његове комбинације о 
постанку различитих гла-
гољских слова од неколико гр-
чких слова, што је касније до-
пунио Јагић, и нема сумње да 
су те комбинације биле тачне 
за велики број слова. Наравно, 
Свети Ћирило је стилизовао це-
лу глагољичку азбуку.

Велики број слова могао је 
бити на тај начин лако и при-
родно објашњен. Код других су 
била потребна или велика нате-
зања или се претпостављало да 
је шаре за та слова Свети Ћи-
рило могао узети из појединих 
источњачких азбука, јер је он 
добро познавао разне ис-
точњачке језике. Тако су наста-
ле теорије о позајмици извес-
них слова из авестанског (по 
Милеру),  јерменског и гру-
зијског (по Гастеру и Абихту), 
хебрејског и самарићанског (по 
Шафарику и Вондраку), копт-
ског (по Фортунатову и Ламан-
ском). Неки су мислили, као 
Фортунатов, да се у самом сти-

лизовању глагољице Свети Ћирило угле-
дао на источњачке азбуке (на коптску), 
које су и саме у извесном смислу пред-
стављале стилизовану грчку азбуку. Али 
је, ипак, и даље остао довољан број оних 
који су сматрали да се само из грчке аз-
буке могу извести сва глагољска писме-
на (или из простих шара или из комбина-
ције већег броја шара).

У Вененицији (Млецима) је 1483. го-
дине штампана прва глагољска књига. 

Касније су штампане чешће у Сењу, 
Млецима и другде. Током XVII а наро-
чито у XVIII веку вршене су исправке 
текстова према црквеноруским тексто-
вима. У овом правцу се нарочито одли-
ковао Змајевићев Семинар у Задру, где 
су у XVIII веку глагољаши добијали по-
требну спрему. Четрдесетих година XIX 
века, због сталног ометања од стране 
аустријске државне власти, глагољашки 
рад је прекинут. Било је покушаја да се 
подигне у другој половини XIX века. 
Овамо долази ново издање мисала, које 
је 1893. приредио Драгутин Парчић, а 
пре тога и Брчићев рад (Читанка, Хрес-
томатија, делови Светог писма) да се 
познавање глагољице подигне код хр-
ватског свештенства. Још у XVIII веку 
глагољски текстови су почели да се за-
мењују текстовима писаним латиницом. 
На острву Крку 1903. године је покрену-
та „Старословенска академија”, која из-
даје старе глагољске текстове у ћири-
личној транскрипцији. 

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

Глагољица и стара ћирилица

Ћирило и Методије зачетници словенске писмености

Страница писана глагољицом



Први руски освајач Сибира
С матра се да је први руски 

истраживач Сибира и ос-
вајач огромне области иза 

Урала био атаман, то јест вођа 
козака Јермак Тимофејевич.  
Рођен је 1532. или 1542. године, 
а умро је 5. или 6, августа 1585. 
године.

Његова истраживања Сибира 
означила су почетак ширења Ру-
сије према томе подручју и по-
четак његовог освајања од стра-
не Русије. Јермак је тиме омо-
гућио цару Ивану Грозном да 
прошири границе Русије од Ура-
ла до реке Иртиш.

Јермак је у почетку био ко-
зачки атаман у околини Волге. 
Прогоњен због неких пљачки од 
царских војника напустио је то 
подручје и кренуо на север пре-
ма граду Перму. Са нешто више 
од 500 козака дошао је у Перм. 
Околином Перма владала је тр-
говачка породица Строганов, 
која је 1558. добила права да ко-

лонизује велико подручје дуж 
реке Каме, а 1574. земље преко 
Урала дуж река Туре и Тобола. 
Добили су и дозволе да граде 
тврђаве дуж река Об и Иртиш. 
Око 1577. Строганови су унајми-
ли козачког вођу Јермака да 
заштити њихове земље од напа-
да сибирског кана Кучума. Си-
бирски кан Кучум је нападао по-
седе Строганова у околини гра-
да Перма. Строганови су сма-
трали да им Јермак са козацима 
може бити од помоћи. Тако је 
Тимофејевич са својим козаци-
ма учествовао и у борбама за 
Смољенск.

Јермак Тимофејевич је Стро-
гановима предложио да крене у 
поход на Сибир. Тако је вођа 
руских козака 1581. започео 
своје путовање у дубине Сиби-
ра. Кренуо је са 1636 људи сле-

дећи реке Тагил и Туру. Иако малоброј-
нија од Татара, Јермакова војска је посе-
довала ватрено оружје и поразила је не-
пријатеља наоружаног луковима и стре-
лама, копљима и мачевима. Видевши да 
Руси односе победу у овој бици, кан Ку-
чум је побегао из свог града пре-
пуштајући га судбини.

Након неколико победа над кановом 
армијом Јермакови људи су победили у 
тродневној бици код Чувашког рта  која 
се одиграла 23. октобра 1582. на обалама 
реке Иртиш. Остаци канове војске су се 
повукли у степе. Јермак Тимофејевич је 
26. октобра 1582. заузео и престоницу си-
бирског каната Кашљик, која се налазила 
на 17 километара од града Тоболска. Мно-
гобројна племена, која су дотад плаћала 
данак канату од тада су плаћала Јерма-
ку. Но, учестали напади Татара нису прес-
тајали. Тако је Тимофејевич тражио по-
моћ, да му се пошаље још један атаман 
са козацима. Строганови су били неод-

лучни да сами наставе подухват, па су 
тражили помоћ руског императора. Цар 
Иван Грозни је одобрио да се Јермаку по-
шаље помоћ, захваљујући томе челник 
козака је уз помоћ пристиглих нових 
руских снага одбио татарске нападе то-
ком 1583. године. Тада је организовао но-
ву експедицију дуж реке Иртиш и потчи-
нио је нова племена. Једнако тако су на-
предовали и дуж реке Об. Крајем године 
освојили су 400 километара подручја на 
северу.

Кан је имао још довољно снага па је 
изненада усред ноћи 6. августа 1585. на-
пао Јермака, који је логоровао са око 50 
козака и побио му већину људи. Јермак 
Тимофејевич је био рањен и покушао је 
да преплива реку Вагај, притоку Иртиша, 
али удавио се под тежином властитог ок-
лопа. Јермакови козаци су се, потом, под 
командом Мешерјака повукли у Кашљик. 
Јермакова истраживања описана су у Си-
бирским летописима.

Ко су козаци?
Групе слободних руских рат-

ника, којe ће потом бити назва-
ни козацима, налазимо још у 
предвикиншко време. Оне су 
биле посебно заступљење на 
просторима данашње јужне 
Украјине и ушћа Дњепра, од-
носно, на простору између Ви-
зантије, источне Европе и Евро-
азије. Записе који упућују на 
прве козачке скупине налазимо 
у византијским изворима, где 
се они означавају као стража-
ри и плаћени одреди, као и у 
куманском речнику с почетка 
XIII века.

Реч „козак”, која се са 
највећом прецизношћу искљу-
чиво односи на Источне Слове-
не, први пут је забележена 1492. 
године када се кримски кан по-
жалио у једном писаном доку-
менту на њихову војну снагу, 
која почиње да преставља изра-
зиту опасност за татарско сре-
диште на крајњем југу данашње 
Украјине. 

Занимљивости

2Козаци

Василиј Суриков: Јермаково освајање Сибира

Јермак Тимофејевич - oсвајач Сибира



Да ли знате?

Шта је зодијак?
З одијак (од грчке речи зодион (грч. 

ζῴδιον), животињски круг) предста-
вља замишљени појас или прстен на 

небеској сфери у коме се налазе 13 саз-
вежђа: Ован, Бик, Близанци, Рак, Лав, Де-
вица, Вага, Змијоноша, Шкорпија, Стре-
лац, Јарац, Водолија и Рибе.

Простире се 8-9°лучних степени север-
но и јужно од еклиптике, путање по којој 
Сунце врши своје привидно годишње кре-
тање. Сунце проводи различито време у 
сваком од ових 13 сазвежђа током годи-
не. Традиционално (у астрологији) су у 
употреби 12 сазвежђа зодијака (свако та-
чно по 30° круга), без сазвежђа Змијоно-
ше (мада се оно чак и у Алмагесту спо-
миње као зодијачко). Данас се услед пре-
цесије, време обитавања Сунца у једном 
зодијачком сазвежђу не поклапа са пери-
одом трајања зодијачког знака у астроло-
гији (разлика је око месец дана). Зодијак 
и зодијачки знаци су познати још од 2400. 
године пре нове ере, код Египћана. Нека-
да су служили за одређивање календара, 
а затим су употребљавани у сврхе врачања 
и прављења хороскопа.

Проширени зодијак су сва сазвежђа у 
којима могу да се нађу Сунце, планете и 
Месец и има више од 20 оваквих саз-
вежђа.

Трагови разних форми зодијака могу 
се пратити до најранијих познатих циви-
лизација. Чак и Стари завет спомиње „зо-
дијак” (2. Краљевима 23:5). Очигледно је 
да су зодијак у древна времена узимали 
у обзир Хиндуси, исто тако и Грци, Египћа-
ни, Кинези и други народи. Међутим, 
најранија указивања на зодијачке знаке 
пронађена су у древном Вавилону.

Вавилонци су изумели астрологију у 
настојању да добију информације о бу-
дућности. Како су запажали кретања на 
небу, тако су правили детаљне графико-
не и табеле. Помоћу њих су предвиђали 
људска збивања и дешавања везана за са-
му Земљу. У многим случајевима нису до-
ношене никакве политичке, нити војне од-
луке, док се не позову астролози да дају 
свој савет. Тако је свештеничка класа, која 
је тврдила да има посебну мудрост и нат-
природне моћи, задобијала све већи ути-
цај. Штавише, сви еминентни храмови у 
Вавилону били су опремљени осматрач-
ницом за посматрање неба.

У савремено доба зодијачки знаци су 
наставили да играју важну улогу у живо-
ту многих људи. Чак и они који тврде да 
не верују у хороскоп, повремено му по-
клањају пажњу чисто из забаве или радо-
зналости. Истина је да се и обистини неш-
то од онога што астролози прорекну. Али 
да ли то значи да је обраћање звездама 
корисно? Стварно, како су древне Божје 
слуге гледале на интересовање за астро-
логију?

За разлику од Вавилонаца, верни 
Јевреји се нису бавили астрологијом – и 
то с добрим разлогом. Старозаветни Бог 
их је изричито упозорио: „Нека се у теби 
не нађе… нико ко се служи гатањем, ко 
врши магију или ико ко гледа знакове или 
врачар, или онај који веже друге чинима 
или ико ко пита за савет духовног ме-
дија или прорицатеља догађаја од зана-
та или ико ко пита за мртве. Јер сваки 
који чини ове ствари нешто је одвратно 
Јехови.”

Божје слуге су заузеле чврст став про-
тив астрологије. На пример, верни краљ 
Јосија „истера… оне који приношаху кад 

Валу, сунцу, месецу, зодиаку”. За Јо-
сијино поступање је речено да је 
„право пред очима Јеховиним” и Бог 

га је због тога благословио (2. Краљевима 
22:2; 23:5). Али неко би могао да пита: ‘Зар 
се нису барем нека пророчанства астро-
лога обистинила?’

Занимљиво је да у хришћанским грч-
ким списима читамо о девојци која је 
„својим господарима доносила велики 
добитак бавећи се предсказивањем”. По 
свему судећи неке ствари које је ова де-
војка прорицала оствариле су се, пошто 
су њени господари имали профит од ње-
них моћи. Али шта се крило иза ове ње-
не способности да прорекне будуће до-
гађаје? Нови завет извештава да је она би-
ла под утицајем „духа, демона гатарског” 
(Дела апостолска 16:16).

Библија показује да „цео свет лежи у 
власти злога”, Сатане Ђавола (1. Јовано-
ва 5:19). Управљајући догађајима тако да 
се одређена пророчанства испуне, Са-
тана и демони су заокупили пажњу ми-
лиона.

Једноставна истина је та да је астро-
логија једна од „Ђаволових сплетки”, 
коју он користи да би контролисао љу-
де и утицао на њих да служе његовој 
намери. Зато, готово да не изненађује 
што Библија подстиче хришћане да „чвр-
сто стоје” против Сатаниних лукавих 
мајсторија – у шта спада и астрологија 
(Ефесцима 6:11). Али да ли то значи да 
смо без икаквих упутстава што се тиче 
будућности?

Ован (лат. Aries) је једно од 88 савре-
мених и 48 оригиналних Птоломејевих саз-
вежђа. По грчкој митологији сазвежђе 
Ован представља овна чије је златно руно 
Јасон заједно са Аргонаутима украо да би 
повратио свој престо. У Овну се некада на-
лазила и гама тачка (тачка у којој се са 
Земље види Сунце у тренутку пролећне 
равнодневнице), по чему је и добила име 
(од грчког слова које је подсећало на ас-
тролошки симбол за Овна.

Бик (лат: Taurus) je jеднo од највећих 
звезданих јата северне хемисфере 

видљива за време зиме, налази се између 
Овна на западу, Близанаца на истоку, Пер-
сеја и Кочијаша на северу, Ориона на ју-
гоистоку и Еридана и Кита на југозапа-
ду.

Близанци (лат. Gemini) је констелација 
видљива са северне полулопте за време 
зиме. Најсветлије звезде овог сазвешђа 
зову се Кастор и Полукс (α и β Geminorum), 
по истоименим божанским близанцима 
из грчке митологије. Називани су још и 
Диоскури, а били су синови бога Зевса и 
Леде, као браћа Хелене и Клитемнестре. 
Римска митологија одаје много веће по-
штовање Кастору. Латинско Полидеуко-
во име гласи Полукс (Pollux).

Њихов се дан славио 15. маја, а храм 
им се налазио на римском форуму. Древ-
ни их извори вежу и уз јутарњу и вечерњу 
звезду.

Рак (лат. Cancer) је једно од 88 савре-
мених и 48 оригиналних Птоломејевих 
сазвежђа. По митологији, док се Херакле 
борио против лернејске хидре, из воде је 
изашао рак који је почео да га гризе по 
ногама док га Херакле није згазио.Хера, 
Хераклова противница, је поставила ра-
ка на небо као сазвежђе.

Лав је једно од сазвежђа зодијака. 
Његов латински назив је Leo.

Девица (лат. Вирго) припада групи про-
лећних сазвежђа, јер се најбоље види за 
време тог годишњег доба. Најсјајнија звез-
да је Спика, или Клас како је позната у на-
шем народу – њена појава на небу се ве-
зивала за радове у пољу – сетву и жетву.

Вага (лат. Libra) једно је од сазвежђа 
зодијака.

Змијоноша (лат. Ophiuchus) већ годи-
нама трају расправе астролога да ли тре-
ба Змијоношу уврстити међу знакове зо-
дијака, али пуно већи број стручњака за-
ступа став да то не би требало да се учи-
ни.

Шкорпија (лат. Scorpius) од свих саз-
вежђа, највише подсећа на животињу у 

свом називу. Према грчкој митологији, 
сазвежђе одговара шкорпији коју је 
послала богиња Херада да убије ловца 
Ориона. Иако се сазвежђа Шкорпија и 
Орион налазе у истом миту, они су на не-
бу готово на насупротним деловима не-
беске сфере. Говори се да су их богови 
тако сместили ради избегавања њиховог 
међусобног контакта.

Стрелац (лат. Sagittarius) је велико 
сазвежђе са доста светлих звезда. При-
казује се као кентаур са плаштом који из 
лука испаљује стрелу ка Антаресу, срцу 
Шкорпије. Кентаур је понекад идентифи-
кован као Хирон, али је Хирон чешће по-
везан са сазвежђем Кентаур. По Ера-
тостену, Стрелац представља Крота, си-
на Пана и Еуфеме и пратиоца Муза, који 
је изумео лук и стрелу. Крот, међутим, 
није кентаур, тј. имао је само две ноге 
(мада не људске већ козје).

Јарац (лат. Capricornus) се налази на 
јужној хемисфери, али припада зодијаку 
и видљив је и са већег дела северне хе-
мисфере. Упркос латинском (и српском) 
називу овог сазвежђа, оно не представља 
јарца већ морску козу – митско створење 
које је пола коза, а пола риба. Некад се 
ово биће поистовећује са Амалтејом, 
нимфом која је одгојила Зевса, а у неким 
митовима је Амалтеја антропоморфна 
морска коза посебно биће из чијих је ро-
гова текао нектар и амброзија којима је 
Амалтеја хранила Зевса.

Водолија (лат. Aquarius) представља 
Ганимеда, прелепог младића у кога се 
Зевс заљубио и, претворивши се у орла, 
пренео га на Олимп и поставио за пехар-
ника. Зато се поред Водолије налази и саз-
вежђе Орла.

Рибе (лат. Pisces) По једном грчком ми-
ту, сазвежђе Рибе представља рибе у које 
су се Афродита и њен син Ерос претво-
рили да би побегли од чудовишног Тифо-
на; везани су реповима да не би изгубили 
једно друго. 3

Симболи зодијака



Чаробне слике

Осенчите места означена тачком

Пронађите 20 разлика

Пронађите 20 разлика

Повежите тачке

Нацртана загонетка

Скривена слика

Пуштање хеликоптера

Мучно путовање
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