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ПОЛИТИКА

Нема краја исељеничком таласу са Блиског истока

Уместо војске, у касарнама мигранти?
Т оком зиме ће се доста тога 

успорити, јер су временске 
прилике тешке за пут преко 

Турске и Грчке. ЕУ полаже све наде у 
договор са Турском, али за то ће 
требати доста времена. Дакле, сле-
дећа година је велики проблем”, ис-
тичу извори Данаса у дипломатским 
изворима

Влада Србије ће у наредна три ме-
сеца завршити адаптацију и ренови-
рање касарни на најмање десет лока-
ција широм Србије за прихват избе-
глица, јер се на пролеће очекује њи-
хов повећан број, односно задржава-
ње у Србији, с обзиром на то да сле-
ди затварање готово свих граница у 
државама чланицама Европске уније, 
сазнаје београдски лист „Данас” у 
дипломатским изборима.

„Провера избегличких кампова је 
завршена, а процена је да на најмање 
десет локација за разуман новац мо-
гу да се реновирају касарне за при-
хват избеглица”, истичу извори који 
су укључени у помоћ Србији да се из-
бори са избегличком кризом.

Упитани до када Влада Србије 
треба да заврши посао реновирања 
и припреме касарни за прихват из-
беглица, саговорници кажу да није 

одређен тачан рок, али да се проце-
њује да ће посао бити завршен за 
око три месеца. Циљ је, како кажу, 
да касарне буду реновиране до про-
лећа, односно да до тада капаците-
ти буду спремни за прихват избегли-
ца.

На питање због чега се циља тај 
рок, односно шта се то очекује на 
пролеће што ће бити различито од 
актуелне ситуације, напомиње се да 
тренутно у прихватним центрима 
има места за само две до три хиљаде 
избеглица, те да је неопходно рено-
вирати касарне како би се ти капаци-
тети значајно повећали. 

Због очекивања да и Аустрија и Немачка до 
пролећа затворе границе за мигранте са Блиског 

истока, Србија увелико припрема своје касарне за 
смештај оних Арапа који своју будућност виде у 

Европи, тврде дипломатски извори

СЛЕДЕЋА ГОДИНА 
КЉУЧНА

„На пролеће се очекује затвара-
ње готово свих граница по Европи, 
јер ништа од до сада примењених 
мера не даје резултате и не смању-
је број нових избеглица. Дакле, 
очекује се да и Аустрија и Немач-
ка до пролећа затворе своје грани-
це. Очигледно је да ће се током 
зиме доста тога успорити, јер су 
временске прилике тешке за пут 
преко Турске и Грчке. ЕУ полаже 
све наде у договор са Турском, али 
за то ће требати доста времена. 
Дакле, следећа година је велики 
проблем”, напомињу саговорници.

Геополитичке тенденције

Америка смањује интересовање за Балкан, Русија га појачава
Г оворећи на панелу о спољнопо-

литичким партнерима Србије 
професор Економског факулте-

та и Факултета политичких наука и 
бивши амбасадор Србије у САД Иван 
Вујачић, рекао је да је Балкан изгу-
био за САД геостратешки значај који 
је имао у време Југославије. Такође, 

он је указао на то да САД не врше 
пресију да Србија уђе у НАТО јер, ка-
ко је истакао, они добро знају шта се 
догодило на њеним просторима и ка-
кво је расположење великог дела на-
рода о Алијанси.

Вујачић је додао да је Американ-
цима стало до стабилности у региону 
Западног Балкана, нагласивши да 
свака влада која спроводи политику 
попут српске, а која подразумева до-
говоре са Приштином и сарадњу са 
Сарајевом, има подршку САД, јер 
„смирује тло на терену”.

Члан Форума за међународне од-

носе Европског покрета у Србији 
Срећко Ђукић дефинисао је спољну 
политику Србије као прагматично 
маневрисање између САД, ЕУ и Руси-
је, при чему и те три стране маневри-
шу и добро знају какав је улог.

„Али то неће трајати бесконачно. 
Доћи ће време када ће одлука мора-
ти да буде донета”, истакао је он.

Говорећи о односима Русије и Ср-
бије, Ђукић је указао да је Русија 
увек ослонац Србији у међународ-
ним организацијама „у мери у којој 
Србија то хоће”.

Он сматра да погодност коју одав-
но имамо у односима са Русијом, у 
смислу могућности за већу економ-
ску сарадњу и трговинску размену, 

не користимо довољно, јер немамо 
довољно капацитета.

„За Русију, која има огромне капа-
цитете, српска привреда је аутсајдер, 
али упркос томе она држи отворена 
врата за српску робу и привреду, само 
што ми немамо привредних капаците-
та које бисмо понудили”, навео је он.

О циљевима и инструментима руске 
спољне политике у Србији, говорио је 
Михаил Лобанов, виши истраживач 
Центра за источноевропске студије на 
Економском институту Руске акаде-
мије наука, који је рекао да Србија 
представља одговарајући инструмент 
у односу на ЕУ, јер има могућност да 
подели Европу по питању санкција 
према Москви или украјинској кризи.

„Србија за Русију игра улогу земље 
која илуструје неуспехе ЕУ”, истакао 
је он.

Такође је указао да је Србија ва-
жна база за проширење Русије у до-
мену енергетике у региону, посебно 
нафтне рафинерије и гасне мреже.

Лобанов објашњава да Балкан има 
одговарајући приоритет у спољној 
политици Русије због свог страте-
шког положаја.

Kако наводи, Москва сваке три или 
четири године преиспитује своју 
стратегију, при чему углавном први 
приоритет додељује бившим репу-
бликама СССР-а, на другом месту су 
односи са Kином, а на трећем Балкан.

Kонференцију „Изазови спољне 
политике Србије” организовали су 
Форум за међународне односе ЕПУС-
-а у Србији и Фондација „Фридрих 
Еберт”, са циљем да се оцене досада-
шњи резултати и преиспита страте-
шки оквир за спољну политику Срби-
је у наредном периоду. 

Србија у спољној политици маневрише између САД, 
Европске уније и Русије, закључци су конференције 

„Изазови спољне политике Србије”. Осим тога, 
наводи се и да је Балкан за САД изгубио 

некадашњи геостратешки значај, док је за Русију 
међу приоритетима

ГАСОВОД И ПРАВОСЛАВНЕ ВЕЗЕ
„Ствари су се промениле обустављањем Јужног тока. Онда су се чула 

тумачења да Русији није стало до Балкана и Србије”, рекао је Михаил 
Лобанов, виши истраживач Центра за источноевропске студије на Еко-
номском институту Руске академије наука. Он је приметио да Русија ме-
ња свој програм енергетских активности при чему „чудно поступа”.

Истовремено, Русија штити интересе Србије у вези са статусом Kосо-
ва, подсећа Лобанов и додаје да две земље везује словенско порекло и 
православна религија.

„Русија је најзначајнији партнер за Србију у односу на друге земље у 
региону. Велика је и увозна и извозна зависност Србије од Русије”, закљу-
чио је Лобанов.
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ПОЛИТИКАЈоксимовићева и Сијарто састали се у Прагу

Мигранти највећи изазов – брза пруга најважнији пројекат
Добро је што смо са мађарским партнерима 
у блиској прошлости показали да дијалогом, 
добрим и отвореним билатералним односима 

можемо да превазиђемо и нека отворена питања 
и повремене проблеме – рекла је српска министарка 

после разговора са својим мађарским колегом

М инистарка за европске инте-
грације Србије Јадранка Јокси-
мовић разговарала је у Прагу 

са шефом мађарске дипломатије Пе-
тером Сијартом и том приликом је 
истакнут значај дијалога у решавaњу 
проблема, као у случају мигрантске 
кризе.

– Добро је што смо ми са мађар-
ским партнерима показали у блиској 
прошлости да дијалогом, добрим и 
отвореним билатералним односима 
можемо да превазиђемо и нека отво-
рена питања и повремене проблеме, а 
чини ми се да ћемо имати и наставак 
такве сарадње – рекла је Јоксимови-
ћева на крају разговора.

Kако је истакла, то се најбоље ви-
дело на примеру мигрантске кризе, 
када су представници две земље, по-
сле неких оштрих тонова и речи, сели 
за сто и разговарали као добри сусе-
ди и партнери.

– Мислим да у Мађарској имамо 
доброг партнера. Они нас активно по-
државају на путу европских интегра-

ција, а дијалог и редовни односи до-
приносе стабилности у самом регио-
ну – истакла је српска министарка.

Према њеним речима, Мађарска је 
за Србију важна и као неко ко се ак-
тивно укључио у развој инфраструк-
туре у региону.

– За нас је један од најважнијих 
пројеката пруга Београд-Будимпе-
шта. Ми стално о томе разговарамо и 
мислим да ће у неко скорије време 
бити начињени и неки конкретни по-
маци у том правцу – рекла је Јадран-
ка Јоксимовић.

Она је, такође, подсетила да две 
земље имају и бројне пројекте пре-
кограничне сарадње, као и да сара-
ђују у области права националних 
мањина. Министарка је, иначе, уче-
ствовала на дводневном састанку 
министара спољних послова Више-
градске групе и Западног Балкана, 
на којем су у центру пажње проши-
рење ЕУ, Извештај о напретку и ми-
грације.

СНН

Реч уредника

Први ефекти политике „широм отворених врата”
П ротекли викенд и већи део ове 

седмице, протекли су у жало-
сти за невиним жртвама ислам-

ског терора у Паризу, анализама ње-
гових узрока и последица, али и у 
проценама шта би нам та глобална 
опасност могла донети у блиској бу-
дућности. Политичари, новински ана-
литичари и коментатори дневних ве-
сти били су сагласни у једном: 2015. 
биће запамћена као година после ко-
је више ништа у Европи неће бити ис-
то.

Убрзана промена етничког саста-
ва континента, политиком „широм 
отворених европских врата” за све 
који желе да се у њој настане, доне-
ла је, нажалост, и прве трагичне по-
следице, које су биле неочекиване 
само за оне који нису желели да их 
сагледају.

Шта се догодило у Паризу у петак 
увече, већ је познато. Више од стоти-
ну насумично убијених од стране 
исламских терориста и две стотине 
повређених – резултат је акције коју 
су многи оценили као почетак гло-
балног сукоба две цивилизације.

Ипак, на дан париске трагедије 
смо, осим искрене жалости, у нашем 
окружењу, а и нешто даље, видели и 
много тога што вређа и нашу интели-
генцију, а и осећања оних ко-
ји су своје најмилије такође 
изгубили у неким сличним, 
ранијим неделима. Међу ко-
рисницима интернета најпре 
је почео да кружи програм 
којим једним кликом могу 
да обоје своје профиле, бо-
јама француске заставе. 
Многи су то и искористили, 
верујући да ће њихове мо-
литве за спас душа страда-
лих Француза Бог боље чути 
ако осталим корисницима 
Фејсбука ставе до знања да 
су заиста потресени.

Занимљиво је да је оваква 
пракса била потпуно непо-
зната пре пар недеља, када 
је, такође, акцијом терори-
ста из тзв. „Исламске држа-
ве”, живот изгубило више од 
две стотине грађана Русије, 
у минираном авиону изнад 
Синаја. Како неупућеном по-
сматрачу објаснити да 
Французи завређују да се 
читав свет моли за њихове 
душе и то неуобичајено гла-
сно, уз помоћ најновијих ди-
гиталних ефеката, а да се на 
трагедију Руса, којих је (ако 
је то уопште битно) било 
двоструко више, гледа као 
на несрећни случај? Како 
оповргнути отворене сумње 
да се, у очима многих, живо-
ти Европљана деле на више и 
мање вредне?

Неки као да нису схватили 

да почаст жртвама није, ни-
ти сме да буде ствар помо-
дарства, копирања других, а 
поготово не показана на на-
чин који указује на додвора-
вање моћнима. Зар и изрази 
искреног саучешћа морају 
бити обојени гламуром, у 
духу естраде и схваћени као 
питање престижа? Тако је, 
она европска престоница ко-
ја у суботу увече није упали-
ла светла у бојама францу-
ског триколора на својим 
јавним здањима, ризиковала 

да буде изопштена од остатка света, 
односно да прође не баш славно. 
Онако како су, нажалост, 1999. прола-
зили они ретки, који су се усуђивали 
да у иностранству пале светла у боја-
ма бомбардоване Србије.

И на крају, питање за децу пред-

школског узраста, на које креатори 
заједничке ЕУ политике нису знали 
одговор, или су се претварали да га 
не знају: ако вам је кућа на раскрсни-
ци, а ви широм отворите врата, раз-
гласите да је сваки пролазник добро-
дошао и одете на спавање, можете ли 
да претпоставите шта ћете затећи 
ујутру? Ако не можете – ето теме за 
размишљање, за ваше укућане: треба 
ли им такав „домаћин” или је време 
да вођење заједничког домаћинства 
препусте неком другом, способном 
да га сачува?

Драган Јаковљевић

Убрзана промена етничког састава нашег 
континента политиком широм отворених врата за 
читав Блиски исток, донела је, нажалост, и прве 

трагичне последице, које су биле неочекиване само 
за оне који нису желели да их сагледају
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ДРУШТВО

Новости из Чанада

Нови корак ка квалитетнијој настави српског језика
С поразуми склопљени са месном 

Основном школом и Библиотеч-
ком и информативном слу-

жбом у Чанаду, били су главна тема 
седнице Српске самоуправе у том 
месту, којом је председавао Фрањо 
Колар. Како сазнајемо, споразум о 
сарадњи са школом је продужен, а 
уговор са филијалом Библиотеке 
„Шомођи” много је конкретнији.

Чанадска српска самоуправа се 
нада да ће споразум о сарадњи 
омогућити набавку „дечјих листо-
ва” на српском језику и осталих ма-
теријала корисних за наставу срп-
ског језика.

Како нас је информисао Фрањо Ко-
лар, који у овој школи предаје српски 
језик, некада су на адресу те образов-
не установе редовно стизала дечја из-

дања на српском језику, али се та 
пракса угасила. Овакав споразум ули-
ва наду да ће Библиотека „Шомођи” 
помоћи набавку српских дечјих изда-
ња и часописа. На овај начин требало 
би да оживи међубиблиотечка разме-
на у корист српске заједнице не само 
у Чанаду, него и шире.

Члановима Самоуправе Срба у Ча-
наду до краја године предстоји још 

један задатак, који подразумева при-
премање божићних поклон-пакета 
српским житељима села, којима је 
помоћ потребна. Истовремено, чла-
нови представничког тела константно 
прате и расписивање нових конкурса, 
како би се обезбедила додатна фи-
нансијска средства за планиране про-
граме.

П. М. 

Прекогранична сарадња специјалних школа

Нова пријатељства међу децом оштећеног слуха
Р азличити, али слични – својевр-

сна је порука међународног про-
јекта АЦЕС, који има за циљ да 

пружи једнаке шансе за све ученике, 
укључујући и оне са посебним потре-
бама, како би били креатори садржа-
ја, преузели одговорност за свој рад и 
развијање емпатије према другима.

„Ученици са посебним потребама 
који су укључени у процес школова-
ња, више се неће осећати другачије, 
тако да ће бити равноправни. Приме-
нићемо инклузију, дајући свима исте 
могућности, помажући им да развију 
вештине XXI века. То су приоритети 
које смо поставили да се бринемо о 
сваком ученику, да се усуђујемо да 
направимо промену и да ученици 
преузму део наставе, тј. да поделимо 
рад у школи са свима тако да сви мо-
гу имати користи. Обе наше школе 
имају ученике са посебним потреба-
ма и желимо им дати исти значај као 
и осталим ученицима.” – стоји, изме-
ђу осталог, међу циљевима прекогра-

ничног пројекта „АЦЕС”, који реали-
зују Школа са домом за ученике 
оштећеног слуха из Крагујевца и 
Специјална школа за децу са посеб-
ним потребама „Маћаш Елтеш” у Пе-
чују.

Деца из Крагујевца, предвођена 
директором Младеном Шурланом и 
наставницом Анђелом Марковић, у 
Печују су боравила од 2. до 4. новем-
бра и том приликом имала могућност 
да стекну увид у рад мађарске обра-
зовне установе, да се друже са сво-
јим вршњацима и обилазе знаменито-
сти града.

Посебно задовољство чинила им је 
кошаркашка утакмица, а деци из Кра-
гујевца и Печуја том приликом су се 
прикључили и гимназијалци, родом из 
Србије, који се школују у овом граду и 
тренутно играју за Кошаркашки клуб 
„Печујски железничар”: Урош Росић, 
Ђорђе Марковић и Борис Kрњајски.

Први боравак Крагујевчана у Печу-
ју био је веома користан, јер су скло-

пљена нова пријатељства, размењена 
искуства, а већ за април се планира 
да Печујци узврате посету. Делегаци-
ја из Србије, пре повратка у Крагује-

вац, отпутовала је у Будимпешту, ка-
ко би упознала историју и знаменито-
сти главног града Мађарске.

П. М.

Свечаност у Будимпешти

Б удимпештански Срби 
су и овог Митровдана 
посетили место на ко-

јем се некада налазио њихов 
будимски храм Светог Ди-
митрија, чувајући тако успо-
мену и на нестали Табан и 
сународнике који су живели 
у том чувеном српском на-
сељу.

Будимска епарија, будим-
пештанска Српска право-
славна црквена општина, 
верници и представници срп-
ских институција у мађар-
ској престоници, обележили 
су овај празник крај спомен-
обележја које данас чува ус-
помену на срушени храм, а 
уједно и на некадашње срп-
ско будимско насеље Табан. 
Помен је служио епископ бу-
димски господин Лукијан, уз 
саслужење будимпештан-
ског пароха оца Зорана 
Остојића и ђакона Зорана Живића, а 
овај чин је својим појањем увеличао и 
Хор „Свети Димитрије”.

Поред осталих, помену су прису-
ствовали и представник Срба у Ма-
ђарском парламенту Љубомир Алек-

сов, председница Самоуправе Срба у 
Мађарској Вера Пејић-Сутор, амба-
садори Србије и Босне и Херцеговине 
у Будимпешти Раде Дробац и Алек-
сандар Драгичевић.

Црква Светог Димитрија у будим-

ском насељу Табан је због своје мо-
нументалности и положаја, вековима 
била својеврсно огледало српске за-
једнице у Мађарској, а и саме Будим-
ске епархије којој је припадала. При 
крају Другог светског рата, ова бого-

моља је тешко оштећена, 
али сведоци тог времена ка-
жу да је постојала могућ-
ност да буде обновљена. Ме-
ђутим, тадашња комуни-
стичка власт била је друга-
чијег мишљења: године 1949. 
одлучено је да будимска 
српска црква буде срушена и 
то, како се верује, поводом 
70. рођендана руског дикта-
тора Стаљина. Иста судбина 
задесила је и српско насеље 
Табан, на чијем месту се са-
да налазе парк и саобраћај-
на петља.

Од тада, па до прошле је-
сени, није се гасила жеља бу-
димпештанских Срба да од-
говарајућим спомеником 
обележе место где су се њи-
хови преци вековима кршта-
вали, окупљали, молили и 
венчавали. Тај сан су оства-
рили прошле јесени. Акцију 

подизања споменика водила је Само-
управа Срба у Мађарској, а чин осве-
ћења тада је обавио епископ будим-
ски господин Лукијан, уз саслужење 
свештеника ове епархије.

СНН

Чувари сећања на будимски храм и насеље Табан
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ПРОМОЦИЈАЛексикон „Српски писци у расејању 1914–2014”

Српски писци из Мађарске у капиталном 
енциклопедијском делу

„П ојавила се књигa коју смо че-
кали деценијама, а понекад 
смо и губили наду да ћемо је 

икада имати. Требало је да буде 
одавно написана и да се касније само 
допуњава. Чинило се да су од тога за-
зирали наши људи у расејању. Писци 
ван матице су се до скора могли на 
прсте набројати. Што је сеобника би-
ло више, било је и мање наде да ћемо 

икада добити овакав лексикон. Сада 
је, пак, пред нама велики и по међу-
народним стандардима приређен 
лексикон српских писаца у расејању. 
Он ће уједно бити и један од најва-
жнијих јединица будуће Српске ен-
циклопедије.

Код Срба је готово постао обичај 
да оно што би требало да раде др-
жавне институције, чине појединци 
о свом трошку. То доказује и овај 
новинарски подухват. Институције 
је заменила Милена Милановић. 
Њено име је на корицама и овог 
лексикона. Памтиће га не само они 
који су у њему побројани, него и 
многи којима ће убудуће бити неоп-
ходан”. Овако је своје мисли у тек-
сту „Уместо предговора”, сабрао 
академик Матија Бећковић на 11. 
страници Биографског лексикона 
„Српски писци у расејању 1914–
2014”, чији је главни и одговорни 

уредник познати културолог и пу-
блициста Милена Милановић.

Госпођа Милановић, нажалост, ни-
је доживела излазак свог лексикона. 
Преминула је један дан пред обја-
вљивања публикације у којој је пред-
стављено 800 аутора из 60 земаља, 
са преко 4000 одабраних библио-
графских јединица. Њен мотив за на-
станак овог биографског лексикона, 
био је да се увежу аутори који су са 
собом понели део свог националног 
идентитета и који остварују своје 
право да пишу на језику по свом из-
бору, као и да се формира грађа за 
научно-истраживачки рад и стручно 
проучавање српске књижевности у 
расејању.

Након што је у сарадњи са Удру-
жењем писаца „Седмица”, лексикон 
недавно представљен на Међуна-
родном сајму књига у Франкфурту, 
а потом и на Октобарским сусрети-

ма писаца дијаспоре, такође у овом 
граду, лексикон је 29. октобра про-
мовисан и на Београдском сајму 
књига.

На штанду Управе за сарадњу са 
Србима у дијаспори и Србима у реги-
ону, при Министарству спољних по-
слова Србије, посетиоци су прису-
ствовали промоцији овог пионирског 
подухвата и на тај начин одали по-
част Милени Милановић, која је била 
позната широм света.

Аудиторијуму се најпре обратио 
академик Матија Бећковић, који је 
истакао да је овим лексиконом на-
прављена једна мапа наше културе и 
нашег језика. Проф. др Бошко Сувај-
џић, председник Међународног кон-
греса слависта, који је у издању за-
ступљен једним својим текстом, из-
разио је жаљење што никада није 
упознао уредницу ове књиге. Кому-
никација се одвијала само путем те-
лефона. Међутим, несумњиво је да је 
ова књига „једна врста разлиставања 
кроз време и да она представља пра-
во сведочанство.”

– У овом издању су окупљена срп-
ска гласила и удружења. Књига је по-
двиг, израз снажног духа и воље која 
показује да ми Срби имамо шта да 
кажемо о себи, па и о другима. Ово је 
оставштина госпође Милановић, за 
шта је вредело живети. Жао ми је 
што је нисам лично упознао – рекао 
је на крају своје беседе проф. др Бо-
шко Сувајџић.

Своје доживљаје, везане за друже-
ње са Миленом Милановић, евоцира-
ла је Славица Мастикоса, координа-
тор Удружења писаца „Седмица” из 
Франкфурта. Она је подвукла да је 
уредница лексикона била пре свега 
„велики човек, једна институција!” 
Књижевница је изразила задовољ-

Код Срба је постао обичај да оно што би требало 
да раде државне институције, чине појединци о 
свом трошку. То доказује и подухват недавно 

преминуле Милене Милановић, којим је обухваћено 
и неколико писаца и публициста из Мађарске, 

рекао је приказивач овог издања, 
академик Матија Бећковић

ство што се и њено име нашло у лек-
сикону, рекавши да то за њу предста-
вља изузетно велику част.

Љубиша Симић, председник 
Удружења писаца „Седмица” из 
Франкфурта, такође је изразио жа-
љење што није био у прилици да и 
лично упозна Милену Милановић. И 
путем телефонских разговора и 
размењених мејлова са уредницом 
издања, одмах је схватио значај ње-
ног рада.

– У овој књизи су записана не мо-
жда сва, али добар део имена писа-
ца из расејања у последњих сто го-
дина. То није мали подухват и то је 
нешто што је можда држава треба-
ло да уради – рекао је господин 
Бећковић.

Љубиша Симић је подсетио да се у 
матици о писцима у расејању мало 
зна, а ово вредно дело ће допринети 
афирмацији и бољем упознавању пи-
саца који стварају изван граница ма-
тичне земље.

На крају промоције присутнима 
се обратила и Олга Белосавић-Ми-
лановић, заменик уредника лекси-
кона, иначе кћерка Милене Милано-
вић. Она је, видно ганута, рекла да 
је њена мајка привлачила људе и 
пројекте.

– Била је вођена емоцијом да о 
идентитету човек сам мора да брине 
и да се ми као народ не бавимо до-
вољно собом и својим културним 
идентитетом. Управо то ју је подста-
кло да покрене свој индивидуални 
пројекат – нагласила је Олга Белоса-
вић-Милановић, која је најавила и 
други том издања, који би био посве-
ћен знаменитим Српкињама.

Додајмо и то да су у Биографском 
лексикону „Српски писци у расејању 
1914–2014” заступљени и српски пи-
сци и публицисти из Мађарске, попут 
Предрага Степановића, Петра Мило-
шевића, Драгомира Дујмова, Драгана 
Јаковљевића, Милана Степанова, Бо-
ривоја Руса и других.

Иначе, Милена Милановић је до-
битник високог интернационалног 
признања за животно дело Академи-
је „Иво Андрић”, за пројекат „Српска 
енциклопедија XX века”. Четврта 
књига овог пројекта „Српски писци у 
расејању 1914–2014”, свакако заслу-
жује да буде промовисана и у Ма-
ђарској.

Предраг Мандић
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
20. новембра 1847. – Умро је српски писац, 

преводилац и глумац Јоаким Вујић, отац срп-
ског позоришта, оснивач и директор „Kњажев-
ско-сербског театра” у Kрагујевцу (1833).

20. новембра 1863. – Рођен је српски пи-
сац, естетичар и књижевни критичар Богдан 
Поповић, члан Српске кра-
љевске академије, један 
од оснивача „Српског 
књижевног гласника”. 
Знатно је утицао на евро-
пеизацију српске књижев-
ности уочи Првог светског 
рата. Објавио је „Антоло-
гију новије српске лирике” 
и већи број студија из 
књижевности и уметно-
сти.

20. новембра 1873. – 
Два града на десној и ле-
вој обали Дунава, Будим 
и Пешта спојени су у је-
дан и тако су формирали 
мађарску престоницу Бу-
димпешту.

21. новембра 1869. – Рођен је српски прав-
ник и историчар Слободан Јовановић, профе-
сор Београдског универзитета, председник 
Српске краљевске академије, најзначајнији 
српски правни писац и теоретичар државе у 
XX веку.

21. новембра 1995. – Након тронедељних 
преговора, у војној бази Рајт Петерсону аме-
ричком граду Дејтон, председници Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Србије, Фрањо Туђман, 
Алија Изетбеговић и Слободан Милошевић па-
рафирали су мировни споразум којим је окон-
чан рат у Босни.

22. новембра 1995. – Након потписивања 
Дејтонског споразума којим је окончан босан-

ски рат, Савет безбедности УН суспендовао је 
економске санкције СР Југославији и почео 
скидање ембарга на оружје државама наста-
лим од бивше Југославије. СР Југославија је би-
ла под економском блокадом 1253 дана (од 31. 
маја 1992).

23. новембра 1855. – У Сенти је рођен Сте-
ван Сремац, најизразитији представник српске 
хумористичке прозе и један од најзначајнијих 

писаца српског реализма. 
Био је члан Српске кра-
љевске академије.

24. новембра 1883. – 
Рођен је српски писац Јо-
ван Јовановић Змај, једна 
од најмаркантнијих лич-
ности српског друштва у 
другој половини XIX века. 
Борац за национално и по-
литичко ослобођење, члан 
Српске краљевске акаде-
мије и драматург Народ-
ног позоришта у Београду 
(1890-98), уредник неколи-
ко часописа, наjпознатији 
је као дечји песник и ау-
тор елегичних личних ис-
повести.

24. новембра 2000. – Југословенски 
председник Војислав Коштуница допутовао 
је у Загреб на Самит на врху држава југои-
сточне Европе и ЕУ. То је прва посета српског 
званичника Хрватској од распада бивше Југо-
славије.

25. новембра 1915. – Врховна команда срп-
ске војске у Првом светском рату донела је 
одлуку о повлачењу трупа преко Црне Горе и 
Албаније. У повлачењу војника праћених избе-
глицама, живот је изгубило више од 240.000 
људи. На Крф је савезничким бродовима пре-
бачено 135.000 војника, који су опорављени и 
реорганизовани наставили борбе на Солунском 
фронту наредне године. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

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

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

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

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

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

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

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

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

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

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

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

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

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.terratravel.rs

Богдан Поповић

Н епријатна догађања у владар-
ској породици била су далеко 
од очију јавности све до Срп-

ско-бугарског рата 1885. године. Тада 
већ краљ (Србија је проглашена за 
краљевину 1882), Милан је у овај су-
коб ушао неприпремљен, па је српска 
војска претрпела знатне губитке. 
Осећајући и лични пораз, он је хтео 
да абдицира и с породицом напусти 
земљу. Томе се Наталија енергично 
успротивила у жељи да сачува пре-
сто своме сину.

Појавила се идеја да краљица, по 
краљевом одласку, у име свог мало-
летног сина преузме Намесништво, 
што је Милан одбио. По ко зна који 
пут заљубљен у неку другу жену, 
краљ је настојао да се на сваки начин 
ослободи краљице, чему је и она до-
приносила својим понашањем и јав-
ним иступима против мужа. Створен 
је антикраљевски блок састављен од 
људи који су настојали да ослободе 
Србију „неморалног и лабилног кра-
ља”.

Кад је 1887. године Наталија одби-
ла да се рукује са женом грчког по-
сланика сматрајући је Милановом 
љубавницом, краљ је бурно реаговао 
и изјавио да више не може да живи с 
Наталијом. Према споразуму, скло-
пљеном одмах сутрадан, краљица је 
с малолетним сином требало да от-
путује у иностранство, где би се он, 
као престолонаследник, годину дана 
школовао и припремао за улогу вла-
дара Србије.

Када је истекла година и када је 
требало да се врати, Наталијин по-

вратак никако није одго-
варао краљу и он је на 
сваки начин настојао да 
се што пре разведе од ње. 
То је и учињено среди-
ном октобра 1888. године. 
Александар је, посред-
ством самог канцелара 
Бизмарка, а уз помоћ не-
мачке полиције, у Визба-
дену отет од мајке и вра-
ћен у Србију, док је Ната-
лија протерана из земље.

Ауторитет краља Ми-
лана био је озбиљно по-
љуљан. Породични и по-
литички скандали били су 
стална тема разговора у 
Србији – и у народу и ме-
ђу политичарима. Да би 
поправио свој положај, 
Милан је децембра 1888. 
донео један од најслобо-
доумнијих устава у Евро-
пи тога времена. Али како 
није могао да мења ни 
своју нарав ни своја уве-
рења, морао је, марта 
1889, да абдицира у ко-
рист свога сина. Имао је 
тридесет пет година.

Знамените жене српске (18)

Краљици повратка нема
Милан и Наталија развели су се средином октобра 

1888. године, а и пре и после тога као родитељи 
су покушавали да раздвоје сина 

Александра и Драгу Машин

Не желећи да се помири са разво-
дом, прогоном и, нарочито, одваја-
њем од сина, Наталија се жалила 
Скупштини, али без успеха. Проте-
ривањем из Србије, почетком 1889. 
почела су Наталијина лутања по 
иностранству. Мир је нашла у Бија-
рицу, у вили „Сашино”, где је прове-
ла дуги низ година. Успела је, због 
посете сину, да издејствује привре-
мени повратак, али је наишла на 

хладан пријем. Дочекала 
је огромна маса света, 
што одушевљених при-
сталица – што знати-
жељника. Званичног до-
чека, међутим, није би-
ло. Када је колима про-
лазила поред двора, ка-
пија је била затворена. 
Не само што није могла 
да уђе, већ је ни стража 
није поздравила, иако је 
била краљева мајка.

Живела је у кући сво-
је бивше дворске даме, а 
Александра је виђала 
веома ретко: за четрна-
ест месеци свега седам 
пута. Лоши односи у 
краљевској породици 
кулминирали су 1891. ка-
да је Милан, који је у ме-
ђувремену такође до-
шао у Србију, пристао да 
оде из земље уз новчану 
надокнаду. Поред тога, 
био је приморан да се 
одрекне чланства у Кра-
љевском дому и српског 
држављанства, уз обаве-
зу да се више никада не 
врати.
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ПРИЗНАЊА

БАШТИНА

Светислав Недучић из града Мако, добитник 
је награде „Златни круг”, коју му је доделио 

Београдски афористичарски круг, за 
афирмацију српске сатире у свету и Велике 
плакете Удружења књижевника Србије, за 
допринос очувању и унапређивању српске 

културе и језика

Д ва вредна признања, која су 
потписали председник БАК-а 
Александар Баљак и председ-

ник УКС-а Радомир Андрић, лауреа-
ту је уручио народни посланик у 
Скупштини Србије и члан Одбора за 
дијаспору и Србе у региону Алек-
сандар Чотрић, на свечаности одр-
жаној 7. новембра, пред великим 
бројем званица, у ресторану „Коро-
на” у Макоу.

Чотрић је истакао да је „Светислав 
Недучић, као редовни сарадник часо-
писа за културу, књижевност и умет-
ност ’Марошвидек’, који излази у гра-
ду на Моришу, заслужан за преводе и 
публиковање великог броја текстова 
у том листу, српских писаца, како 
класика, тако и савремених аутора”. 
„Марошвидек” је, под уредништвом 
Шандорне Силађи, прославио јубилеј 
– 15 година постојања, што је био по-
вод да 7. новембра окупи чланове ре-
дакције, сараднике и пријатеље часо-
писа.

Посланик Чотрић је нагласио да је 
„Недучић превео на мађарски језик и 

више књига аутора из Срби-
је, које су већ објављене, или 
ће се ускоро појавити пред 
читаоцима”, те да је на тај 
начин „омогућио мађарској 
јавности да се упозна са срп-
ским стваралаштвом које 
описује ситуацију у Србији и 
истовремено зближава два 
народа и две земље”.

Захваљујући на признању, 
Недучић је казао да он само 
испуњава дуг према народу и култу-
ри из које је потекао и да му је вели-
ка жеља да између српског и мађар-
ског народа, захваљујући уметности, 
буду изграђени још чвршћи мостови 
сарадње и пријатељства”.

Недучић је рекао да се са ствара-
лаштвом неких српских писаца, које 
је одлучио да преведе, упознао нај-
пре на страницима „Српских недељ-
них новина” из Будимпеште и указао 
је на изузетно велики значај овог не-
дељника за информисање српске за-
једнице у Мађарској.

Свечаном чину прославе јубилеја 

часописа „Марошвидек” и уручењу 
признања Светиславу Недучићу 
присуствовала је председница Са-
моуправе Срба у Мађарској Вера 
Пејић-Сутор, која је честитала до-
битнику, а обраћајући се званицама, 
рекла да „Срби у Мађарској имају 
своје значајно место, да су уважени 
и поштовани чланови заједнице и да 
се Савез Срба у Мађарској превас-
ходно ангажује на чувању српске 
културе, школства, традиције и је-
зика”.

Посланик српског парламента 
Александар Чотрић и председница 

ССМ-а Вера Пејић-Сутор разговара-
ли су о више тема, укључујући по-
требу поновног активирања Мешо-
вите међувладине комисије Србије 
и Мађарске за питања мањина, за-
тим о почетку рада Управе за са-
радњу са дијаспором и Србима у 
региону, додели стипендија за да-
ровите студенте из Мађарске који 
желе да се школују у Србији и о 
стручном усавршавању у матичној 
земљи за васпитаче и наставно осо-
бље српских предшколских устано-
ва и школа из Мађарске.

СНН

Награђен српски преводилац из Мађарске

Светиславу Недучићу две награде из матице

Х ерберштајн није попуштао. У 
Србима се тад пробуди инат. 
Почеше гласно да богораде и да 

у вис подижу Осмокруговића. Оста-
ли окупљени, охрабрени поступком 
Вуковића и Романовића, сви здушно 
почеше да кличу у част Стевана 
Осмокруговића.

Аустријски пуковник у свом бесу 
узе велики судијски штап и поче да из 
све снаге млати Осмокруговића, Ро-
мановића и Вуковића. Стражари му 
одмах притекоше у помоћ. Дуге пу-
шке српске представнике нагнаше у 
бекство. Крајишници избезумљено 
трчаше према доњим вратима тврђа-
ве. Разјарени Херберштајн изда наре-
ђење да се сви излази затворе. Ухва-
ћене Србе оковаше и бацише у там-
ницу.

Поткапетан Макара, познавајући 
прилике у Крајини, саветова заповед-
нику Крижевачке наткапетаније да 
одмах пошаље гласнике у околна ме-
ста. Херберштајн га послуша и запо-
веди да аустријски војници по свим 
утврђењима натпакетаније буду у 
приправности и да спрече већу побу-
ну крајишких Расцијана.

Херберштајн је дуго размишљао 
шта му је чинити. Схватио је, најбо-
ље би било да Осмокруговића што 
пре пренесе у Вараждин. Имао је 
ваљани разлог за то. Наиме, криже-
вачко утврђење беше неупоредиво 
мање и слабије снабдевено од вара-

ждинске тврђаве. Тамошњи 
многобројнији аустријски 
војници су лако могли да 
чувају коловођу побуњени-
ка. Но, тада му сине идеја 
да би буна могла да буде и 
одлична прилика да се 
скрешу привилегије краји-
шких Срба. Решио је да ће 
ребелију на најбољи могући 
начин искористити. За себе. 
Она ће му одлично послу-
жити за напредак на ле-
ствици војне каријере. Ако 
му се посрећи, лако ће мо-
ћи да се отараси и омраже-
ног владике Мијакића. Тако 
је посве неочекивано, негде 
око поноћи, позвао код себе 
Николу Макару.

– Поткапетане, окованог 
Осмокруговића ћете још но-
ћас пренети у Вараждин – 
изда наређење пуковник 
Херберштајн.

– По вашој заповести, ва-
ше превасходство – одгово-
ри Макара.

– Но, добро пази да вам 
неким случајем не утекне 
овај опасни ребелант. То би 

могло да има кобне последице по 
све нас. Најбоље би било да нам 
Осмокруговић никада више не за-
смета у наткапетанији – рече Хер-
берштајн и на крају изненада спусти 
тон.

– Разумем господине… – започе 
поткапетан, не могавши да заврши 
реченицу.

– Био бих заиста задовољан када 
би траг његових чизама заувек не-
стао из Крижеваца, али да тај траг у 
Вараждин никада не стигне – тајан-
ственим гласом настави пуковник.

– Разумем господине пуковниче! – 
рече Макара.

– Надам се да вам је све јасно пот-
капетане? – пригушено упита Хебер-
штајн.

– Не брините, ваше благородије! 
Све ће бити онако како сте ви наре-
дили.

– Ништа ја нисам наредио! Ја сам 
само гласно размишљао. Да ли вам је 
то јасно, поткапетане?! – продра се 
неочекивано пуковник.

Макара без иједне речи војнички 
поздрави команданта и напусти кан-
целарију.

Глас о убиству судије Стевана 
Осмокруговића у близини крижевач-
ког утврђења, брзо је стигао и до ње-
говог брата, православног свештени-
ка. Имућни парох који је уживао ве-
лики углед у народу, узбунио је своју 
паству. Буна се брзо проширила и на 
остала српска насеља у околини Кри-
жеваца и Бјеловара. (…)

Драгомир Дујмов

Глас о убиству судије Осмокруговића у близини 
крижевачког утврђења, брзо је стигао и до његовог 

брата, православног свештеника…

Покушаји покатоличавања Срба (13)

Убиство Стевана Осмокруговића

Угледни српски Крајишник
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С а Предрагом Алексовом саста-
ли смо се једног касног попод-
нева, док су већ одавно била 

упаљена улична светла, а житељи Бу-
димпеште се спремали за вечеру. Он 
је, међутим, тек стигао с посла и ра-
сположен, без трагова умора, при-
стао да се сретнемо и поразговарамо 
за СНН. Позиви из његове канцеларије 

стизали су и током нашег разговора, 
док су га код куће чекале супруга и 
шестомесечна кћеркица.

– Радио сам неко време у Мини-
старству људских ресурса, на оде-
љењу за цивилне организације, а са-
да сам, већ више од годину дана, у 
Уреду премијера. Шеф сам Одељења 
за координацију и развој институција 

и организација. Координирамо и во-
димо бригу о различитим владиним 
организацијама и фондацијама, од-
носно бавимо се различитим питањи-
ма које Министарство сматра значај-
ним – објашњава Предраг и каже да 
је посао такав да тражи велико анга-
жовање, али да је он тиме задово-
љан.

Разговор даље тече оживљавањем 
сећања на Предрагово одрастање у 
Ловри, у православној породици, у 
којој су се родитељи, баке и деке, 
трудили да њихови потомци одрасту 
у српском духу, да одлазе у цркву и 
да држе до обичаја.

– Од малих ногу су ме водили у 
цркву и одмах сам осетио наш дух, 
који и сада негујем. Ишао сам у заба-
виште и прва 4 разреда школе у Ло-
ври. Бака Јулијана је радила, а моја 
мама Милица и сада ради у забави-
шту у Ловри. У Бечици, суседном на-
сељу, сам завршио немачку двојезич-
ну школу од 5. до 8. разреда, и ту се 
настава одвијала на немачком и ма-
ђарском језику – прича Предраг и 
каже да би сада, када узмогне, волео 
да усаврши и енглески језик који го-
вори, али би желео да побољша своје 
знање.

Детињство у Ловри Предраг памти 
и као дружење са пријатељима и 
комшијама из генерације младих љу-
ди, са Србима и Мађарима, али и по 
првом причешћу и поласку у школу.

– Од седме године сам почео да 
одлазим у цркву, као кадионичар, и 
тада сам се први пут причестио. Био 
је обичај у селу да се деца први пут 
причесте када се упишу у школу. Са 
мном је често ишао и мој брат Ненад 
и брат од тетке Ђуро. Одлазило смо у 
Српски Ковин, Сентандреју, Грабовац, 
Бату и друга српска места. Љубав 
према цркви траје и даље. Када је 
Павле Каплан био свештеник у Ловри, 
заволео сам појање у цркви. Певам у 
певници већ неколико година, неде-
љом и празником на литургији, када 
ми то посао дозволи. Појао сам и у 
другим српским црквама, у околини. 

Волим да будем у цркви и недељом 
обавезно идем на литургију.

Породица и црква су код Алексо-
вих стално биле и остале у центру па-
жње. Предраг нам каже да у Ловри 
често посећује родбину, а одлази и 
код баке, којој треба помоћи. Са 11 го-
дина је радио код стрица Милана на 
фарми, возио трактор, помагао му да 
музе краве, а посебно у време жетве. 
Породица је имала и виноград, али се 
то више не стиже.

Веома важан део Предраговог од-
растања представља и похађање му-
зичке школе, а љубав према хармони-
ци и даље траје. Радо се сећа почета-
ка, када је у Српском Ковину ишао у 
месну музичку школу и учио код 
професора музике Ендреа Ласла. 
Професора посећује и сада у Будим-
пешти, а на часове хармонике дола-
зио је и док је ишао у гимназију.

– Када сам уписао нашу Српску 
гимназију у Будимпешти, долазак у 
велики град је за мене био тежак. 
Одвојио сам се од породице и сме-
стио у интернат. И сада сам у Пешти, 
јер су веће могућности за посао, али 
мене вуче мој завичај. Могу рећи да 
сам локал-патриота. Док смо брат 
Ненад и ја били у гимназији, стално 
смо били у контакту са родитељима, 
а за викенд смо обично ишли кући у 
Ловру.

– У интернату сам неке другове 
познавао, али је било и нових, из Ср-
бије. Када ми је дошао брат, нас дво-
јица смо били у Рожа улици. Имали 
смо, наравно, и изласке у град и дру-
жења. Радо се сећам дана проведе-
них у гимназији, својих професора, а 
посебно Бојане Симић професорке 
историје и Радојке Маргаритовић 
професорке математике, које су би-
ле фантастичне. Посебна је била по-
којна директоркa Катица Рус, како и 
Јулијана Которчевић, моја разредна, 
која нам је предавала српски језик. 
Био сам председник ђачке самоу-
праве тада и трудили смо се да буде-
мо активни. Ишао сам на такмичења 
из историје, а поводом обележавања 

Темпо којим је испуњен дан Предрага Алексова, 
готово увек тражи и онај непостојећи 25. сат. Наш 
саговорник данас ради као шеф одељења у Уреду 
премијера Мађарске, али не запоставља ни стручно 

усавршавање. Осим тога, и данас се дружи са 
својом хармоником, на којој је одавно виртуоз. 
Годинама је свирао у оркестру, а сада пружа 

музичку пратњу фолклорној групи 
ловранских школараца

Предраг Алексов, свестрани млади Србин из Мађарске

Не бих могао да замислим живот без родне Ловре
ПОРТРЕТ
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Конкурс за књижевну награду „Милован Видаковић” 2016.
СНН пружа нову шансу литерарним ствараоцима

П раво учешћа на конкурсу 
имају аутори који стварају на 
српском језику, без обзира на 

држављанство и место становања. 
Један аутор може послати највише 
једну причу, дужине до 3000 ком-
пјутерских карактера (укључујући и 
размаке).

Радови треба да буду написани у 
Word формату, потписани шифром 
и послати електронском поштом 
(имејлом), на адресу:

snnbudimpesta@gmail.com.
Податке о себи, који укључују пу-

но име и презиме, краћу биографију, 
поштанску и електронску адресу и 
број телефона, аутори достављају 
такође имејлом, у оквиру истог до-
писа, испод своје приче и шифре ко-
јом је потписана. Чланови жирија ће 
радове учесника конкурса добити 
од стране организатора искључиво 
под шифрама.

Конкурс није тематски одређен, а 
у конкуренцију за награду ући ће 
приче које на имејл адресу Српских 
недељних новина стигну до 29. фе-
бруара 2016. године. Жири ће одлу-
ку донети до краја марта, а резултати 
конкурса биће објављени у следећим 
медијима: штампано и онлајн издање 
Српских недељних новина, интернет 
страница РТС-а (подсајт за дијаспо-
ру) и сајт Конкурси региона.



Осим што информишу 
своје читаоце путем штам-
паног и интернет издања 
(www.snnovine.com), Српске 
недељне новине чији је из-
давач Самоуправа Срба у 
Мађарској, као једино 
штампано гласило Срба у 
Мађарској, делују и на еду-
кативном и ширем култур-
ном и друштвеном плану. 
Конкурс Милован Видако-
вић је једна од акција који-
ма уредништво листа на-
стоји да своје читаоце у 
Мађарској, али и ван ње, 
мотивише да кроз писано 
изражавање у одређеним 
књижевним формама, не-
гују српски језик и својим 
делима обогаћују књижев-
ност која настаје на њему.


Милован Видаковић се 

сматра зачетником жанра 
романа у српској књижев-

ности. Био је један од најчитанијих 
српских писаца свога времена. Де-
тињство је провео на селу, без шко-
ле, чувајући овце и козе, а једини 
духовни утицај на њега имала је еп-
ска народна традиција.

Гимназију је завршавао у Сегеди-
ну, Темишвару и Новом Саду, а фи-

лозофију у Сегедину и Ке-
жмарку, где је уписао и 
студије права. За време чи-
тавог школовања, Видако-
вић се издржавао подуча-
вајући млађе ђаке. Научио 
је латински, немачки, ма-
ђарски и делимично фран-
цуски језик.

У јесен 1817. године по-
стављен је за професора 
Српске гимназије у Новом 
Саду, а од 1824. радио је 
као приватни учитељ у Те-
мишвару, Сремским Кар-
ловцима и Пешти. Често је 
био у беспарици, а послед-
ње године живота провео 
је у Пешти. Код њега су 
становали многи српски ђа-
ци који су се у то време 
школовали у Мађарској 
престоници.

Сахрањен је на српском 
гробљу у Пешти, а надгроб-
ни споменик му је подигла 
Матица српска. 

Редакција Српских недељних новина расписује 
традиционални конкурс за најбољу необјављену 

кратку причу на српском језику. Радове очекујемо 
до краја фебруара 2016, а награду најбољем 

аутору уручујемо на посебној свечаности, 
почетком пролећа

КОНКУРС

200 година од Првог српског устан-
ка, РТС је организовао један квиз 
2004. године. У делу у којем је уче-
ствовала дијаспора, наша екипа из 
Мађарске је победила и показала 
одлично познавање историје. Са тим 
дивним друштвом из Румуније, Не-
мачке, Швајцарске, Аустрије, Репу-
блике Српске и Србије, обишли смо 
Тополу, Жичу, Студеницу и многа 
значајна места у нашој матици, веза-
на за Први српски устанак.

Високо школовање Предраг је на-
ставио на Универзитету „Корвинус”, 
где је три године студирао менаџ-
мент и школовао се за државну упра-
ву. Потом је на Вишој школи „Кодола-
њи Јанош” уписао Смер за међуна-
родне односе, где се специјализује за 
спољну политику и безбедност. Сада 
је на мастеру и следећег семестра 
окончава ово школовање.

У разговору са Предрагом време 
брзо пролази, а ми се питамо када 
овај млади човек све то постиже. 
Сазнајемо да већ неколико 
година, као пратња на хар-
моници, помаже мајци у ра-
ду са дечјом фолклорном 
групом у Ловри, а да су то-
ме претходиле године у 
КУД-у „Ловра”, наступи и 
турнеје са фолклорашима, 
али и рад са оркестром „Ду-
навски бисери”, па и један 
ЦД са српским песмама и 
колима.

– И сада свирам хармо-
нику са колегама и пред-
седник сам Културног 
удружења хармоникаша у 
Мађарској. Има ту неколи-
ко Срба, као што су: Кићо 

Агатић, Слободан Вертетић 
и други. Организујемо су-
срете хармоникаша једном 
годишње и позивамо госте 
из Србије. Посетио нас је 
врсни хармоникаш Љубиша 
Павковић 2011. године, а 
2012. су били Предраг и Не-
над Ивановић, па Едо Кри-
лић. Представила се фабри-
ка хармоника СИВА из Ита-
лије, а гостовали су и истак-
нути мађарски хармоника-
ши попут Золтана Ороса и 
Михаља Табањиа. Поред 
„Хармоникијаде”, наше 
удружење учествује скоро 
сваког месеца на некој кул-
турној приредби по целој 
држави, али организујемо и 
наше манифестације, као 
што су: „Октобар фест”, ве-
чери хармонике или „Ура-
нак” поводом Првог маја, 
када уз звуке хармонике 

поздрављамо наше другаре, 
становнике околних насе-
ља, а том приликом за пре-
воз нам служе олдтајмери. 
Чланови удружења одржа-
вају пробе сваког викенда, а 
ја им се придружим када 
стигнем – признаје Пре-
драг, али додаје:

– Моја кћерка Јелена има 
шест месеци и она је сада 
моја најбоља публика. Она 
обожава музику. Супруга 
Жофи је играла у фолклор-
ном друштву, упознали смо 
се у КУД-у у Ловри, а родом 
је из Тукуље. Она је студент 

славистике, сада је на мастеру и од-
лично говори српски језик.

Разговор окончавамо уз подсећа-
ње да је овај двадесетосмогодишњак 
дао значајан допринос својим актив-
ним радом као члан, а затим и као 
председник Српске самоуправе у Ло-
ври. Сада, пошто ради у државној 
управи, закон не дозвољава кандидо-
вање, јер би то био сукоб интереса. 
Такође, већ годинама је спољни са-
радник нашег листа, уз наду да ће по 
завршетку школовања имати могућ-
ности да тој сарадњи посвети више 
времена.

Разговор водила:
Добрила Боројевић

ПОРТРЕТ
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невен

ЖИВОТНИ СТИЛ

Н овац, брзи аутомобили и скупа 
одећа никада не могу да иза-
зову у човеку таква осећања 

као породица, пријатељи и лепота 
природе, показало је не најновије ис-
траживање. Када су учесници истра-
живања упитани да открију своја нај-
важнија задовољства, 22 одсто од 
укупно 2000 интервјуисаних особа 
изабрало је смех, а одмах иза задо-
вољства осмеха налази се 
добра храна подељена са 
пријатељима. На трећем ме-
сту, са 19 одсто гласова на-
шао се загрљај између бли-
ских особа.

Истраживање показује да 
упркос све већем фокусира-
њу живота на материјалне 
ствари, људи и даље прона-
лазе задовољство у ствари-
ма које су потпуно бесплат-
не. Међу 10 ствари које људе 
чине срећнима налазе се и 
топлота сунчевих зрака на 
лицу, добра књига, шетња по плажи и 
одлазак на спавање у чистој посте-
љини. Своје место ситних задовољ-
става нашли су и гледање заласка 
сунца, прегледање старих фотогра-
фија и успомена, као и мирис свеже 
покошене траве.

Истраживачи сматрају да се упр-
кос високом вредновању материјал-

них ствари људи све више окрећу 
простим животним радостима, јер 
нам ове ствари заправо доносе сре-
ћу.

Да бисте били срећни, морате да 
учините и друге срећнима. Тачније, 
100 сати годишње (два сата недељно) 
је оптимално време које би требало 
да проведемо помажући другима, 

како бисмо обогатили свој и 
туђи живот. Када су истра-
живачи интервјуисали 150 
особа на тему њихове по-
следње куповине, открили 
су да већина њих троши но-
вац на концерте и заједничке 
вечере, а мање на гардеробу 
и технику. Трошење новца на 
друге људе увећава личну 
срећу и задовољство.

Вежбање има позитивно 
деловање на срећу и добро 
расположење, и доказано је 

да физичка активност помаже у пре-
вазилажењу депресије. Ефекат се по-
стиже и са само седам минута ве-
жбања дневно.

Сан помаже телу да се опорави од 
претходног дана, а када смо наспава-
ни, боље смо концентрисани и про-
дуктивнији. Али, спавање је важно и 
за срећу.

Социјални живот котира се високо 
на листи ствари које нас чине срећни-
ма.. Научници су доказали да само 10 
минута разговора са другом особом 
повећава памћење, позитивно утиче 
на интелигенцију и на расположење. 
Џорџ Вајлант проучавао је живот 268 
мушкараца и жена и закључио да они 
који током живота воле и осећају се 
вољени од стране чланова породице 
живе дуже.

Нова студија коју су спровели на-
учници из Универзитета у Мичигену 
показала је да запослени који раде 
у контакту са људима и свакоднев-
но имају лажни осмех на лицу, ло-
шије су воље и мање су продуктив-
ни на послу. Док, они који се искре-
но смеју знатно су позитивнији и 
срећнији. Смех је, такође, и добар 
лек за попуштање напетости у те-
шким ситуацијама.

Срећа расте када планирамо путо-
вање неколико месеци или недеља 
унапред. Планирање одмора или пу-
товања одржава нас срећнима чак 
осам недеља. Планирање лепих дога-
ђаја, што може да буде и ишчекива-
ње концерта или сусрета са пријате-
љима, подиже ниво ендорфина за 27 
одсто. 

Истраживачи су открили да ствари које нам готово 
увек измаме осмех на лице и поправе расположење, 

јесу свакодневне пријатне ситуације, 
као што су смех, храна подељена с пријатељима 

и загрљај са блиском особом

Психолошко саветовалиште

Срећу чине мале и бесплатне ствари

Излет ђака Српске гимназије „Никола Тесла”

У посети Жупанији Хевеш и њеном центру – Јегри
З ахваљујући идеји заменице ди-

ректора Ксеније Сушић Марков, 
која је уједно и председница Срп-

ске самоуправе XIV кварта, ученици 
11.б разреда Српске гимназије „Никола 
Тесла” у Будимпешти, посетили су Је-
гру. Српска самоуправа у Зуглоу је 
пружила материјалну помоћ да се 
овај незаборавни излет оствари.

У јутарњим часовима тог сунчаног 
13. новембра, аутобус са ђацима, које 
су пратили Ксенија Сушић Марков и 
разредни старешина Драгомир Дуј-
мов, кренуо је са Трга ружа.

Пут је ђаке најпре водио у стару 
српску православну цркву, која је по-
свећена Преносу моштију Светог Ни-
колаја. Први писани подаци о овом 
храму датирају из 1663. године. Изме-
ђу 1695. и 1718. године у Јегри је столо-
вао епископ Јегарско-великоварадин-
ске епархије. Године 1745. је подигнут 
нови храм, а 1753. је дограђен и зво-
ник. Данашњу барокну цркву, чији се 
торањ види из свих углова Јегре, за-
једничким залагањем су подигли срп-
ски и цинцарски трговци крајем осме 
деценије XVIII века. Када је аустриј-
ски цар Јосиф II (1741–1790) посетио 
Јегру, парох Петар Витковић (1754–
1808) обратио се владару тражећи да 
му пружи помоћ за обнову трошне 
цркве. Монарх је саслушао српског 
свештеника, посетио храм, одрешио 
кесу и рекао: „Градите нову цркву и 
молите се за мене!” У Јегри је рођен 
српско-мађарски песник Михаило 
Витковић (1778–1829) и његов учени 
брат Јован Витковић (1785–1849), који 
је од 1813. године био парох српске 
цркве у будимском Табану.

После обиласка српског храма, ђа-
ци су кренули у познату јегарску твр-

ђаву, где су Мађари 1552. године на 
челу са заповедником Иштваном До-
боем поразили Турке. Око хиљаду и 
петсто бранитеља успело је да херој-
ски одбрани ово важно хришћанско 
упориште. Снаге Османлија, са око 
седамдесет хиљада војника, опсаду 
су започеле почетком септембра ме-
сеца. На челу муслиманске војске на-
лазио се велики везир Кара Ахмедпа-
ша, који је био албанског порекла. 
Његовом позиву одазвале су се једи-
нице Мехмедпаше Соколовића, и бу-

димског паше Хадим Алипаше. Турци 
су претрпели огромне губитке. За-
хлађење и недостатак хране довело 
је до тога да су се муслиманске једи-
нице средином октобра месеца пову-
кле. Победа хришћанског оружја је 
одјекнула широм Европе. Добоа су 
тадашњи европски записничари нази-
вали „јегарским Херкулом”.

О овом судбоносном догађају је Ге-
за Гардоњи (1863–1922) написао роман 
„Јегарске везде”, који је од 1899. годи-
не објављиван у новинама. У облику 

књиге штампан је 1901. године, а 2005. 
је проглашен за најпопулрнији икада 
написани мађарски роман. По њему је 
1968. године снимљен дугометражни 
филм у којем је учествовало више хи-
љада статиста, махом из редова тада-
шње Мађарске народне армије.

Српски ђаци су погледали 
богату поставку, а нешто ка-
сније и кратак тродимензио-
нални филм о средњовеков-
ној Јегри. У тврђави се тренут-
но врши значајна реконструк-
ција. Поглед са бедема на 
околни град је величанствен и 
пружа прави ужитак. Поред 
српске цркве уочљив је и очу-
вани минарет, најсевернији 
споменик турског градитељ-
ства, на који су се неке наше 
ученице попеле. До врха, по 
њиховом казивању, води де-
ведесет и седам степеница, а 
панорама са те висине је је-
динствена и предивна.

После тврђаве наши уче-
ници су се спустили у центар 
града где су уживали у ле-
потама узаних сокачића и 
лепих, широких тргова. Јегра 

је данас административни центар 
жупаније Хевеш. Број становника, по 
последњем попису, износи око педе-
сет и шест хиљада душа. У Јегри се 
налазе разне високошколске инсти-
туције. Овај град представља и цен-
тар Јегарске бискупије, па тако није 
чудо што је ту 1836. године подигну-
та и раскошна базилика, друга по ве-
личини у Мађарској.

После овог дивног излета, ђаци су 
се задовољни и са много лепих утиса-
ка вратили у Будимпешту. Д. Д.

У јегарској тврђави се тренутно обавља значајна 
реконструкција. Поглед са бедема на околни град 

је величанствен и пружа прави ужитак. Поред 
српске цркве уочљив је и очувани минарет, 

најсевернији споменик турског градитељства
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Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

ПОРОДИЦИ ПОТРЕБАН СТАН
Трочлана породица тражи стан, мању кућу или део куће 

за изнајмљивање на дуже време у мирном и зеленом 
делу Будимпеште или њеној околини.

Контакт телефон: +36 30 477 8233.

ДАН СЕОБЕ
Срдачно вас очекујемо 21. новембра 2015. (у суботу) 

на програмима „Дана сеобе”, на лађи која ће бродити од 
Будимпеште до Сентандреје и назад, односно 

у Музеју Епархије будимске.

Полазак из Будимпеште у 13.30 часова са пристаништа
код Маргитиног моста са пештанске стране 

са позиције 0, лађом Szent László.

Свечани програм у Сентандреји, од 15:30 часова,
у Музеју Епархије будимске
(Szentendre, Pátriárka u. 5.)

Биће промовисан и експонат године:
Распеће Исуса Христа, непознати иконописац, 

друга половина XVIII века и представљен пројекат 
„Слика и памћење”.

Полазак из Сентандреје бродом око 17.30. Долазак у 
Будимпешту око 18.30. На броду наступају чланови 
КУД-а „Табан” и Оркестар „Село”. Улаз је бесплатан.

Организатори: Српска самоуправа у Будимпешти, 
Српски институт, Српски културни клуб у Будимпешти, 

Музеј Епархије будимске, Српски клуб и Српска 
самоуправа у Сентандреји

Програм су помогли: Министарство за људске ресурсе, 
Културни и документациони центар Срба у Мађарској

ИНФО СЕРВИС
ОСВЕЋЕЊЕ СВЕЧАНЕ САЛЕ 

ТЕКЕЛИЈАНУМА
Патронат Задужбине Саве Текелије позива вас да сво-

јим присуством увеличате предају на употребу и освеће-
ње свечане сале Текелијанума у Будимпешти (пети кварт, 
Улица Вереш Палне бр. 17) 

 Свечаност са пригодним програмом, биће одржана 26. 
новембра 2015. године, са почетком у 11.00 часова

СРПСКО ФОЛКЛОРНО ВЕЧЕ 
У ЈОЖЕФВАРОШУ

27. новембар 2015. (петак) у 19.00 ч.
У програму наступају:

КУД Опанке, КУД Рузмарин и КУД Табан
После програма биће организована игранка, а за добро

расположење потрудиће се Оркестар „Покладе”.
Улаз је бесплатан, уз обавезну претходну најаву,

на имејл адресу: srb.8.kvart@gmail.com
Адреса: Хорански улица 13, 1085 Будимпешта

Организатор: Српска самоуправа Јожефвароша

* Лепа реч је као лепо стабло, корен му је дубо-
ко у земљи, а гране се под небо уздижу.

Селимовић

* Најтише речи доносе буру. Мисли које долазе 
нечујног корака, управљају светом. Ниче

* Речи су лек души која пати. Есхил

* Због једне речи човека често сматрају му-
дрим, а због једне речи често га сматрају и глу-
пим. Ми заиста морамо добро пазити шта гово-
римо. Kонфучије

* Да бисмо одржали своју реч, најбоље је да је 
никада не дајемо. Наполеон

* Kад мушкарац обећава жени да ће је увек во-
лети, претпоставља да она истовремено њему 
обећава да ће увек бити љупка; и ако она не оста-
не таква, он се више не сматра обавезним да држи 
своје обећање. Монтескје

СВЕТИОНИК

Срдачно вас позивамо на мултимедијално вече у 
будимпештанском XIII кварту, на тему:

ГОЛГОТА СРБИЈЕ – ПОВЛАЧЕЊЕ 
ПРЕКО АЛБАНИЈЕ 1915.

Презентацију и предавање ће одржати Борис Бекић
20. новембар (петак) у 17.00 ч.

Дом мањина у XIII кварту
Адреса: Övezet u. 5, 1131 Budapest

Исправка
У тексту на 4. страници прошлонедељног броја СНН-а, го-
сподина Александра Драгичевића, амбасадора Босне и 
Херцеговине у Мађарској споменули смо у том својству 
али, омашком, и као амбасадора Републике Српске, због 
чега му се овим путем извињавамо.

Редакција
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Група од четрдесетак Срба из Сегедина и околине, 
на челу са свештеницима Павлом Капланом и 

Светомиром Миличићем, боравила је у једнодневној 
посети Темишвару

Г лавни организатори путовања, 
Јелена Фаркаш Сеја, председни-
ца и Боривој Рус, члан Српске са-

моуправе у Сегедину, организовали 
су излет у оквиру програма манифе-
стације „Дани српске културе”. Уче-
сници екскурзије су се упознали пре 
свега са знаменитостима које се везу-
ју за великана српске и европске 
књижевности Милоша Црњанског, 
рођеног 1893. године у Чонграду.

Домаћин путницима из Мађарске 
био је Стеван Бугарски, историчар и 
дугогодишњи пријатељ многих Срба 
у Мађарској. Он је госте у Темишвару 
одвео у обилазак српске православне 

цркве, посвећене светом великомуче-
нику Георгију, која је изграђена 1755. 
године.

О историјату ове светиње говорио 
је протојереј-ставрофор др Брани-
слав Станковић, архијерејски наме-
сник темишварски. У овом делу гра-
да налазе се и друга знања са срп-
ским предзнаком: „Златни јелен”, 
„Српска кућа”, „Наш дом” и сл.

Пут их је даље водио на други крај 
града, како би посетили цркву Прено-
са моштију Светог оца Николаја, са-
грађене 1792. године. Госте је поздра-
вио протојереј-ставрофор Стојан Пе-
тровић и они су након обиласка свети-

ње кренули у центар града, где су 
имали неколико слободних сати. Мно-
ги учесници екскурзије отишли су до 
Саборне цркве и упознали се са исто-
ријатом најважнијег црквеног здања 
српске заједнице у Румунији, престо-
ном црквом Темишварске епархије.

Путници су обишли и бисту Милоша 

Црњанског. О великану српске књи-
жевности и његовом животу у Теми-
швару, граду на Бегеју, веома надахну-
то је говорио историчар Стеван Бугар-
ски, а потом су посетили и Трг руже, 
Централни трг, румунску православну 
катедралу и друга значајна места у 
граду. П. М.

Светом великомученику Димитрију су у Жупанији 
Барања посвећене три српске православне цркве, у 

којима су верници и овог новембра свечано 
прославили свог патрона

С ерија празновања Митровдана 
у Барањи, отпочела је у суботу 
7. новембра у Шароку, где да-

нас више нема Срба. Ипак, у овом на-
сељу се поводом празника сваке го-
дине у великом броју окупљају наши 
сународници из мађарског и хрват-
ског дела Барање, а реч је углавном о 
потомцима некадашњих оптаната из 
Шарока. Њиховим прецима у спомен, 
у суседству српске православне цр-
кве подигнут је споменик, а српска 
обележја данас тамо верно чувају 
бивши начелник села Ласло Вајдич и 
његова породица.

Српска православна црква била је 
пуна верника, међу којима је био и Пе-
тар Крунић, потпредседник Самоу-
праве Срба у Мађарској. Они су прису-
ствовали светој архијерејској литурги-
ји коју је уз саслужење свештенства 
служио епископ будимски Лукијан. Је-
реј Срђан Трајковић, парох болмански, 
детаљније је говорио о животу и делу 
Светог великомученика Димитрија.

Уследила је литија, а затим и осве-
ћење споменика, подигнутог у знак се-
ћања на Србе у Шароку. Празновање је 

настављено резањем освећеног слав-
ског колача и благосиљањем кољива. 
Кумовао је десетогодишњи Милан 
Станковић са својим родитељима из 
Белог Манастира. Уприличено је и дру-
жење, послужење у порти светог хра-
ма, као и славски ручак који је у част 

Екскурзија сегединских Срба у Темишвар

Упознали српску културу и духовност у граду на Бегеју

Прославе на југу Мађарске

Свечаности у Шароку, Шиклошу и Мечки
ДУХОВНОСТ

гостију приредио Ласло Вајдич. Одр-
жан је и фолклорни програм у којем је 
наступао Фолклорни ансамбл „Никола 
Тесла” из Белог Манастира, а за одлич-
но славско весеље побринули су се и 
музичари и солисткиња из Дарде.



Н а прослави Митровдана у Ши-
клошу, свету литургију су на 
дан празника служили архи-

мандрит Стефан Стокић, протојереј 
Лазар Пајтић – архијерејски наме-
сник мохачки, јереј Милан Ерић – па-

рох печујски и администратор ши-
клошке парохије, јереј Јован Бибић – 
парох сантовачки и протођакон Ан-
драш Штрик. Свечану славску бесе-
ду, у склопу богослужења, одржао је 
архимандрит Стефан Стокић, а ни 
овогодишње празновање није проте-
кло без резања славског колача и 
благосиљања кољива. Кумовао је Ду-
шан Ђурок са породицом, који је ту 
часну обавезу за следећу годину пре-
дао Печујско-барањском српском 
удружењу.

За време славског ручка, који је 
одржан у Културном центру, зачула 
се и песма. Наиме, Милан Рус, Јозо 
Маториц и Бранимир Ђорђев, глумци 
Српског позоришта у Мађарској су, 
пред наступ у Мохачу, одлучили да 
својом песмом обогате овај славски 
ужитак.



У Мечки, малом барањском насе-
љу где данас нема ни једне срп-
ске душе, свету литургију су по-

водом празника служили јереј Јован 
Бибић – парох сантовачки и јереј Ми-
лан Ерић – парох печујски и админи-
стратор парохије у Мечки. Прослави 
је присуствовало тридесетак верника 
како из мађарског, тако и хрватског 
дела Барање, а и кум овогодишње 
храмовне славе била је породица 
Станковић из Белог Манастира. За 
следећу годину кумства се прихвати-
ла Радмила Шврака из Печуја. После 
литургије, присутни су отишли у Пе-
чварад, где је на гробљу одржан па-
растос недавно упокојеној Верици 
Грубић.

Све који су присуством увеличали 
прославу патрона светиње у Мечки, 
потом је у угостио Младен Грубић, 
старатељ светиње, који данас живи у 
Печвараду. За вишегодишњи несебич-
ни рад на пољу очувања и улепшава-
ња светог храма у Мечки, захваницу 
му је уручио јереј Милан Ерић.

П. М.Шиклош

Мечка



Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ 
Министарства културе и информисања Републике Србије1

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕЛИKИ ИСПИТ 
ХУМАНОСТИ

У место да се смањује, број избеглица као да из дана у дан расте. Kолона се 
од потока претворила у реку! Неке од држава кроз које ова река невољ-
ника тече преплашиле су се толике бујице и почеле, у име заштите држав-

ног интегритета и националног идентитета, да праве разне ограде и бране, а 
једна од њих је изградила и огроман зид од бодљикаве жице. То пресецање 
пута ових јадника оправдано су осудили хуманисти широм света, што не зна-
чи да проблем сам по себи није велики и да је решив само добром вољом.

Kомшији који је жестоко критиковао владе свих земаља на избегличком пу-
ту предложио сам да нешто и сами учинимо: пошто имамо солидне станове, 
да примимо по једну породицу. Одмах је ућутао, а реч је о добровољном да-
ваоцу крви и човеку који је помогао многима у невољи. Очигледно, појединач-
на помоћ те врсте није решење – није реч само о губитку личног и породичног 
комодитета већ што је стан само једна, у овом случају небитна ставка у бор-
би за опстанак – право решење је добити посао и приход довољан за живот. 
Зато избеглице преко Балкана и јужне, још сиромашне Европе, само пролазе 
на путу наде, на развијени Запад и Север. Утолико је жестока „одбрана” од из-
беглица у транзитним земљама не само тешко разумљива већ и ирационална.

У нашој држави много шта не штима, да употребимо овај значењски благи 
германизам, али однос према избеглицама је за похвалу – да им се омогући 
предах и пристојни пролаз, што и они сами желе. То је заправо наставак наше 
народне традиције, помоћи такозваним погорелцима – људима којима су из-
гореле или поплављене куће. Сваки домаћин је таквом невољнику пружио го-
стопримство од дан-два и помогао га намирницама из своје залихе. Позната 
је прича да је један домаћин толико истукао свог младог сина што није по-
могао погорелцу да је младић преминуо. Помоћи невољнику била је светиња.

Прихватни центри и елементарна помоћ у храни, одећи и хигијенско-меди-
цинској заштити, у земљи са милионском незапосленошћу и јадним приходи-
ма, то је оно што се код нас једино може и што се срећом и чини. То је мали 
корак за једну државу, али велики за човечанство.

Витомир Теофиловић

БУKВА И БУKВАР
Б уква и буквар ставили су тачку на раст храста зато што је наше горе ли-

сту горе боље. Ако је иза црне рупе црна тачка, ствари напредују наопа-
ко. Ударна десница не ставља тачку. Удара! Јер, није штос победити сла-

бијег. Победи ти, мајчин сине, себе!
Ако не знамо ко смо и шта хоћемо, бар знамо коме смо дали глас. Да под-

репаши нису покварили партитуру издувним гласови ма, не би последња рупа 
давала интона цију.

Зато је боље бити на репу догађаја но у земљи – ко баци десетку у кош, 
визира па сош.

Што ће земљи младост? Земљи треба ђубре! Kад се ђубре размеће на по-
литичком пољу, смрад се први запати. Него, што су политич ари запели па за-
пели да мењају систем, кад им је сваки добитни? Одговорни не одвајају од 
својих уста, већ од устава: не продају своју земљу, него нашу; пошто је земља 
у Србији, толико је Србија у земљи. Ако горе не може бити боље, ни доле не 
може бити горе. Kо тврди да неће бити боље, сумња у снагу ударне песнице. 
Да није коме, знали бисмо коме служимо.

Да није коме је суђено, не би било Страш ног суда. Док се невиност не до-
каже на суду, прође време мрсимуду. Kо нас прави лудима, више држи до уда 
но до нас. Нема уда без муда, ни муда без уда. Удео уда већи је у луди но у 
будали. Луде за заблуде, повуци, потегни – извукоше уд. Истина би била нај-
аче оружје да јој не фали ј. Чим се истина начне, лаж се зачне. Да први дема-
гог не цитира народ, не би само је дан имао право да каже шта мисли један 
народ. Да ударне игле имају уши, не би се предале вашима. Да нисте прома-
шили све ци љеве, не би нас све погодило. Kугле и куг лице.

Да лото нема мото, не бисмо знали да је срећа лепа само док се чека да 
се сви извуку.

Илија Марковић

ВЕДРА СТРАНА СВЕТАСАРАДНИК
Ш та да будем мимо света?

Хоћу и ја да радим за службу, да пратим, прислушкујем и пријављу-
јем шта говоре и раде други људи! Досадило ми је да будем моралан 

и частан, јер од тога ’леба нема. Жена ми већ одавно говори да не напредујем 
ни на једном плану, јер нисам повезан с правим људима. А знамо и она и ја – 
ко су ти битни људи. Без њих не можеш ништа да урадиш – ни да добијеш 
стан, ни вишу функцију, ни да ти дају неки повољан кредит, ни помоћ за пре-
дузеће, ни да запослиш децу, баш ништа…

Зато сам пре три месеца купио малу камеру, дигитални фотоапарат, дик-
тафон, микрофон, касете, батерије, мали блок с плавим линијама, комплет 
оловака и фломастера и чврсто решио да снимам и записујем своје комшије, 
пријатеље, родбину и колеге на послу.

После месец дана са снимљеним и записаним материјалима отишао сам у 
службу. Претходно сам се најавио, заказао састанак с једним инспектором и 
онда му предао све што сам прикупио. Следеће седмице ме је позвао тај ин-
спектор и рекао ми да сам му донео гомилу глупости и непотребних снимака:

– Шта је мене брига што је ваш комшија критиковао председника кућног 
савеза, јер лифт у згради није поправљен десет дана? Шта ме се тиче што је 
ваша колегиница хтела да спава с директором, али он због импотенције није 
могао ништа да учини? За нас није ни од каквог значаја ни онај снимак са сла-
ве, на којем ваши рођаци причају све најгоре о тренеру „Партизана”, јер су не-
задовољни како клуб игра.

Схватим ја да сам имао погрешан приступ, циљ и методологију, па кажем 
да ћу ствар да поправим.

И дођем поново кроз десет дана и инспектору донесем нове белешке из 
којих се види како један човек говори да „да ће влада ускоро да падне као 
зрела крушка”, „да су иностране газде рекле да је влади истекао рок траја-
ња”, „да су сви њени пројекти куле од песка”, „да министри лоше раде, али то 
добро рекламирају”…

– Е, ово је добро! Ово је оно што нас занима – рекао је задовољно инспек-
тор. – Само ми још реците, ко је ово говорио?

– Па, ја! – био сам скроман.
Александар Чотрић



ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА
М аса света окупила се око моста на обалама реке. Публика се тискала 

да пронађе што бољи угао за посматрање и нестрпљиво је очекивала 
првог скакача. Новинари и сниматељи су били у првим редовима, као и 

на самом мосту, 39 метара изнад површине реке. Такмичари су боравили у 
простору који је за њих предвиђен. Рекламе спонзора лепршале су на метал-
ној конструкцији моста. Време је било сунчано, а ледена вода, дубока река и 
вирови у њој обећавали су занимљиво надметање. Судије у црвеним мајица-
ма седеле су на посебном подијуму, с којег су имале најбољи поглед на мост 
и површину воде. На столу испред њих налазиле су се табле с бројевима од 
један до десет. Њихов задатак је био да оцене тежину скока, координацију 
покрета, хармоничност лета, правилност извођења и утисак који извођач по-
стиже.

Све је било спремно да почне спектакл. Модерни „Икари” добили су одо-
брење да изведу своје акробације.

Први такмичар одлучио је да скочи на главу. Није се дуго припремао за 
скок и храбро се отиснуо у амбис. Летео је елегантно као галеб када на по-
вршини воде угледа рибу. Публика га је наградила гласним и дуготрајним 
аплаузом.

Следећи скакач решио је да изведе чувену „ласту”. Извио се са ивице мо-
ста, запловио је кроз ваздух и измамио уздахе одушевљених гледалаца.

Трећи учесник се у воду зарио ногама, летећи попут камена.
И остали летачи су својом одважношћу задивили окупљене.
Судије су оцењивале скокове, а на семафору су објављивани збирни резул-

тати. Тако су добијени и победници овог узбудљивог такмичења.
По завршетку туристичко-спортске манифестације, председник организа-

ционог комитета дао је изјаву за медије:
– Мислим да су сви присутни уживали у храбрости и умешности скакача. 

Жалим, наравно, због тога што су такмичари остали под водом. Нико није из-
ронио. Али људи су последњих месеци због смањења пензија, губитка радних 
места и немогућности да издржавају породице, ионако свакога дана скакали 
са овог моста и одузимали себи животе. Овако су, барем за тренутак, дана-
шњи учесници приредили прави спектакл броју посетилаца из целе наше зе-
мље.

КРАТКО И ЈАСНО
П редседник владе је заказао састанак са водећим привредницима у држави. 

Сусрет је одржан у згради владе за дугачким, црним столом од ораховине. 
Сви позвани су дошли добровољно, у страху да не  буду приведени.

– Како сте? – први министар је састанак започео питањем.
– Ово питање је најлакше – казао је председник удружења власника највећих 

фирми. –Добро смо, за сада.
Премијер је окупљенима казао да је наступило ново време и да окупљени не 

могу више да рачунају да ће им држава толерисати што не плаћају порезе, так-
се, доприносе и рачуне за струју, воду и гас, а запосленима плате.

– Доста је било гледања кроз прсте, сада ћемо се са прекршиоцима закона 
гледати кроз решетке! Нема више бивше власти, када сте могли да се с њима по-
гађате и договарате о избегавању својих законских обавеза – био је недвосми-
слен челник извршне власти.

Први човек владе је ауторитарно саопштио власницима највећих приватних 
фирми да је његов кабинет одлучан да се избори са злом криминала и корупци-
је и да ће увести ред у област привреде и финансија.

– Морате да схватите да прописи постоје да се спроводе. Мене не морате да 
поштујте, али законе морате. Не занима ме да ли неко од вас има објективне и 

субјективне проблеме. Ако не можете да водите предузећа по прописима, затво-
рите их! Ако их не затворите, а наставите да кршите законе, одговорни ће бити 
затворени.

Привредници у скупим, квалитетним оделима, са краватама јарких боја, већ 
су видели себе у затворским оделима, па су зато пажљиво упијали сваку реч, 
док су неки и бележили премијерове поруке.

Председник владе је ауторитативно говорио да ће се престати с праксом ко-
ју је примењивала бивша власт.

– Ја нећу, као моји претходници, да узимам за партију, или за себе мале изно-
се, а да вам опраштам велике које морате да платите овом друштву. Знам ја да 
да сте давали по неколико хиљада евра одговорнима из претходне власти. То је 
сића. А поткупљивали сте их и неким летовањима и малим поклонима у техни-
ци.

– Надам се да вам је јасно што вам је чинити од сада! – председник је закљу-
чио састанак.

И заиста, бизнисменима је било јасно шта убудуће морају да раде.
„Уместо сиће и малих поклона, мораћемо да издвајамо много више”, с том ми-

шљу су напустили зграду владе.

ИСКУСНО
- О ко нас су звиждали меци. Не, није то био звиждук у осам. То се до-

годило око поднева. Неко је из заседе пуцао на групу људи  који су 
се кретали улицом и налазили су се на сто метара од нас. Нападну-

ти су полегали на земљу. Неки зато што су погођени, а неки од страха. Могли 
смо и ми да настрадамо, али, Богу хвала, главе су нам на раменима. Бар тако 
мислим. – додирнула је рукама главу четрдесетогодишњакиња средњег рас-
та, округлог лица, уоквиреног кратком плавом косом и великих плавих очију.

Представници седме силе интервјуисали су затим човека од шездесетак 
година, високог, без косе на темену, с црним брковима. Он је казао да је ви-
део експлозије које су разнеле три аутомобила.

– Детонације су биле веома јаке. До сада сам мислио да лете само авио-
ни. Међутим, видео сам и летеће аутомобиле. Летело је стакло и делови ау-
томобила по педесет метара у круг. Имали смо среће да останемо неповре-
ђени – казао је овај очевидац.

Једна бака од седамдесет година, такође, је оно што је видела поделила с 
представницима медија:

– Ми смо се нашли усред унакрсне ватре. Не видим добро, па нисам виде-
ла одакле долазе пуцњи, али сам видела где су завршавали меци. Све је пра-
штало, као на некој свадби. Јасно сам чула рафалну паљбу, а видела сам да 
људи падају као покошени. Ни гласа нису пустили, а ми неповређени смо се 
склонили иза једног зида.

Бројне новинарске екипе су опседале и друге сведоке, у жељи да што вер-
није пренесу оно што се догодило.

Девојка од тридесетак година, дуге, црне косе с наочарима за сунце на ли-
цу, рекла је да је било ризично, али да се није много уплашила. То мишљење, 
објашњавала је, деле и сви остали.

– Верујте ми, разговарала сам са свима, и људи су рекли да би поново оти-
шли тамо.

– Дакле, код вас нема нимало страха? – упитао је новинар једног дневног 
листа, ниског раста, смеђе, тршаве косе.

– Хајте, молим вас, какав страх! – лаконски је одговорила црнка. – Доби-
ли смо и попуст на цену аранжмана. Око нас је била домаћа атмосфера. Ја 
сам одрасла на београдском асфалту. Пуцњи, рафали, детонације и експло-
зије су допринели да се не осећамо као странци. Заправо, на летовању смо се 
осећали као код своје куће. 2



ПРОРОЧАНСТВО
- С итуација је катастрофална – завапила је на конгресу видовњака и 

пророка Видовита Борка, која се бави прорицањем судбине и скида-
њем чини. – Никога више у овој земљи Тарабића не занима шта ће 

бити. Морала сам да затворим агенцију, јер нисам имала посла. Ја сам видо-
вита, али не знам каква ме судбина чека. Себе више не видим у овом послу.

С њом се сложио и Буби Тарот који је пред колегиницама и колегама из це-
ле државе рекао да је отказао емисију на једној телевизији, јер више није би-
ло позива.

– Некад су људи масовно звали и питали ме, да ли ће пронаћи посао, да ли 
ће бити здрави, да ли ће наћи жену или мужа, да ли ће им деца завршити 
школу, да ли ће купити кола и стан… – јадао се Буби. Он је поручио да из срп-
ског језика треба избацити будуће време, пошто се више не користи.

У истом тону говорила је и Пророчица Катарина:
– Од овог посла сам хранила породицу. Саливала сам страву растопљеним 

оловом, а сада је моја судбина страва, а тежа је и од олова. За последњих 
шест месеци мој број телефона није нико позвао, ни да ме пита како сам ја, а 
камоли, како је тај који зове.

Црна Мара, која је судбину гледала из пасуља пожалила се сапатницима 
да људи не могу да купе ни пасуљ и да се не интересују за будућност, јер се 
плаше.

– Нико више не жели да сазна шта га чека – уздахнула је сетно Мара. – 
Кажу да им је превише и садашњих проблема, те да ће сутра сигурно да бу-
де још горе. Сада су сви постали пророци.

Да би поправио лоше расположење својих колега, председник Удружења 
пророка и видовњака Спасоје Калинић,  предложио је нешто револуционар-
но:

– Ми од сада морамо да предвиђамо шта је било, а не шта ће бити. Јесте 
мало чудно то предвиђање прошлости, али људе је баш брига шта их чека. Је-
дино их занима да ли су Срби најстарији народ на свету, како је Милош Оби-
лић убио султана Мурата, да ли је краљ Александар био масон, да ли је Ни-
кола Калабић издао Дражу Михаиловића, да ли је Тито убио Крцуна…

– Будућност је извесна, а прошлост је препуна непознаница. Прошлост је 
наша будућност! – оптимистично је узвикнуо први међу пророцима и видов-
њацима.

СТАЊЕ НАЦИЈЕ
У парламенту је поведена расправа о штетном утицају на гледаоце ријалити 

програма који се емитују на телевизијама с националном фреквенцијом.
Посланици су били једнодушни да су такви програми погубни по младе 

који тек формирају свест и систем вредности, а узори им постају људи који су 
примитивни, необразовани, дрски, вулгарни и насилни. Парламентарци су осуђи-
вали власнике приватних телевизија које, у трци за профитом, приказују порно-
графију, испразне разговоре, жестоке свађе, псовање и вређање, па и физичко 
обрачунавање.

– То је Содома и Гомора! Блуд и разврат царују нашим ТВ-екранима. Страшно 
је то што посредством телевизије стиже у наше домове. То разара породичне 
вредности и промовише неморал! – беснео је посланик Новаковић, шездесетого-
дишњак, широких рамена, водњикавих очију и проседе браде.

Посланица  Олга Вуксановић, из једног града у западној Србији, објашњавала 
је на скупштинској седници да су ријалити програми опасни за нацију, јер везују 
људе да сатима гледају телевизијске програме, уместо да раде нешто корисно.

– Такви садржаји су вишеструко штетни, јер из учесника извлаче оно најгоре. 
Претварамо се у воајере жељне сензације, а границе пристојности се стално по-
мерају и урушавају интиму и достојанство – критиковала је посланица.

И њена колегиница из Војводине није имала разумевањае за емитере који око-
сницу програма граде на уздизању простаклука, бахатости, промискуитета, про-
ституције, па и криминала.

– Ако већ влада жмури на приказивање таквих програма, ми, представници 
народа, морамо да заштитимо гледаоце од систематског заглупљивања, про-
давања шећерне водице и претварања у конзументе дрога у електронском 
облику.

После обављене расправе, једногласно су усвојени закључци којима се захте-
ва да телевизије што пре обуставе приказивање непримерених садржаја.

Одмах по завршетку седнице, у скупштинском ресторану, међу посланицима, 
могли су да се чују следећи коментари:

– Они ће нама да праве конкуренцију и одвлаче гледаоце! Пада нам рејтинг, 
јер због тих ријалитија све мање људи гледа скупштинске преносе. А ми смо пр-
ви почели са псовањем, изношењем из просторије, нокаутирањем противника, 
штипањем опонената, чупањем за косу отпадника, поливањем водом, гађањем 
ципелама, кидањем микрофона, витлањем пиштољем, лажирањем гласања, ку-
повином гласова…

Александар Чотрић

УЗРОК НЕСРЕЋЕ
Н а укрштању улице Српског Чиче са улицом Друга Старог, иако нису има-

ли заказан судар, сударили су се комби и путнички аутомобил. Већ исто-
га дана на лице места стигла је хитна помоћ и превезла повређене у ур-

гентни центар. Узгред речено, повређени су у тучи која је настала после су-
дара возила.

На путу ка ургентном центру болничко возило, које је јурило двадесет на 
сат, сударило се са мотокултиватором који се необјашњиво нашао на промет-
ном булевару у центру велеграда. Возач ове пољопривредне машине, пре не-
го што је дао изјаву службеним лицима, захтевао је преводиоца за свој ма-
терњи језик, који се од званичног разликује у неколико веома битних акцена-
та. Виновник је потом тврдио да није крв, јер је незгоду изазвао риђи коњић 
који је вукао кола пуна металних ствари намењених продаји на отпаду. Уче-
сник саобраћајног удеса је захтевао да се коњ испита на ове околности, али 
то није било могуће, јер нису пронашли одговарајућег преводиоца. А коња је 
преплашио црвени трактор који је испуштао огромни, црни облак дима, па се 
животиња пропела и преврнула запрежна кола у којима су биле спомен-би-
сте грчког премијера Венизелоса, народног хероја Ђуре Ђаковића и писца Ра-
доја Домановића. У овим колима, очигледног љубитеља културе и уметности, 
налазили су се и олуци са зграде Народног позоришта.

За то време у ургентном центру повређени су тешком муком примљени, 
јер нису имали ни заказане термине, ни поклоне за медицинско особље, а ни 
здравствене књижице.

А у исто време на место незгоде, на раскрсницу улица Српског Чиче и Дру-
га Старог, дошла су званична лица: новинари таблоида, саобраћајна полиција 
и дежурни истражни судија. Они су испитивали могуће сведоке саобраћајне 
несреће. У близини раскрснице налази се шест кафића, чије баште су пуким 
случајем, радног дана, у радно време, биле дупке пуне. Међутим, нико од 
шездесет потенцијалних очевидаца, није видео шта се догодило на раскрсни-
ци. Сви одреда су тврдили да су гледали у екране својих мобилних телефо-
на. Неки су писали СМС поруке, неки су играли игрице, а остали су били на 
Фејсбуку.

Инспектори су затим у ургентном центру испитали и двојицу возача, иза-
зиваче удеса који су им, у поверењу, признали да ни они нису видели шта се 
догодило.

Били су заузети писањем објава на Фејсбуку.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

СВИ НАШИ 
ПАТРИЈАРСИ (1)

П опут осталих јужних Словена, и 
Срби су покрштавани у периоду од 
седмог до деветог века. Констан-

тин Порфирогенит пише да је, најпре, 
цар Ираклије (610-641) послао мисиона-
ре да изврше покрштавање Срба, а по-
том је, у време цара Василија I и кнеза 
Петра Гојниковића 879, захваљујући ве-
ликом и систематском раду Ћирила и 
Методија, који су створили словенско 
писмо и увели црквену литургију на 
словенском језику, извршено друго, 
знатно успешније покрштавање.

Територије насељене Србима биле 
су у деветом веку, како пише Станоје 
Станојевић, „у црквеном погледу” по-
дељене на три дела: један део, претпо-
ставља се, до Котора, био је под цр-
квеном влашћу Сплита, други део под 
Охридском архиепископијом, а трећи 
под влашћу епископије са седиштем у 
Драчу. Епископије са средиштима у 
Драчу и Охриду припадале су сфери 
византијског утицаја.

Премештање седишта 
Цркве у Рас

У десетом и једанаестом веку среди-
ште цркве на просторима који су зау-
зимали Срби било је у Зети. Доласком 
Немањића на чело српске државе, сто-
жер црквеног живота премешта се у 
Рас, у манастир Студеницу, који поста-
је истински центар српске духовности. 
У то време црква је била под директ-

ном јурисдикцијом Охридске архие-
пископије.

На територији коју су у раном сред-
њем веку насељавали Срби, архиепи-
скопи, а потом и патријарси као врхов-
не црквене старешине, имали су гото-
во неограничено право да, сходно ка-
нонским прописима, управљају целом 
српском црквом у границама Пећке 
патријаршије, да постављају и збацују 
митрополите и епископе, да надзиру 
њихов рад и да им суде за преступе. 
Поред патријарха и Синода, велику 
улогу у животу Српске цркве играли 
су, како тврди историчар Васа Чубри-
ловић, сабори. Они су се састојали од 
представника црквене хијерархије, 
обичног свештенства и народа. Сази-
вани су кад је требало бирати патри-
јархе, архиепископе и епископе и ре-
шавати крупнија црквена питања еко-
номске, просветне или организационе 
природе.

На челу Српске цркве, од Светог Са-
ве, па све до средине XIV века, када је 
успостављена патријаршија, налазили 
су се архиепископи. Било их је укупно 
дванаест. Године 1346. архиепископија 
је подигнута на ниво патријаршије, а 
први српски патријарх је тада понео 
титулу „патријарха српских и помор-
ских земаља”. Седиште Цркве било је 
најпре у манастиру Жичи, а од 1253. го-
дине, због опасности од Татара и Кума-
на, премештено је у Пећ. Сви архиепи-
скопи на челу наше цркве били су „ис-

кусни духовници и монаси”, игумани 
манастира Хиландара или Студенице. 
После коначног пада Србије под Турке 
1459. хаотично стање завладало је и у 
Српској цркви, што користи Охридска 
архиепископија да стави под своју на-
длежност већину епархија Пећке па-
тријаршије. Султановим бератом из 
1557. године дозвољена је обнова Срп-

ске патријаршије, а ферманом султана 
Мустафе III поново је укинута 1766. 
Српска пећка патријаршија и потчиње-
на Цариградској. До обнове Српске па-
тријаршије дошло је 1920. године.

На просторима северно од Саве и 
Дунава, и то од Велике сеобе 1690. па 
до пропасти Аустроугарске монархије 
1918. и успостављања Српске патријар-

Овај додатак објављујемо уз финансијску 
помоћ Министарства културе 

и информисања Републике Србије

ЗНАМЕНИТИ СРБИ
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ПУТОВАЊА 
У СВЕТУ ЗЕМЉУ

У Свету земљу Сава је путовао два 
пута. Први пут 1229. када је „за по-
требе српских монаха и поклоника 
Срба откупио у Палестини манастир 
св. Георгија у Акони и манастир св. Јо-
вана Богослова на Сиону”, а потом 
1234. године, када је на молбу бугар-
ског цара Ивана Асена тражио сагла-
сност јерусалимског, александриј-
ског и антиохијског патријарха да бу-
гарска црква постане патријаршија. 
На повратку са овог дугог пута Свети 
Сава је умро 14. јануара 1235. (или 
1236) године у Трнову, ондашњој бу-
гарској престоници. Сахрањен је, нај-
пре, у цркви Четрдесет мученика у 
Трнову, да би већ око 1237. године ње-
гове мошти биле пренете у Милеше-
ву, задужбину краља Владислава. 
Турци су, уплашени растом култа 
Светог Саве, његове мошти спалили у 
Београду, на Врачару, 1594. године.



шије (1920), Српском црквом се упра-
вљало следећим прописима: прво од 
1690. до 1770. Леополдовим привилеги-
јама из 1690, 1691, 1695, затим Деклара-
торијем од 1779. до 1868. и Рескриптом 
од 1868. до нове обнове Српске патри-
јаршије 1920. године. Карловачком ми-
трополијом управљали су српски ми-
трополити све до 1848. године, када је 
на чувеној Мајској скупштини Јосиф Ра-
јачић проглашен за српског патријарха.

После обновљења патријаршије 1920. 
године, први патријарх Димитрије је 
најпре носио титулу – архиепископ бео-
градски и митрополит Србије, а потом 
звање: архиепископ пећки и карловачки 
и митрополит београдски. Од 1921. го-
дине патријарх српски носи титулу: ар-
хиепископ београдски и патријарх срп-
ски. Данашње ословљавање уведено је 
крајем 1921. године и оно гласи: архиепи-
скоп пећки, митрополит београдско-
карловачки и патријарх српски. Особи 
са титулом патријарха протоколарно се 
обраћа са Његова светост.

Све значајне одлуке у Српској пра-
вославној цркви доноси Свети архије-
рејски сабор, кога чине сви архијереји 
(епископи и митрополити), и који се са-
стаје два пута годишње, на пролећном 
и јесењем заседању. Осим Сабора, по-
стоји и уже црквено тело, Свети архи-
јерејски синод, кога чине четири архи-
јереја и патријарх. Синод се састаје че-
шће него Сабор.

Српска православна црква је само-
стална и аутокефална Црква са досто-
јанством патријаршије. У диптиху пра-
вославних патријаршија, а према нор-
мама Васељенске патријаршије Срп-
ска православна црква се налази на 
шестом месту, после Руске, а пре Ру-
мунске цркве.

Мисија Растка 
Немањића

Растко Немањић рођен је око 1173. го-
дине, од оца великог жупана Стефана 
и мајке Ане. Немања, владар свих срп-
ских земаља које се зову Диоклитија, 
Далматија, Травунија, крштен, у Риб-
ници, у Дукљи, римокатоличким обре-
дом и потом, као младић, крштен у 
православном храму Светих апостола 
Петра и Павла, код Новог Пазара, по-
стао је велики верник, „искрено и ду-
боко одан православљу”. Први биогра-
фи Светог Саве, Доментијан и Теодо-
сије, пишу како је Растко, како гласи 
мирско име Саве, на двору свога оца 
добио солидно васпитање. Стеван Пр-
вовенчани, средњи син Немање, и сам 
добро образован, тврди да је Растко 
својим „изврсним разумом” задивио 
родитеље и да се још у младости 

стално и искрено молио Христу. У ње-
говој лектири, која је проширила њего-
ве хоризонте, налазила су се, како пи-
ше историчар Богдановић, „не само је-
ванђеља, апостоли и паримејници, а 
поготово псалтири, него и духовно 
штиво пролога и патерника, ’Лествица’ 
Јована Синајског, беседе рановизантиј-
ских црквених отаца, пре свих – Јова-
на Златоуста, као и црквено-правна 
литература, коју је са византијске 
’Еклоге’ превео још Методије Солун-
ски уочи моравске мисије 863. године”.

Биографи Светог Саве истичу да се 
Растко замонашио 1191, у руском мана-
стиру светог Пантелејмона, да је врло 
брзо прешао у грчки манастир Вато-
пед, познат по великој библиотеци и 
образованим монасима, и да је, како 
тврди Доментијан, обилазио монашке 
скитове на Светој гори, „свагда својим 

ногама пешице ходећи”, следећих ше-
снаест година. Иако врло млад и неи-
скусан, монах Сава је, као изасланик 
манастира Ватопеда, био упућен у Ца-
риград, где је од византијског цара и 
патријарха добио тада запуштени ма-
настир Хиландар. Манастир је поново 
из темеља изграђен у јуну 1199. године, 
и врло брзо је постао центар српске ду-
ховности. У моменту када се Савин 
отац свети Симеон упокојио 13. фебру-
ара 1200. године у манастиру Хилан-
дар било је петнаест монаха. Седам 
година касније, пред повратак Светога 
Саве у Србију, у време када су Латини 
већ увелико формирали своју државу, 
„латинско царство”, на тлу Византије, 
која ће трајати све до 1261. године, у 
Хиландару је било две стотине монаха.

СМЕНА НА ДВОРУ
Јоаникије Први је остао на челу 

српске цркве четири године. У јесен 
1276. краља Уроша I (1243–1276), за-
штитника архиепископа, збацио је са 
престола његов син, краљевић Драгу-
тин, па је Урош био принуђен да се 
„повуче негде у Захумље”, где се за-
калуђерио и постао монах Симон”. 
Тада је и Јоаникије први напустио ар-
хиепископски престо.

Јоаникије први је умро 28. маја 
1279. у Пилоту где је и сахрањен. По-
сле две године и девет месеци, кра-
љица Јелена Анжујска је његове мо-
шти и мошти краља Уроша Првог 
пренела у манастир Сопоћане.
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Први српски 
архиепископ

У фебруару 1207. Сава је, заједно са 
очевим моштима, прешао у Србију, у 
манастир Студеницу, где је на положа-
ју студеничког архимандрита стекао 
велики углед. После женидбе Стефана 
са Аном, унуком венецијанског дужда 
Енрика Дандола, и добијања краљевске 
круне од папе Хонорије III 1217, Растков 
брат је постао признати владар „Србије, 
Дукље, Травуније, Далмације и Заху-
мља”. Али, тек крунисањем Стефана за 
краља у манастиру Жича на Спасовдан 
1221. године, и то од самог архиеписко-
па Саве, Србија је „добила првог срп-
ског краља који се од тада потписује 
као Стефан Првовенчани”.

Сава 1219. одлази у Никеју, привре-
мену престоницу Византије, да тамо, 

како истиче Димитрије Богдановић, 
тражи самосталност Српске право-
славне цркве. Од цара Теодора I Ла-
скариса (1204–1222) и васељенског па-
тријарха Манојла I Харитопула Саран-
тена Сава је добио „повељу” о одваја-
њу српске цркве од охридске архие-
пископије и формирању, посебне, срп-
ске, аутокефалне архиепископије. Ма-
нојло је у Никеји 1219. рукоположио 
Саву за првог архиепископа цркве ко-
ју данас зовемо Српска православна 
црква. Према тексту свечане грамате 
издате тим поводом, Сава се, како ис-
тиче Доментијан, устоличује за архие-
пископа „свих српских и поморских 
земаља”, како гласи његова пуна титу-
ла. И други Савин биограф Теодосије 
пише да је Свети Сава постављен за 

архиепископа „све српске земље”. У 
оба текста, који се по свом садржају 
незнатно разликују, изричито је нагла-
шено право „учитељства, рукополага-
ња и управљања црквом”. Сави је тада 
дато право, да „будући српски архие-
пископи више не путују на рукополо-
жење у патријархову столицу, него да 
се рукополажу код куће, од својих 
владика, а да од патријарха траже са-
мо благослов”.

Напустивши Свету Гору, Сава је 
свратио у Солун, који је тада био под 
влашћу Латина, и ту се, у манастиру 
Филокалу, коме је био један од ктито-
ра, како тврди Нићифор Дучић, поса-
ветовао са својим старијим пријате-
љем, митрополитом Костадијем, о то-
ме како уредити српску цркву. Тада је 
Сава направио прву организацију срп-
ске цркве. Поред три старе епископије 
оснива, истиче Предраг Пузовић, још 
осам нових: Жичку – са седиштем у 
манастиру Жича, где је било и седи-
ште Српске архиепископије; Зетску – 
у цркви св. арханђела Михаила на Пре-
влаци у Боки Которској; Хумску – у 
цркви св. Богородице у Стону; Дабар-
ску – у цркви св. Николе у Бањи код 
Прибоја на Лиму; Моравичку – у цркви 
св. Ахилија у Ариљу; Хвостанску – у 
цркви Богородице Хвостанске (Мала 
Студеница) у близини Пећи; Буди-
мљанску – у цркви св. Ђорђа (Ђурђеви 
ступови) у Будимљу код Берана; То-
пличку – у цркви св. Николе у Куршу-
млији. Седишта старих епископија су 
била: Рашке – у цркви св. Петра у Расу 
код Новог Пазара; Призренске – у цр-
кви св. Богородице у Призрену; Ли-
пљанске – у цркви св. Богородице у 
Липљану, касније у манастиру Грача-
ница. Српска архиепископија је у вре-
ме првог српског архиепископа имала 
укупно 11 епархија.

У мају 1220. године охридски архие-
пископ Димитрије Хоматијан проте-
стовао је против устоличења српске 
архиепископије. Да би за сваки случај 
учврстио своју позицију унутар цркве-
не хијерархије, Сава је 1229. године од 
Никејског патријарха тражио и добио 
одобрење „да се архимандрит српски 
бира на сабору српском и да га нико 
изван Србије не потврђује”. После овог 
Сава се, сасвим спокојан, 1234. повукао 
са чела српске цркве, а за новог архие-
пископа поставио свог ученика Арсе-
нија I.

Сава је добро познавао литургијску 
и монашку књижевност, грчке типике 
и нарочито велике химнографске 
зборнике, октоих, триод и минеј. У 
свом Карејском и Хиландарском ти-
пику Сава се бави питањима испо-
сничког и манастирског живота мона-
ха, док у Крмчији, зборнику државних 
закона и црквених правила или канона 
са тумачењима чувених византијских 
канониста, уређује шири дру-
штвени живот младе српске др-
жаве. Савино писмо игуману Спи-



ридону је прво дело „епистоларног 
жанра старе српске књижевности”. 
Кратко житије светог Симеона Нема-
ње, оснивача (ктитора) манастира Хи-
ландар, јесте „типична житијна беле-
шка”, док је житије светог Симеона 
писано као ктиторско житије оснива-
ча Студенице, по свим правилима ово-
га жанра византијске књижевности 
класично дело прозног жанра у Визан-
тији који се назива још и животопис 
светог – „хагиографија”.

Сава је са оцем Немањом (св. Симе-
оном Мироточивим) и братом Стефа-
ном подигао многобројне манастире у 
долини Лима, Ибра, Топлице и Мораве.

Саву замењује Арсеније
Свети Сава се повукао са архиепи-
скопског трона 1233. године и на цр-
квеном сабору у манастиру Жича за 
свог наследника предложио Арсенија, 
који је тада и био изабран и који је на 
челу цркве остао све до 1263. О својој 
одлуци да напусти активно управља-
ње црквом, Сава је претходно обаве-
стио краља Владислава.

Други по реду архиепископ српске 
цркве Арсеније I је био родом из села 
Дабра, близу Дунава и града Сланкаме-
на, из „оностраног Срема”, како се овај 
крај некад називао. У биографији Дани-
ла II се само наводи да је Арсеније још 
као монах чуо за Саву, јер се слава о 
њему „разнела била у то доба по свим 
српским земљама и ван немањићке др-
жаве”, па је решио да га потражи. До-
шао је у манастир Жичу, где га је Сава 
примио у манастирско братство и где 
се „подвизавао под непосредним ду-
ховним надзором Светога Саве”. Први 
српски архиепископ је узео Арсенија „у 
своју ћелију, да стоји пред њим и да се 
навикне већем савршенству, подвизава-
јући се добрим подвигом”.

Арсеније је после монголско-татар-
ског пустошења манастира Жиче у Ру-
говској клисури, близу Пећи, подигао у 
трећој деценији тринаестог века, и то 
као метох, цркву Светих апостола. 
Око 1260. године црква је ангажова-
њем самог Арсенија и осликана. Његов 
биограф архиепископ Данило II истиче 

да је Арсеније Сремац био велики по-
движник и необично даровит човек.

Ни Арсеније, попут Саве, неће оста-
ти на челу Цркве до краја живота. У 
вршењу дужности њега ће спречити 
болест. Како пише његов биограф Да-
нило „паде овај преосвећени у љуту 
болест и поче јако боловати, и то не је-
данпут но три године или више пре 
смрти његове…” Арсеније Први Сре-
мац умро је од капље 28. октобра 
1266. године. Сахрањен је у цркви Све-
тих апостола у Пећи.

Седам година после смрти архиепи-
скоп Арсеније је проглашен за свеца. А 
његов култ брзо је пренет, како пише 
Станоје Станојевић, из Србије у Русију 
и у веку, на сабору у Москви 1549. Ар-
сеније је канонизован за свеца. До 1724. 
године његове мошти почивале су у 
Пећи, а онда, као вредне реликвије би-
ле сељене из једног манастира у други. 
Године 1920. мошти св. Арсенија прене-
те су из манастира Косијерева у мана-
стир Ждребаоник близу Даниловграда 
у Црној Гори, где се и данас налазе.

БЛАГОРОДАН 
И РАЗУМАН

Краљ Милутин се са Савом III саве-
товао око подизања манастира Бањ-
ска чије довршавање архиепископ 
пећки није доживео. Према наводима 
у књизи „Српски јерарси”, „личност 
архиепископа Саве III је била нарочи-
то значајна за даљи развој црквене 
средњовековне архитектуре у Срби-
ји”, јер су у овом периоду краљеви 
Драгутин и Милутин са својим вел-
можама и народом у сасвим „новом 
градитељском стилу” подигли Грача-
ницу, Старо Нагоричино, Ћелије, Тав-
ну, Рачу, Троношу, Петковицу и дози-
дали Хиландар.

За Саву III се обично тврди, да је 
добио васпитање и наук Свете горе, и 
да је „у животу био благодаран и ра-
зуман”. По сведочењу архиепископа 
Никодима, његовог наследника, Сава 
III је, испуњавајући аманет Светог Са-
ве, редовно давао помоћ Кареји и ма-
настиру Хиландару, а то је у свом за-
вештању тражио и од свих својих на-
следника.

3

Сава II – четврти син 
Стефана Првовенчаног

Наследник Арсенија Првог, и трећи 
српски архиепископ, био је Сава II, че-
тврти син српског краља Стефана Пр-
вовенчаног. Рођен је, како тврди исто-
ричар Слијепчевић, „пре 1200. или 1201. 
године” и на крштењу је добио име 
Предислав. О њему је Данило II напи-
сао кратку биографију у којој је јасно 
оцртан духовни лик архиепископа Саве 
II, синовца Светога Саве. Попут његовог 
стрица, чије је име узео, и Сава II је ра-
но постао монах. Подвизавао се у ма-
настиру Хиландару, одакле је ишао у 
Свету земљу да се поклони Христовом 
гробу и да „види сва места његовог 
страдања”. Вративши се из Јерусалима, 
Сава II је једно краће време боравио у 
Хиландару да би нешто пре избора за 
архиепископа српске цркве био епи-
скоп у Захумљу, са седиштем у Стону. 
За архиепископа пећког Сава II је био 
изабран још за живота светог Арсенија 
Сремца, који се због парализе повукао 

са архиепископског престола 1267. го-
дине.

Архиепископ Сава II управљао је срп-
ском црквом, по једнима седам, по дру-
гима осам година. Данило II пише да је 
„живео у чину чреде своје седам годи-
на” и да је умро 8. фебруара 1271, у ду-
бокој старости. За време његове архие-
пископске управе српском црквом, ње-
гов брат и краљ Србије Урош I Немањић 
(1243–1276) покушао је да освоји Мачву 
1268. године, али је био заробљен, па је 
по уговору са Угрима уступио престо 
свом сину Драгутину, ожењеног Ката-
рином, ћерком угарског краља.

Кратко управљање 
Данила I

После смрти Саве II, за архиепископа 
српског изабран је Данило I. На челу 
цркве остао је годину дана, све до је-
сени 1272. године, када је изненада 
смењен. Пре ступања на архиепископ-
ски трон Данило I је био игуман у ма-
настиру Хиландар. Владика шумадиј-
ски Сава за њега је рекао да је „био до-
стојан водитељ вере божанствене, да 
се бринуо за Христову цркву као што 
треба”, и да је због „неког случаја који 
му се догодио, био смењен са свети-
тељског престола”. И његов први био-
граф Данило II тврди да је Данило „ра-
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ди неког дела, био смењен са престо-
ла”. Историчарима српске цркве ни да-
нас није успело да растумаче шта се 
крије под овим „случајем” и „делом”. 
Бројна нагађања о разлозима смене 
Данила I историчар Станоје Станојевић 
је детаљно испитивао, али без успеха. 
И историчари Јиречек и Радонић су, ка-
ко пише Ђоко Слијепчевић у свој књизи 
„Историја Српске православне цркве”, 
само констатовали да је Данило I „био 
свргнут, али да не знамо због чега”.

Јоаникије I
Син „благоверних родитеља”, Јоаникије 
I, ученик архиепископа Саве II, са којим 
је кренуо на велики пут у Свету земљу, 
где га је јерусалимски патријарх, а на 
изричиту молбу Саве II, увео у ђакон-
ски и јеромонашки ред. По повратку из 
Свете земље Јоаникије се настанио у 
Хиландару где се, како пише Слијепче-
вић, одликовао „ревновањем у подви-
завању, уздржавајући се од сваке сује-
те и тело своје мучаше постом и моли-
твом”. Када је Сава II био изабран за 
хумског епископа, Јоаникије је кренуо 
са њим у Србију, „јер му од многих 
времена служаше у добром разуму и 
чистоти своје непоколебиве вере”.

Није познато колико дуго се Јоаники-
је задржао у Србији, али се зна да се уз 
пристанак Саве II вратио на Свету Гору. 
Једно време је био економ манастира 
Хиландара, а затим и игуман. Као ста-
решина Хиландара Јоаникије се „пока-
зао искусним и вештим у свему”, па је 
после „много времена” „по Божјем 
случају самовољно оставио власт игу-
манску, и опет се вратио у српску зе-
мљу” где је био постављен за игумана 
манастира Студенице. „Благовољењем 
целога свештеничког сабора и љуба-
вљу благочестивога краља Уроша” Јоа-
никије I је, како пише Ђоко Слијепче-
вић, био изабран за архиепископа.

За шестог архиепископа СПЦ-а иза-
бран је 1279. године Јевстатије I. Бивши 
игуман манастира Хиландар и зетски 
епископ на месту духовног вође срп-
ске цркве остао је све до 1286. Јевста-
тије је био „син неких богобојажљиви-
јих родитеља”, који су живели у Буди-
мљанској жупи и били из реда власте-

ле, јер су свом сину обезбедили дома-
ћег учитеља, који је умео младом Јев-
статију (његово световно име није по-
знато) да „омили” књигу.

„Овај младић”, пише Данило II, „није 
се бринуо о јелу и пићу или о одећи, ни-
ти је тужио за својим родитељима, јер 
је имао сву срдачну љубав и једноми-
слено уздаље у Господу”. Младић ова-
квих склоности отишао је у манастир 
св. арханђела Михаила на Превлаци код 
Котора, седишту Зетске епископије, где 
га је замонашио епископ Неофит. Из 
манастира је Јевстатије отишао у Свету 
земљу где је „обишао света места и бо-
жанствене пустиње у околини Јеруса-
лима”, а после на Свету гору где је 
остао до избора за зетског епископа. За 
архиепископа српске цркве Јевстатије I 
је изабран када је Јањићије I „прешао 
од овога живота на вечни блажени 
мир” 1279. године. Као способан руко-
водилац цркве, Јевстатије I је на Сабору 
у Дежеву 1282. присуствовао договору 
између краљева Драгутина (1276–1316) 
и Милутина (1282–1321) да Србијом вла-
да млађи брат Милутин.

Смрт и 
канонизација 

Јевстатија Првог
Јевстатије Први је умро у ма-
настиру Жича 4. 1. 1286. годи-
не где је, пре него што су мо-
шти пренете у Пећ, био са-
храњен у „мраморни сарко-
фаг”. Јевстатије је канонизо-
ван за свеца.

О животу и раду седмог 
поглавара Српске цркве архи-
епископа Јакова у историо-
графији нема пуно података. 
Зна се да је после смрти ар-
хиепископа Јевстатија 1286, 
Јаков наследио црквени трон 
и да је „тело његовог прет-
ходника”, због ратних опа-
сности лично пренео у Пећ. У 
једном запису се, како пише 
Слијепчевић, помиње да је 
архиепископ Јаков добро 
управљао црквом, да је био 
познат као „љубитељ и прило-
жник књига” и да је подигао 

неколико нових цркава. Владао је шест 
година Српском црквом. Умро је 1292. 
године. Биограф српских архиепископа 
Данило II не наводи дан и месец смрти 
архиепископа Јакова. Из других поузда-
них историјских извора, сазнајемо да је 
архиепископ Јаков умро 3. фебруара 
1292. године.

Успон државе 
у време Јевстатија II

На архиепископски трон Јевстатије II је 
ступио 3. фебруара 1292. године и на 
челу цркве остао све до своје смрти 16. 
августа 1309. године. Последње две 
деценије XIII века обележене су на-
глим успоном и ширењем српске сред-
њовековне државе. Године 1282. осло-
бођено је Скопље, које ће постати и 
престоница Србије, затим Овче Поље, 
Злетово, Пијенац, Кичево и Дебар на 
југу. На северу су 1290. године освоје-
ни Браничево и Видин. Године 1299. у 
Солуну је прослављена и свадба кра-
ља Милутина и Симониде, кћерке ви-
зантијског цара Андроника II (1282–

1328). Тада су као мираз српском кра-
љу дате већ раније освојене земље се-
верно од Охрида, Штипа и Прилепа. 
Србија је у време када је црквом упра-
вљао Јевастатије II била једна од нај-
моћнијих земаља Балкана и Европе.

Биограф Данило II не говори пуно о 
дугом владању Јевстатија II. Он га на-
зива „истинитим пастиром Христо-
вим”, који се „трудио да се искрено 
брине за свету цркву”, и да је, како ис-
тиче Слијепчевић, био ревностан упра-
витељ цркве.

У време Јевстатија II, обновљен је 
манастир Жича „који је био опустео” и 
основане су грачаничка, кочанска, 
лимска, мачванска, браничевска, бео-
градска и скопска епархија.

У пролеће 1299. године Теодор Ме-
тохит посетио је двор краља Милутина 
и том приликом упознао је архиепи-
скопа Јевстатија који га је љубазно при-
мио. Метохиту је ласкало, пише Стано-
је Станојевић, што га је Јевстатије „тре-
тирао као ученог човека, и што је пока-
зивао да га као таквога необично цени.”

Краљ Милутин ангажовао је архие-
пископа Јевстатија и за неке поверљиве 

политичке мисије. Крајем октобра 1301. 
године, током Милутиновог сукоба са 
Дубровником, Јевстатије је, „силазио у 
Приморје и тражио од Дубровчана да 
пошаљу посланика на преговоре”.

Архиепископ Јевстатије II се помиње 
у неколико списа, а помиње га и рашки 
епископ Григорије у једном документу 
у коме се каже да је Јевстатије II, изме-
ђу 1. септембра 1304. и 31. августа 1305. 
године, био архиепископ. Архиепископ 
Јевстатије II умро је 16. августа 1309. 
године, и убрзо, због заслуга, био је 
проглашен за свеца.

Сава III – девети 
поглавар

Архиепископ пећки Сава III био је де-
вети поглавар СПЦ-а. Пре тога био је 
игуман манастира Хиландар, а потом и 
епископ призренски.

На архиепископском престолу заме-
нио је Јевстатија II после његове смрти 
1309. године. У време његове управе цр-
квом, дошло је до сукоба између краља 
Драгутина и Милутина, који је желео да 
престо остави сину Стефану, што је би-
ло супротно договору постигнутом у 
Дежеву 1282. Свештенство цркве са ар-
хиепископом Савом III на челу посредо-
вало је у смиривању страсти. Године 
1313. када је краљевић Стефан кренуо у 
нови сукоб са краљем Милутином, цр-
ква је по други пут измирила браћу, 
али и завађене оца и сина. 

ДЕВЕТ МИЛИОНА 
ВЕРНИКА

Данашњу Српску православну цр-
кву, која има око девет милиона вер-
ника, чине четири митрополије: За-
гребачко-љубљанска и целе Италије, 
Црногорско-приморска, Средње-за-
падноамеричка и Дабробосанска, и 
29 епархија: Жичка, Шумадијска, Ша-
бачко-ваљевска, Будимска, Нишка, 
Зворничко-тузланска, Сремска, Бања-
лучка, Темишварска, Канадска, Ау-
стралијско-новозеландска-новогра-
чаничка митрополија, Америчко-ка-
надска-новограчаничка митрополија, 
Источноамеричка, Банатска, Бачка, 
Британско-скандинавска, Рашко-при-
зренска, Захумско-херцеговачка, Би-
хаћко-петровачка, Осечкопољска и 
барањска, Средњоевропска, Западно-
европска, Тимочка, Врањска, Запад-
ноамеричка, Славонска, Браничевска, 
Милешевска, Далматинска. 
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