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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Да ли је ЕУ и даље обећана земља

Једни би с Бриселом, други с Москвом, а трећи ни са ким

Мишљења у Србији о Европској унији као да никада
нису била разноликија: једни верују да би им било
боље као неопредељеној земљи, други тврде
да ЕУ нема ни политичку ни економску алтернативу,
док би трећи радо видели Србију у савезу са
Русијом и њеним партнерима

У

пркос све жешћој кризи Уније,
за Весну Пешић „европски пут
значи улазак у једну привилеговану заједницу”. Ова социолошкиња
и један од некадашњих опозиционих
лидера, подсећа да се управо у регионалним сукобима види колика је
предност чланица ЕУ и наводи пример дуготрајне грчке блокаде Македоније.
„Кад нисте у ЕУ, а заговарате антиевропску политику, онда немате никакву дискусију у друштву, све се доноси по хитном поступку, а парламент је играчка у рукама Вучића.

Искрени заговорници ЕУ у Србији могу да буду само опозиционе снаге,
али када оне проговоре, добију шамарчину из СНС-а, па не могу да мобилишу шире слојеве”, сматра она.
Међутим, Ненад Поповић, лидер
Српске народне партије, тврди да Србија у овом тренутку нема ни политички ни економски интерес да постане чланица ЕУ, посебно не по цену
одрицања од Косова и Метохије. „Ми
треба да се угледамо на ЕУ, у смислу
владавине закона, независности и
функционисања институција система, поштовања слободе медија и

ЗАПАДНЕ АМБАСАДЕ КАО СРПСКИ МОНАРХ
Слободан Антонић, професор Филозофског факултета у Београду, не
верује да до заокрета у спољној политици може да дође.
„С оваквом елитом нема плана Б. Држава, кад западне у шкрипац, разматра све опције како да се извуче. Но, Србија је у шкрипцу зато што је
дозволила да јој амбасаде Брисела и Вашингтона буду четврта грана
власти. Оне играју улогу ауторитарног монарха који нам не само кроји
владу, већ и спољну, па и унутрашњу политику. Било би сјајно ако бисмо
сада коначно направили стратешки заокрет и покушали да се спасемо од
нових пораза и понижења. Али, бојим се да ћемо добити само ново маркетиншко паковање старих популистичких фраза о томе како ћемо сјајно да живимо кад једног дана уђемо у ЕУ, или бар кад почнемо да користимо чувене претприступне фондове”, каже Антонић.

људских права. Треба с њом најснажније економски да сарађујемо”, каже Поповић, чије је мишљење да Србија треба да уравнотежи спољну политику и да развија што ближу сарадњу с Русијом и Кином, не занемарујући развој односа с ЕУ и САД.
Сличног мишљења је и Душан Пророковић, директор Центра за стратешке алтернативе. Србији је, према
његовим речима, много паметније да
остане по страни, да не улази у процес на који не може да утиче, јер то
не могу ни остале мање земље у ЕУ,
па чак ни једна Пољска с 40 милиона
становника.
„Одлуке ту доносе четири кључне
земље ЕУ. Ми на то не можемо да
утичемо, а интеграција много може
да утиче на наш положај, и када се
говори о односу према Русији, и када

се говори о кинеском плану изградње
новог пута свиле”, каже Пророковић,
у уверењу да Србија није у ситуацији
да се одриче савезништава нити инвеститора с било које стране.
Има ли Београд алтернативу уколико би одустао од евроинтеграције?
„Уместо мазохистичке политике
’ЕУ нема алтернативу’, треба да се
окренемо унутрашњем развоју”, уверен је Поповић.
Весна Пешић, пак, мисли да Србија
не може да буде неутрална нити у
некој врсти партнерства с Русијом.
„Бити неутралан значи практично
остати нигде. Србија треба да се
укључи у регион, а не да тражи неки
трећи пут. Јер, Србија је пропала земља у којој владају сиромаштво и
фирерпринцип. Како ми можемо да
будемо изузетак у окружењу?” 

Политички коментар

Н

Исламске екстремисте није изнедрио Куран – већ Запад

e може се добити рат против
тероризма ако постоје, а постоје, различити критеријуми,
лако променљиве дефиниције, вредне, важне и потпуно безвредне и никоме важне жртве. Терористи ће у
том рату побеђивати све док у медијима и јавности западних земаља, рафали из аутоматских пушака, по недужним људима, у Паризу и Москви,
на пример, буду третирани различито.
Чији је то мозак на Западу закључио да ће фанатизовани исламисти
правити разлику унутар хришћанства
и да ће убијати само православце.
Како другачије да се објасни ћутање
Европе и окретање главе кад су исламисти убијали у Москви, Лубјанки,
позоришту Дубровка, Беслану, Волгограду… Само на тлу Руске Федерације исламски фанатици убили су више
од хиљаду људи за последњих 15 година.
Европа ни у једном од тих случајева није палила светла у бојама руске
заставе? Зашто није? У Беслану, 2004.
године, истомишљеници ових који су
пре неки дан пуцали у Паризу, убили
су 331 особу, од тог броја деце је било више од 280. По чему су њихови
животи мање важни? Како то назвати? Лицемерје? Недовољно јака реч.

Верски фанатизам је стар колико и вера, али наиван
је свако ко мисли да су тзв. Исламска држава, а пре
ње Ал каида, настале саме од себе. Њих није
изнедрио Куран, света књига ислама, већ
лабораторије у Вашингтону, Лондону, Паризу

Расизам? Не баш одговарајуће, али
није ни далеко.
Верски фанатизам је стар колико
и вера, али наиван је свако ко мисли
да су тзв. Исламска држава, а пре
ње Ал каида, настале саме од себе.

Њих није изнедрио Куран, света
књига ислама, већ лабораторије у
Вашингтону, Лондону, Паризу, с циљем да се што лакше и са што мање
жртава у сопственим редовима приђе богатим нафтним пољима. Да се

одигра представа звана Арапско
пролеће.
Прочитајте, ако нисте, Исламску
декларацију Алије Изетбеговића, написану још 1970. године. Врло поучно.
Подсетите се, ако сте заборавили, да
је Бин Ладен 1994. године данима боравио у Босни, да је прво, савремено,
ритуално одсецање глава хришћана
обављено у Босни, на Озрену у рату
деведесетих. Главе су биле српске.
Ако хоћемо да будемо отворени до
краја: Исламска држава створена је у
Босни, тамо је био први полигон за
увежбавање овог монструма који се
окренуо против свог створитеља.
Док су почетком деведесетих,
најпре у Босни, а касније на Косову
и Метохији, радикални исламисти
увежбавали своју крваву представу
чије делове гледамо ових дана, од
Париза до Сарајева, медији демократске и либералне Европе свакодневно, упорно, страсно, хорски кидисали су на Србе, означавали их
највећом претњом за мир у Европи,
видели у њима терористе, агресоре,
нове фашисте…
А где је данас та Европа? Зна ли куда иде, сећа ли се барем како је настало ово ново, ружно, одвратно лице које види у сопственом огледалу?

Ратко Дмитровић
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Билатерална сарадња

Сусрет председника парламената Мађарске и Србије

Маја Гојковић и Ласло Кевер, сагласили су се да су
односи две земље на високом нивоу и да мањине
представљају традиционални мост сарадње, али су
приликом посете председнице Народне скупштине
Србије Будимпешти, изостали разговори са
представницима српске мањине у Мађарској

Г

оворећи о развоју парламентарне сарадње, Маја Гојковић је
подсетила да су два парламента
пре осам година потписала споразум
о сарадњи. Како је додала, отвара се
могућност да се споразум иновира
конкретизовањем сарадње међу радним телима, у области пољопривреде, привреде, безбедности, туризма,
културе и посебно у области евроинтеграција, имајући у виду да Србија
очекује отварање првих преговарачких поглавља и да јој је значајно искуство и подршка Мађарске. Председница српског парламента је нагласила да је за Србију важна подршка
Мађарске и за отварање првих поглавља 35 и 32, као и за отварање поглавља 23 и 24.
Њен мађарски колега Ласло Кевер
је указао да су односи две државе
значајно узнапредовли и да имају
стратешки значај, као и да су кључну
улогу у томе имали председници и
премијери две државе, а значајан допринос дали су и парламентарци. Говорећи о евроинтеграцијама, Кевер је

рекао да ће Србија за Мађарску и након завршетка интеграционог процеса бити стратешки партнер, јер није
важно само приступити ЕУ, већ и како заједно развијати ЕУ.
Како је саопштено након састанка,
Гојковићева и Кевер су разговарали о
економској сарадњи и подржали две
владе у спровођењу пројекта ревитализације пруге Београд-Будимпешта,
што је обострани интерес. У саопштењу се истиче да је „било речи и о
јачању културне сарадње и бољем
повезивању и упознавању два народа,
као и о унапређењу положаја националних мањина”.
Међутим, како сазнајемо, о мањинама није било много речи на састанку, осим што је поновљен став да оне
„представљају мост сарадње између
две државе”. У програму Маје Гојковић нису били предвиђени разговори
са представницима српске мањине у
Мађарској, што је у круговима ове
заједнице примљено са разочарењем.
СНН

Тридесет милијарди форинти одлази на север Србије

Мађарска улаже у Војводину,
али преко партије војвођанских Мађара

Влада у Будимпешти одлучила је да инвестира
значајна финансијска средства у привреду северне
српске покрајине, али је недовољно јасно зашто то
чини преко једне политичке партије, а не преко
покрајинске или републичке владе, ресорних
секретаријата или органа локалне управе

В

ећи део од готово 30 милијарди
форинти биће додељен као кредит, а остатак од 20 милијарди
форинти је бесповратна помоћ.
Мађарска влада одобрила је улагање од 50 милијарди форинти у АП
Војводину, што је највећи износ који
је у последњих четврт века упућен у
неку страну економију. Вест о овој
великој инвестицији саопштена је у
Будимпешти током посете Иштвана
Пастора, председника Савеза војвођанских Мађара и војвођанске Скупштине и Бојана Пајтића, председника
Владе Војводине.
– Ово је историјска одлука, без

преседана у ранијем периоду – саопштио је Левенте Мађар, одговорни
државни секретар за економску дипломатију у Министарству спољних
послова Мађарске.
У јутарњем програму државне телевизије М1, Мађар је објаснио да је
инвестиција намењена пре свега као
подршка пољопривредницима, малим и средњим предузетницима, занатлијама, као и јачању туристичких
потенцијала. Њен основни циљ је помагање Војводине као територије на
којој живе Мађари, како би се зауставио одлив становништва и тешка де-

мографска ситуација која
погађа Мађаре ван матице.
Већи део улагања, од готово 30 милијарди форинти,
биће додељен као кредит, а
остатак од 20 милијарди
форинти је бесповратна помоћ Мађарске.
Левенте Мађар је истакао
да је у додељивању оваквог
подстицаја Војводини кључна била
улога Савеза војвођанских Мађара,
са којим већ три године раде на овом
програму.
Како преноси мађарска државна
агенција (МТИ), Иштван Пастор је на
конференцији за медије у Будимпешти истакао да је српска влада била
упозната са припремом овог програма
финансијске помоћи и да није имала
ништа против тога. Пастор је додао да
је и „Србији у интересу добробит њених грађана, те да ће ова улагања
остати у Србији, овде ће људи остати,
добити посао и плаћати порез”.

Према ономе што су пренели мађарски медији, још није до краја познато како ће се ова помоћ реализовати. Левенте Мађар је истакао да ће
се инвестиција реализовати у договору са Савезом војвођанских Мађара
(СВМ), који је понудио формирање
посебног извршног тела за праћење
пласмана и реализовања кредита.
Према првим најавама, расписивање
конкурса за доделу кредита се очекује у јануару наредне године, док би
новац требало да стигне у првом
кварталу 2016.

СНН

Став Лиге социјалдемократа Војводине изазива чуђења

Л

Чанкова партија поручује мађарској влади да Војводина
„није српска покрајина”

ига социјалдемократа Војводине (ЛСВ) Ненада Чанка, поздравила је најаву мађарске владе
да улаже у економски развој Војводине, али је критиковала представнике Владе Мађарске Левента Мађара и
председника Савеза војвођанских
Мађара Иштвана Пастора, јер су за

Војводину користили термин „северна српска покрајина”.
„Вест да ће мађарска влада покренути програм за економски развој
Војводине вредан 160 милиона евра
је сјајна вест. Једино о чему би требало да воде рачуна они који су данас
ту вест саопштили јавности, јесте да

када говоре о Војводини, говоре о
Аутономној покрајини Војводини, а
не о северној српској покрајини”, навео је ЛСВ у саопштењу за јавност,
које је потписала покрајинска посланица Маја Седларевић.
Она је рекла да је аутономија Војводине не само уставна категорија,

него и „историјско и природно право
њених грађанки и грађана”, јер је настала и потврђена вољом њених народа на Скупштини изасланика народа Војводине у Новом Саду јула 1945.
године, када су они јединствено
одлучили да се Војводина, као аутономна покрајина, прикључи Србији. 
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Д

Банатски сабор у Десци

Петочасовни музичко-певачки маратон

вадесет први Фестивал православне духовне музике и српске
народне песме и музике – „БаОвогодишња смотра музичке баштине српског
натски сабор”, одржан је у организацији Самоуправе Срба у Мађарској,
народа остаће запамћена не само по квалитету
Културног и документационог ценприказаног програма, већ и по масовном учешћу
тра Срба у Мађарској, Културноуметничког друштва „Банат” и Срп- солиста, хорова и оркестара. Захваљујући великом
ске редакције Мађарског радија.
У дешчанском српском православ- броју пријављених музичара из Мађарске, Румуније
ном храму одржан је духовни део, а
и Србије, сабор је трајао пуних пет сати
потом су у Сеоском дому
уследила наредна четири сата српске народне песме и
музике.
Ова смотра била је права
потврда богатства и разноликости српске музичке баштине. Сабор је на почетку
својим присуством увеличао
епископ будимски Лукијан,
који је након храмовне славе
у Шароку допутовао у Деску и служио празнично вечерње у месном српском
православном храму. Вечерње богослужење пратио је
Хор српске православне Саборне цркве из Темишвара
под управом професора Јоце Бугарског, коме је припала част да отвори овогодишњи Фестивал духовне музике. Богатим програмом извођачи су показали да негују
и чувају православну литургијску песму.
Након Темишвараца, уследио је наступ квинтета из
Деске. Публици се предста- Божидар Путник из Новог Сентивана
вио и дует Милица и Катарина Сочин из Сенте, а из матичне зе- у Мађарској, задужен за јужну ре- етно групе Основне школе „Свети Самље стигла је и Вокална етно група гију. Као и прошле године, на почет- ва” из Врчина у Србији, које су, баш
Основне школе „Свети Сава” из Врчи- ку је наступила солисткиња Естер као и прошле године, одушевиле пуна. Духовни део „Банатског сабора” Фрањо-Вујчин, која је уз пратњу блику.
својим наступом окончао је Хор срп- Тамбурашког оркестра „Банат” изГрад Мохач се данас сматра једске православне цркве „Успенија Пре- вела колаж српских народних песа- ним од центара образовања младих
свете Богородице” из Великог Семи- ма. Тамбураши из Деске, предвође- музичких, пре свега тамбурашких
клуша, предвођен протонамесником ни шефом оркестра Сретеном Ада- талената. То је потврдио и наступ
Дином Чоковом.
мовом, извели су и део из свог бога- полазника месне музичке школе и
После духовног дела фестивала, тог репертоара.
маестра Јожефа Ковача Вершендипоздравних речи протонамесника
Уследио је „Трио” из Мохача у са- ја. Млади извођачи показали су да
Светомира Миличића, пароха де- ставу: Жанет Хорват, Габор Бес и Сти- већ у раним годинама мајсторски
шчанског и похвала које је чуварима пан Павковић, који су извели српске свирају и са посебном љубављу гаје
православне духовне песме и ли- мелодије и познати „Колубарски вез”. музичку баштину Срба и Хрвата у
тургијског појања упутио преосве- На позорницу су ступиле и чланице Мађарској.
ћени владика Лукијан, сабор је настављен несвакидашњим догађајем. Епископ будимски обавио је
свечани чин освећења обновљеног парохијског дома у
Десци.
Смотра културних прегалаца који негују српски народни мелос одржана је у
вечерњим сатима у Сеоском
дому у Десци. На самом почетку приредбе, поздравне
речи публици и извођачима
најпре је упутио Ласло Кираљ, начелник села Деске,
који је истакао дa се смотра
одржава једном годишње,
да окупља чуваре српске народне песме и музике и да
због значаја и мисије коју
има, заслужује већу пажњу.
Након њега, говорећи о
покретању, значају и мисији
„Банатског сабора”, традиционалну смотру извођача
српске народне песме и музике отворио је Боривој Рус,
саветник Самоуправе Срба КУД „Суферини” из Батање

Стални учесници ове традиционалне смотре солиста, дуета и хорова су
и чланови Оркестра „Лале из Баната”,
на челу са хармоникашем Максом
Русом. Након сопственог програма,
пратили су и солисткињу Душицу Рошу из Великог Семиклуша у Румунији, као и солисту Божидара Путника
из Новог Сентивана.
Након успешног прошлогодишњег наступа на Сабору, и ове године су се на
смотри пријавили чланови
Хора „Сунчев зрак” из Рацког Аљмаша. Иако су певачи овог мешовитог састава
сви припадници мађарске
националности, љубав према песми определила их је
да у свој репертоар уврсте
и српске песме. Под управом хоровође Зите Игманди, у пратњи хармоникаша
Мелинде Месарош, дешчанској публици је пружена
прилика да упозна део репертоара талентованих Аљмашана.
Дует Милица и Катарина
Сочин из Сенте, након наступа у дешчанском српском
православном храму, представио се и у Сеоској кући.
Сестре су извеле познате
српске патриотске песме у
пратњи виолине.
Да су прави мајстори потврдили су и Марко Челинац и Стипан Павковић из Мохача.
Свирајући на хармоници и басприму, поменути музичари су публици
приредили праву музичку посластицу. Посебно одушевљава Марков подвиг који је марљивим радом и талентом надоместио губитак вида по
рођењу.
Други део веома садржајне вечери
отворили су чланови Младог оркестра из Мохача. Одмах после њих запевали су чланови Певачког друштва
„Дукати” из Деске, предвођени уметничким руководиоцем Миливојем
Ђорђевом.
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Будимпешта, 26. новембар 2015.
Породични оркестар „Четири Бошњака” из Печуја стари је миљеник
дешчанске публике. Четворочлани састав у којем свирају браћа Иво и Мишо Бошњак, и њихова деца Мирко и
Јасмина, за ову прилику припремили
су сплет песама и кола из бивше Југославије. Свој програм посветили су
недавно преминулом хармоникашу
Марку Радићу из Удвара.
Стални учесници „Банатског сабора” су и чланови Културно-уметничког друштва „Суферини” из Батање.
Седмочлани женски састав – „Суферинке” су се овом приликом определиле за извођење косовских песама.
Први пут у Десци засвирали су и
запевали тамбураши Оркестра „Златна суза” из Дињаша у Румунији. Овај

ТРАДИЦИЈА

састав је музичку пратњу обезбедио
и својим солисткињама, Сенади Стојанов и Јасмини Фењац.
Било где да наступају, упечатљив
траг за собом остављају „Дунавкиње” из Мохача. Тако је било и овога
пута, а посебну пажњу привукао је
виртуозни наступ бас примашице Ане
Михаљевић.
Четворосатни фестивал заокружио је Оркестар „Батини бећари” из
Великог Семиклуша предвођен Марком Бугарином. Састав је пратио и солисте: Љубомира Петрова, Зорана
Радића и Мирјану Галетин.
Захвална и неуморна публика све
извођаче наградила је бурним аплаузима и овацијама, а на крају фестивалске манифестације свим учесни-

Певачко друштво „Дукати” из Деске

цима и публици речи захвалности упутио је Кристифор
Брцан, председник КУД „Банат”.
Уследила је додела захвалница и пригодних поклона овогодишњим учесницима, међу којима се налазила
и вокална солисткиња Естер
Фрањо-Вујчин, која је и сама
сакупљач музичке грађе.
– Имали смо дивно вече и
уживали у лепој српској песми и музици. Жао ми је што
се извођачи из Мађарске, на

Оркестар младих из Мохача

Завршена акција Срба у Десци

У

Освећен обновљени парохијски дом

дешчанском парохијском дому
урађени су бројни реконструкциони радови, који су трајали од
маја до новембра ове године. Обухватили су нову изолацију, измену
прозора, пода, постављање ламината,
увођење централног грејања, кречење и фарбање просторија, као и читаве зграде. Радовима је руководио
грађевински предузетник Чедомир
Адамов, председник месне Српске
православне црквене општине.
О озбиљности подухвата говоре
чињенице. Уграђено је више од 20 кубика бетона, фасада је у
потпуности изолована, окончана је и потпуна топлотна и
изолација објекта од влаге,
замењено је седам прозора,
а све то су пратили неопходни припремни и завршни радови.
Свеобухватни радови су
коштали 4 милиона форинти. У оквиру ове суме локална самоуправа села је за
увођење грејања обезбедила
милион форинти, месна Српска самоуправа је издвојила
300.000 форинти, а дешчанска Српска православна црквена општина је са свог текућег рачуна обезбедила
око 500.000. Преостала неопходна средства обезбедили су донатори, међу којима
су и месни Срби, који су до-

Свештенички парохијски дом у Десци, изграђен пре
више од сто година, добио је ново рухо. У
реновирање зграде које је било неопходно,
уложено је око четири милиона форинти

бровољним прилозима допринели
успеху обнове парохијског дома.
Кућа у којој живи свештеник Светомир Миличић, 7. новембра је свечано освештана. Тај чин је обавио епископ будимски Лукијан, који је том
приликом упутио и речи захвалности:
– Захваљујемо се свима који су

допринели да се овај парохијски дом
у Десци обнови, да буде достојан и
пристојан за свештеника како би он у
њему живео. Народ, који долази овамо, долазиће у кућу која је обновљена и освећена.
Владици Лукијану се на освећењу
дома и благослову труда Дешчана,

које смо навикли и који су одавде
кренули путем славе, нису овом приликом појавили. Ипак, могу слободоно рећи да српски народни мелос у
Мађарској има будућност што су потврдили и учесници фестивала –
оценила је овогодишњи „Банатски сабор” Естер Фрањо-Вујчин.
Двадесет први „Банатски сабор”,
приведен је крају дружењем у месном ресторану. Учесници смотре веселили су се до зоре и песмом и
игром испратили још једну презентацију богате српске културе.
Предраг Мандић

АКЦИЈЕ
захвалио протонамесник Светомир
Миличић, који је замолио епископа
да уручи две епархијске грамате. За
посебне заслуге на пољу обнове парохијског дома преосвећени владика
је грамате Епархије будимске уручио
Ладиславу Кираљу, начелнику села и
Чедомиру Адамову, извођачу радова
и председнику месне Српске православне црквене општине.
У оквиру пригодне свечаности,
протонамесник Миличић је посебне
захвалнице доделио свим оним парохијанима који су својим добровољним прилозима допринели реализацији извођачких послова, а то су: Катарина Вукосављев, Зорка Петреш,
Душица Петреш, Никола
Станојев и Јене Мориц.
Свечаност, поводом освећења обновљеног парохијског дома, окончана је пригодним пријемом.
– Радови ће имати и свој
наставак. Наиме, један ходник зграде свакако заслужује нову изолацију и фарбање,
а и на фасади још има шта да
се уради – рекао је за наш
лист Чедомир Адамов.
Дешчани ће, дакле, чим
стигне пролеће наставити
радове, а оно што веома радује је чињеница да чланови
КУД-а „Банат”, предвођени
председником Кристифором Брцаном, планирају да
конкуришу за средства из
ИПА фондова.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО
У Сегедину је након 25
година рада престала да
постоји фондација која
је носила име великана
српске и европске
књижевности. Пре
неколико година објекту
везаном за Црњанског
укинут је статус споменкуће, а изложбеној грађи
се изгубио сваки траг

Т

ешко је наћи праве речи којима
би се могла описати тужна судбина која је задесила сада већ
угашену фондацију посвећену Милошу Црњанском, стару четврт века.
Познато је да се она већ годинама суочавала са материјалним потешкоћама, којима су кумовале и различите
административне препреке. Др Марко Рус, председник кураторијума за-

ГОСТОВАЊА

У Мађарској се гасе успомене на великог писца

Укинута Фондација „Милош Црњански”

дужбине, до последњег момента се
надао да ће фондација ипак некако
бити спасена. Упркос свему, није било
успеха ни у последњим покушајима
да се утиче на немилу судбину ове
организације, коју су 1990. године
основали Савет Жупаније Чонград и
Универзитет „Атила Јожеф” (данас
Сегедински универзитет).
Дуги низ година, фондација је радила на истраживању и обради научних података везаних за Милоша Црњанског, српску књижевност и културу. Штампана су издања, организоване су конференције, студијска и поклоничка путовања, вођена је брига о
грађи везаној за Милоша Црњанског,
која се налазила у његовом родном
граду, Чонграду. Успомену на великана српске културе и европске књижевности чувала је др Ибоља СенциФабиан, потпредседница кураторијума фондације.
Много тога се дешавало од време-

на оснивања 1990. године. Нажалост,
најпре је укинута Спомен-кућа Милоша Црњанског, која је служила као
својеврсни музеј књижевности. Грађа
је пребачена у месну библиотеку, али
је отворено питање где се она данас
тачно налази. У сваком случају, далеко је од очију читалаца и посетилаца
библиотеке.
Све су то били почетни, али тешки
ударци за задужбину са седиштем у
Сегедину. Фондација је још почетком
XXI века функционисала и настојала
да ради у корист промовисања идеја
аутора „Сеоба”, али се све време борила са материјаним и административним тешкоћама.
Иако је фондација практично угашена, из Владиног уреда Жупаније
Чонград до данас није стигло званично писмо о укидању. Упркос томе, један човек се још увек нада наставку.
То је дугогодишњи председник др
Марко Рус, који је годинама предво-

Д

октор Бранко Бешлин, историчар,
редовни професор Филозофског
факултета у Новом Саду, на Одсеку за историју, а такође и један од
потпредседника Матице српске, посебно се бави историјом XVI, XVII i
XVIII века. Књигу „Евгеније Савојски и
његово доба”, штампану прошле године, писао је десет година, користећи веома
богату литературу.
Своје излагање у Будимпешти, које је
употпунио видео пројекцијама, др Бранко
Бешлин је започео објашњењем ко је у ствари био Евгеније Савојски. У својим првим радовима овај научник
користи име Еуген,
транскрипцију која је
ушла преко хрватског
језика и одомаћила се,
али касније, вођен српском историографијом, професор Бешлин
уводи име Евгеније.
Савојски је у вишевековној
историји
Хабсбуршке монархије
остао упамћен као је-

дио фондацију, сличном снагом и
упорношћу која је красила и Црњанског.

П. М.

Предавање у Будимпешти

Евгеније Савојски и његово доба

О животу и војничкој каријери једног од највећих
војсковођа Централне Европе, говорио је
проф. др Бранко Бешлин, аутор научне публикације
посвећене тој тематици

Проф. др Бранко Бешлин

Др Марко Рус

дан од највећих државника. Наполеон, који му се дивио, сврстао га је у
десет највећих војсковођа у историји.
Евгеније Савојски био је пореклом
Италијан, рођен и васпитан у Француској, чијој је култури припадао целога
живота, док немачки језик никада није до краја савладао. Пореклом је из
династије Савоја, најстарије владарске породице у Европи, а био је у блиској вези и са многим државницима.
Порекло му је омогућило брзу и
успешну војну каријеру. Прво је желео да приступи француској војсци,
али га је Луј ХIV одбио, највероватније због многобројних породичних
афера. После братовљеве смрти, Савојски је побегао из Париза и прикључио се аустријској војсци. У армију је
ступио без пребијене паре, али је

због своје храбрости и порекла веома
брзо напредовао и добио пуковнички
чин.
На западу се истакао зауставивши
војску француског краља Луја ХIV, а
херојством се доказао и у борбама за
Будим и Харшањ. Када Аустрија постаје велика сила, Савојски добија
титулу витеза и надимак „Племенити
витез”, по једној корачници у којој се
говори о бици за Београд.
Велика је улога Савојског у ослобађању Панонског басена од Турака.
Командовао је и борио се у Мађарској, а највећу популарност стекао је
битком код Темишвара, Петроварадина и Сенте 1683. године, која је решила рат између Аустрије и Отоманске империје. Овом битком он добија
велику улогу у српској историји.

Многобројни портрети Евгенија Савојског, на којима се у позадини види
Београд, показују његов значај за
историју Београда. Он је обележио
преломну епоху српске историје, а
српски историчари му нису посвећивали велики значај, јер је посматран
као освајач и претендент на Београд
и његову околину.
Евгеније Савојски је био пријатељ
многих мецена, ликовних уметника и
књижевника, подигао је велелепна
здања: Зимска палата у Бечу, палата
Белведере, Савојски дворац у Српском Ковину и др. Имао је једну од
највећих библиотека у Европи, наручивао је за своје вртове ретке биљке
и животиње. За његово име везују се
највећи домети барокне културе и
почеци просветитељства у Аустрији.
Др Бранко Бешлин, чије предавање
су организовали Српски институт,
Српска самоуправа у Будимпешти и
Српски културни клуб, уз модерацију
Пере Ластића, своје излагање је завршио истакавши важност истинског
образовања студената:
„Српска историја се
посматра и проучава
сувише издвојено од
европских токова. Посебно се учи национална и европска историја
и студенти не могу да
схвате какве везе имају поједини историјски
догађаји. Тешко схватају да су Луј ХIV и патријарх Арсеније Чарнојевић савременици и
да је Луј ХIV својим
ратом изазвао Велику
сеобу”, каже професор Бешлин и додаје
да као професор историје даје себи задатак
и циљ да српску историју стави у шири контекст.

К. П.
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КУЛТУРА

Уметнички програми у Будаершу

Представа о Каради Каталин и вече песничких нада

Становници насеља
Будаерш су,
захваљујући Српској
самоуправи која тамо
делује, имали прилику да
се упознају са нашим
позориштем и српском
песничком речју

П

рошло је четврт века од општинског система у Мађарској.
Овим поводом је и општина Будаерш прославила 25 година постојања и избора градоначелника. Тим поводом у Будаершу је одржана пригодна свечаност, којој се прикључила
и Српска самоуправа из Будаерша,
извођењем представе Српског позоришта у Мађарској.
У сали Дома културе „Јокаи Мор”,
Клари Варга и Милан Рус су одиграли
представу о животу познате мађарске глумице Каталин Каради. Ако је
судити по аплаузу публике и коментарима, представа је доживела велики успех. И на пријему, којем су присуствовали и гости и учесници, глумци су били дочекани великим апаузом. Публика је тако имала прилику
да се лично упозна са уметницима и
упути им честитке.
Уз дегустацију специјалитета српске кухиње, домаћини из Српске самоуправе Будаерша представили су
се гостима и истакли да, откако је
конституисано крајем прошле године, ово тело активно ради и пред собом има конкретне циљеве и план рада. Председница Марина Александрић-Ремели, уз подршку сарадника,
труди се да одговарајућим избором
програма привуче публику и бираним
садржајима приближи српску културу и националне вредности представ-

ницима већинске самоуправе и осталим мањинским самоуправама, које
у Будаершу постоје већ годинама.
Вече културе је прерасло у дружење, уз традиционалне српске специјалитете, а гостe je веома импресионирало то што једна мала заједница има
своје позориште, које већ двадесет две
године функционише и Мађарској.
Неколико дана касније, у Омладинском клубу у Будаершу, одржано
је омладинско вече уз поезију и музику, у организацији Српске самоуправе Будаерш. Учесници су били
млади песници, љубитељи поезије и
музичари који су у оквиру програма
показали своје стваралачке и извођачке способности.
Бранка Башић, Мирко Милошевић

и Тими Кулаи су својим сјајним вокалним извођењем, пратили младе песничке наде: Гргу Олаха, Јовану Вечић,
Митра Кркељића и Бенцеа Акнаиа,
који су своју поезију читали на српском и мађарском језику. Представу
је употпунило и неколико духовитих
скечева, које су извели наши млади
ствараоци, уз помоћ дебитаната Рудија Ремелија и Андреја Бачија.
Манифестација је, иначе, почела
минутом ћутања и одавањем почасти
жртвама терористичког напада у Паризу.
Ово је био још један покушај да се
становници Будаерша упознају са активностима и културом Срба, који
живе нa овим просторима.

К. П.

Гостовање СПМ-а на југу Мађарске

Атмосфера пештанског Орфеума у Мохачу

Чланови Српског
позоришта у Мађарској
извели су оперету-кабаре
„Пештански Орфеум” у
мохачкој Кући буша, у
организацији Самоуправе
Срба у Мохачу и Српске
читаонице

З

а свако гостовање српске позоришне дружине обично влада
велико интересовање, па је тако
било и у Мохачу. Наиме, представа
коју су извели привукла је бројне заљубљенике у позориште и то не само
из Мохача и околине, већ и из хрватског дела Барање.
Петочлана глумачка екипа Српског
позоришта у Мађарској, у саставу:
Милан Рус, Јозо Маториц, Даринка
Орчик, Бранимир Ђорђев и Богдан
Сабо извела је забавни колаж поткрепљен музиком и игром.

У сатиричном кабареу, односно
представљању хумористичко-сатиричне поезије, публику су најпре забављали Милојко и Берислав, у извођењу дуета – Јосо Маториц и Милан
Рус, а одмах потом за извођење лепих шлагера побринули су се Даринка Орчик и Бранимир Ђорђев.
У „Пештанском орфеуму” нашли су

се и исечци из недавно одржане представе „Последњи мај”, по текстовима аутора Петра Милошевића, као и познати
хитови из оперете „Кнегиња чардаша”.
Једносатно литерарно-музичко вече прохујало је за час, а публика је
бурним аплаузима испратила наступ
чланова нашег ансамбла.

П. М.

Кратка прича

ЗАКАСНЕЛЕ
ПОБЕДЕ

„Ч

ика Љубо, да ли сте задовољни својим животом? Да ли
вам је донео све што сте желели?”, упитао сам Љубу Томића,
дугогодишњег лектора у нашим будимпештанским новинама. Било је
то онога дана када је, под теретом
позног животног доба и болести, паковао своје ствари и спремао се да
напусти редакцију.
„Задовољан? Јесам, јесам… Добио сам све што ми је требало”, рекао је.
Добро сам га познавао, па сам одмах спазио и тугу која се тада јавила у његовим очима.
Заћутали смо. Полако је прекорачио праг и, када се већ нашао у дворишту, окренуо се и погледао ме:
„Била је то велика борба. Чини ми
се да сам добио лепе дарове”, застао
је, благо се накашљао, а онда наставио:
„Победе су се низале, било је тога… Освојио сам све за чим сам жудео, али су сви дарови, један за
другим, у мојим рукама били онда
када ми више нису ништа значили.”
Поново ми се приближио и, онако
како се саопштавају навеће тајне,
тихо рекао:
„Све ми је стигло касно”.
Не сећам се тренутка када је
изашао. Памтим само да су тада,
страшније него икада раније, зашкрипала она тешка, старинска
врата у пештанској Нађмезе улици
49. Уследио је снажни ударац једног крила о друго, а затим се преда
мном отворила тишина коју није
могло да поремети баш ништа, па
ни моје дисање. Била је дубока, можда најдубља, од свих тишина које
знам.

Драган Јаковљевић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН
Краљ Милан је био
приморан да се одрекне
чланства у Краљевском
дому и српског
држављанства, уз
обавезу да се више
никада не врати. Његов
услов је био да и
Наталија буде удаљена
из земље, што је, због
мира у држави, и
учињено

К

раљица је у први мах одбила да
се повинује одлуци о њеном
протеривању, па је решено да
се одлука спроведе принудно. У Београду је избио велики скандал, у
историји упамћен као „Шести мај”.
Наиме, када су кренула кола с тада
већ бившом краљицом, на Калемегдану су се испречиле њене присталице које су испрегле коње и Наталију
вратиле у њен стан. То је изазвало
жестоке уличне сукобе с војском коју је послала влада. Краљица је током ноћи стражарно спроведена на
железничку станицу, одакле је возом
кренула у изгнанство. Овај скандалозни догађај дуго је препричаван не
само у Србији, већ и широм Европе.
Будући да се сматрала грађанком
Србије, дубоко увређена поступцима
актуелне власти, краљица није желела да се врати у земљу ни после 1.

ВРЕМЕПЛОВ

Знамените жене српске (19)

Наталија заувек напушта Србију

априла 1893, када се Александар превремено прогласио за краља и када је скинута забрана њених долазака. Сина је неколико пута
посетила наредних година,
строго водећи рачуна да то
буде у време када Милан
није био у Србији. Пошто је
приметила да њеном сину
све више прија друштво њене дворске даме Драге Машин, сматрајући ту везу неприличном, покушавала је
на све начине да их раздвоји, због чега јој је син претио
оптужбама за велеиздају.
Претње и оптужбе које
су уследиле, Наталијина
част није могла да отрпи. Године 1897. напустила је Србију да се више никада не
врати. Прешла је 1902. у католичанство, бришући и на
тај начин све везе са земљом чија је била краљица.
О њеној дубокој повређености говори и чињеница да
није присуствовала ни опелу које је одржано у Паризу
после убиства њеног сина и
снахе Драге Машин маја
1903. године.
О њеном животу у прогонству има мало података.
Живела је скромно и повучено, углавном у својој вили

28. новембра 1950. – У Београду је основан
Музеј позоришне уметности Србије.
30. новембра 1939. – Стрељан је мађарски
26. новембра 1918. – На скупштини у Под- револуционар Бела Кун, један од оснивача Когорици, гласањем је одлучено да се Црна Гора мунистичке партије Мађарске и вођа мађарске
прикључи Краљевини Србији.
совјетске револуције 1919.
26. новембра 1968. – У Савезној народној
30. новембра 1955. – Умро је југословенски
скупштини усвојени су амандмани на Устав композитор Јосип Штолцер Славенски, профеСФР Југославије, којима се шири аутономија сор Музичке академије у Београду (1945-55). У
покрајина и оне добијају
тежњи ка обликовању настатус сличан републикационалног израза, спојио
ма.
је у свом делу елементе
27. новембра 1919. – У
музичког фолклора појеоквиру Версајске мировне
диних балканских народа
конференције после Прс модерном европском
вог светског рата, Бугармузичком техником („Балска је потписала докуканофонија”, „Симфонија
мент којим је Добруџа
Оријента”, „Симфонијски
припала Румунији, источеп”, „Песме моје мајке”,
на Тракија Грчкој, а градосценска музика). Рођен је
ви Цариброд (Димитрову Чаковцу, Хрватска, 11.
град), Босилеград и Струмаја 1896.
мица Краљевини Срба,
30. новембра 1957. – У
Хрвата и Словенаца.
Бечу је умро српски сли27. новембра 1968. –
кар Паја Јовановић, предПрипадници југословенМилош Црњански
ставник академског реаске војске и полиције угулизма, аутор жанр-сцена
шили су масовне демони великих композиција из
страције Албанаца на Косову на којима је за- српске историје („Сеоба Срба”, „Проглашење
хтевано да та покрајина Србије добије статус Душановог законика”). Након 1906. стекао је
републике.
европску славу сликајући портрете владара и
28. новембра 1830. – У Београду на Та- аристократа.
шмајдану у присуству кнеза Милоша и бео30. новембра 1977. – Умро је српски и југоградског паше свечано је прочитан хатишериф словенски писац Милош Црњански, један од
турског султана Махмуда II о аутономији Ср- првака модерне српске прозе после Првог
бије. Турци су након тога продали своја имања светског рата, уредник првог модернистичког
Србима и напустили Београд.
часописа „Дан” (1919), аутор поетског романа
28. новембра 1878. – Умро је Ђура Јак- „Сеобе”. Његово дело „Роман о Лондону” смашић, највећи лиричар српског романтизма и тра се првим великим космополитским ромаједан од најдаровитијих сликара XIX века. ном у српској књижевности.
Поред поезије, која је највреднија у његовом
1. децембра 1918. – Проглашена је Краљекњижевном опусу, писао је приповетке и хе- вина Срба, Хрвата и Словенаца (каснија Краројске поеме.
љевина Југославија).

у Бијарицу. Ипак, време је
учинило своје, па је и Наталијин отпор према Србији
пресахнуо. Током Првог
светског рата учествовала
је у неким акцијама прикупљања помоћи српском народу – нарочито избеглицама и рањеницима. После рата је прешла у Париз, где је
живела у једном манастиру
бавећи се, иако и сама сиромашна, добротворним радом. Своју имовину у Србији оставила је Београдском
универзитету. Умрла је у
Паризу 5. маја 1941. доживевши и пети рат. Сахрањена је у Лардију, где и данас
почивају њени посмртни
остаци.
Краљица Наталија је своју нову отаџбину, Србију,
веома заволела, настојећи
да је, колико су јој могућности дозвољавале, ојача и
осигура њену будућност.
Аустроугарски престолонаследник Рудолф Хабзбуршки је током једне кратке
посете Србији изјавио да се
краљица „…интересује за
војску и радо о томе прича;
може се јасно видети да
она Србију више воли него
краљ и да се више труди
око људи”. 

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
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Будимпешта, 26. новембар 2015.

„С

Марија Петровић (1923–2015)

ве је застало / Све је заспало” – написао
је песник Стојан Вујичић о крају овоземаљског пута човека. У 92. години свога
живота, Марија Петровић, рођена Малић, „огрнула се звезданим покровом небеским” 30. септембра 2015. године.
Њен живот био је буран, тежак али и веома богат. Рођена је у сељачкој породици као шесто дете
покојне Ане и Владимира Малића. Деца су рано
остала без угледног и амбициозног оца. Недуго
потом, преминуо је и Маријин најстарији брат, седамнаестогодишњи Тихомир. Тако се на челу породице нашао Милан, још увек дечак, у својој дванаестој години. Самохрана мајка са мноштвом нејаке деце, херојски се борила за пуки опстанак породице. Због тешког материјалног стања Марија,
нажалост, није могла да се школује, иако је њен
изванредни таленат засијао још у раном детињству. Требало је да буде учитељица и то је тада
било највише што је сељачко дете могло да постигне. Али, околности су биле тешке и сурове.
Морала је да ради још као дете и њена снага била
је преко потребна за опстанак породице Малић.
Марија је имала изванредни таленат, „звезда у
бескрајном плавом кругу”, како би то Црњански
умео да каже. Све оне „песмице” које је као дете
научила напамет, и у болесничкој постељи је, такође, добро знала. И у дубокој старости умела је
да приповеда и то веома импресивно и живо. Реченице је, на њој својствен начин знала да окити,
обоји, имала је дар да дочара ликове, ситуације,
временске периоде.
Сва црквена појања перфектно је знала појати,
као и низ старих песама, које нико осим ње није
више знао. Имала је диван глас.
Када се удала за Саву Петровића, поштеног и
честитог младића. Они су сложно, руку под руку

и силним радом, заједно стварали бољу будућност за своју децу, Смиљу и Иванку. Корак по корак, породица Петровић је изградила породично
газдинство, сигурност и безбедност. Главни покретач свега тога била је тета Марија. Она је желела да јој се деца школују, пошто је увек ценила знање и умеће. Као сваки отворени човек, добро је уочила да знање представља велику могућност у животу.
Иако су времена у овом поднебљу често била тешка, никада није губила животни елан,
увек је проналазила другачији пут који води ка
циљу, али се свагда придржавала беспрекорног
поштења. Мало је тако креативних личности
међу нама.
Када је због тешке болести изгубила супруга
Саву, није пала у депресију, умела је да се помири и да прихвати све оно што јој је судбина доделила и наметнула. А када је прекинула са
сталним, напорним радом, мада већ у поодмаклим годинама, пружена јој је могућност да
упозна и лепшу страну живота. Провела је много лепих тренутака у кругу своје породице, приликом честих окупљања и сусрета. Била је поносна на своје унуке, а касније и на праунуке. Попут рођеног сина је волела и поштовала свога зета Јошку.
Тета Марија је путовала, лечила се у бањама у
друштву вољене прије и пријатеља. Често се захваљивала Богу што је пази и што се о њој брине
цела породица. Када се пре два месеца разболела, била је свесна да су њени најрођенији увек уз
њу. То јој је изузетно много значило и испуњавало је миром и задовољством.
Преминула је спокојно и заузела своје место
међу душама „које живе докле сунце грије”.
Породица Петровић

Сећање на славног пештанског композитора

И

Сто година од упокојења Исидора Бајића

сидор Бајић, композитор и данас познатих песама као што
су Јесен стиже дуњо моја,
Зрачак вири кроз гранчице, Ој, Српкињо, буд’ орна, рођен је у Кули, у
Бачкој, 16. августа 1878. године, од родитеља Владимира Бајића и Марије,
рођене Јовановић. После завршене
основне школе уписао се у Велику

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

српску православну гимназију у Новом Саду, где стиче музичко образовање. Рано је почео да компонује. Још
док је био ученик шестог разреда
гимназије на Светосавској беседи
1895. године, изведена је његова композиција под насловом „Укор на текст
Б. Радичевића”.
Од 1897. године студира право у

Будимпешти. Овде се укључује у богат музички живот и постаје диригент српских певачких друштава и
учествује на разним концертима и
богослужењима. Од 1899. године, као
студент пештанске Музичке академије, усваја тајне хармоније и композиције код професора Ханса Кеслера. У Колу младих Срба залагао се за
певање као педагошко
средство.
Mузиколог и научни
саветник, директор Музиколошког института
САНУ Даница Петровић
је о богатој делатности
Исидора Бајића, између
осталог, написала и следеће: „Исте године (1901)
враћа се у Нови Сад, где
у гимназији као учитељ
појања и певања до краја живота развија широку делатност: диригује
хоровима (Гимназијски
хор, Новосадско занатлијско друштво ’Невен’,
Хор учитељског конвикта у Новом Саду, Певачко друштво новосадске
трговачке омладине) и
тамбурашким зборовима (оркестрима), припрема музичке програме за Светосавске беседе у гимназији; пише
музику за сценска дела

ГОДИШЊИЦА
(Мена, Горски вијенац, Чучук Стана,
Ракија, Сваком своје, Пркос, Шаран,
Сан деспота Ђурђа у Хебу), комаде
с певањем (Сеоска лола, Дивљуша,
Ускочкиња, као и Седам гладних година, на мађарском), оперу (Кнез
Иво од Семберије, премијерно изведену у Београду 19. јануара 1911), комаде за виолину, клавир (Албум песама за гласовир са потписаним текстом, 1908).”
Као композитор не припада врховима српског музичког стваралаштва, али као музичар и културни посленик урадио је изузетно много у
потпуно различитим областима музичког живота и музичке културе.
Романтичар, окренут народном стваралаштву, учинио је много на афирмацији народне, грађанске, па и црквене песме.
Иако је имао породицу (два пута
жењен), већ у тридесет седмој години живота престаје са радом, болестан и заборављен лута градом, да би
16. новембра 1915. у новосадској варошкој болници склопио очи. У пратњи
свештеника и стотинак људи сахрањен је на Алмашком гробљу у Новом
Саду.”
Прота Стеван Поповић је овако
описао смрт и сахрану Исидора Бајића: „Његове наде покосила је смрт
једног јесењег дана, када су топовски пуцњи из Београда допирали до
бедема града Петроварадина. Место
звона и црквених песама ови пуцњи
испратили су га до Алмашког гробља.
То је био његов посмртни марш.”
Д. Д.
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невен

Ц

иљ дружења деце и, сада већ
времешних Батањаца, било је
неговање српског језика, а истовремено и указивање пажње и и изражавање поштовања према старијим
суграђанима. Акција је одржана под
симболичним називом „Сунчана јесен
живота”.
Овим видом дружења, за који се
организатори из Српске основне школе и забавишта надају да ће прерасти
у традицију, они су показали колико
мисле на старије колеге и воде бригу
о њима.
Након окупљања у „царству најмлађих”, срдачним речима добродошлице поздравио их је директор
ове институције Никола Ђенеш-Екбауер, изразивши задовољство што
су се одазвали у тако великом броју
и својим присуством увеличали овај
скуп. Малишани из забавишта су извели весели културно-уметнички
програм и побрали бурне аплаузе.
Гости су том приликом добили дарoве које су малишани направили са
својим васпитачицама. Ово је била

Дружење старих и младих у Батањи

Литерарна остварења
младих талената

Сунчана јесен живота

Поводом Међународног дана старих, у батањском
забавишту је организовано дружење са бакама и
декама, бившим радницима српске васпитнообразовне институције у том градићу

Година је 1787. била
Када се у Тршићу беба родила.

У кући је било великога страха
Да болест над дететом не узме маха.
Да би уроцима они на крај стали
Родитељи детету име су Вук дали.
Иако је био мали
Морао је много да ради у штали.
На њиве је ишао често
Ал’ је знао да му ту није место.
Желео је да зна више
Да научи да чита и пише.
Многе књиге он је читао,
А после о њима наставнике питао.
Нису му могли одговоре дати
Па је одлучио томе на крај стати.

прилика и да гости
погледају
изложбу цртежа
коју су уредиле
вредне васпитачице
поводом
ликовног
конкурса „Моја мајка и мој деда”, у
којем су учествовала деца из
најстарије групе
у забавишту. Након тога, ауторима најбољих ра-

дова на ликовном конкурсу, директор је уручио признања и награде.
Уследило је дружење најмлађих
и најстаријих. Они су заједно одиграли сплет српских народних игара, које се радо играју у Батањи, и
тако се за трен вратили у прошлост
када су их, како сами рекоше, ноге
боље служиле. Малишани из забавишта су тога дана били веома узбуђени и срећни, јер су први пут обукли српску народну ношњу, у којој
су дочекали госте и дружили се са
њима.

С. Ђ.

Акција на југу Мађарске

Кад заврши све радне бриге
Слободно време трошио је на књиге.
Са двадесет година отишао је до града
До места близу Новога Сада.
У школу нису хтели да га пусте
Али то није реметило планове чврсте.
Неписменост велика је била,
У сваком делу земље се крила.

Буди и ти чувар вредности Батање

Желео је да поради на томе,
Да помогне народу своме.

Ученици Српске основне
школе из Батање
присуствовали су
завршној свачаности
пројекта „Буди и ти
чувар вредности
Батање”, који је
покренуло Удружење
за очување локалне
историје „Фодор Мано”

Морао је да дође у Пешту
Да би избегао болест тешку.
Стиже до Милованов Луке,
Који му помаже око азбуке.
Копитар му друштво прави,
Разне идеје су му у глави.
„Српски језик дивне песме има
Треба се позабавити њима.”
Требало их је записати све,
Да не би у заборав отишле.

У

овом пројекту су учествовала
деца из све три основне школе у
Батањи (румунска, мађарска и
српска) и свака школа је приступила
истраживачком раду, како би на завршној свечаности приказала своје
вишенедељно истраживање.
Група ученика сачињена од основаца од 5. до 8. разреда кренула је у
обилазак српских кућа и на тај начин
је прикупила веома вредан материјал.
Ученици су обишли неколико српских
кућа породица Видицки, а домаћини
су их на веома гостољубив начин дочекали и провели кроз своје одаје. Видели су, поред осталог, како изгледају
стари тавани и подруми у којим су некада чувана првокласна вина, затим
иконе њихових светаца – заштитника

Вук Караџић

Почео је реформу да пише
Непријатеља је било све више.

и пробали српске специјалитете, којима су их домаћини послужили. Такође, чули су много прича о некадашњем животу српске заједнице у Батањи и погледали мноштво избледелих фотографија, од којих је свака
носила неку занимљиву причу.
Све ово је будним оком пратила и
наставница Магда Томпан Бешењеи,
која је деци пружала неопходну помоћ у раду и пратила их. Ученици су
своје утиске са истраживања и прикупљени материјал претопили у вео-

ма богату презентацију, која ће свакако сачувати од заборава културу и
традицију Срба у Батањи и послужити будућим нараштајима да се упознају са некадашњим животом српског живља у овом месту.
Судећи по активностима основаца
на југу Мађарске којима се овај начин истраживања допао, њихови родитељи, баке и дедови, могу бити
спокојни, јер ће имати коме да предају српску традицију.
С. Ђ.

Био је упоран до самога краја
Прича се да је упознао чика Јову Змаја.
Реформисати језик било је тешко
А он је то радио вема вешто.
Његош „Горски вијенац” прави
Да победу Вукових идеја слави.
Радичевић збирку песама пише
Да би присталица било што више.
Кристина Ђекић, 12.б
Српска гимназија „Никола Тесла”
Будимпешта
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Будимпешта, 26. новембар 2015.
Српска самоуправа
у Јожефварошу срдачно вас позива на

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
СВЕТОГ НИКОЛЕ
12. децембра 2015. од 16.00 ч.
Адреса:
Улица Вајдахуњад 1/б, у будимпештанском VIII кварту

ОСВЕЋЕЊЕ СВЕЧАНЕ САЛЕ
ТЕКЕЛИЈАНУМА
Патронат Задужбине Саве Текелије позива вас да својим присуством увеличате предају на употребу и освећење свечане сале Текелијанума у Будимпешти (пети кварт,
Улица Вереш Палне бр. 17).
Свечаност са пригодним програмом, биће одржана 26.
новембра 2015. године, у 11.00 часова.

ИНФО СЕРВИС
Промоција романа-мозаика

„РЕКА ЗА ЈЕДАН ДАН”
Давида Кецмана-Дака
3. децембар 2015. (четвртак) у 18.00 ч.
Српски културни центар
Будимпешта, Ул. Нађмезе 49
Организатори: Српска народносна самоуправа
Ержебетвароша, Задужбина Јакова Игњатовића
и Српски културни центар

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.

СРПСКО ФОЛКЛОРНО ВЕЧЕ
У ЈОЖЕФВАРОШУ

СВЕТИОНИК
* За пријатеље бирам лепе људе, за знанце – добронамерне, а за непријатеље – мудре. Човек мора
бити опрезан и преопрезан када бира своје непријатеље.
Оскар Вајлд

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

* Политичари су свуда исти: обећаће да ће саградити мост и тамо где река не пролази.
Хрушчов
* Човек би морао заиста имати добро памћење када би памтио све што је обећао.
Ниче
* Обећати значи имати потенцијал да разочараш
људе.
Ширил Kоноли
* Обећавамо надајући се, а чинимо страхујући.

Ла Рошфуко

* Kо најспорије обећава, увек најверније испуњава
своје обећање.
Русо
* Обећања и кора од пите направљени су да се
преломе.
Џонатан Свифт
* Тек друштво може учинити човека добрим.

Клауд Хелветиус

Аутентични српски
грил ресторан
у срцу Будимпеште!

* Деца изгледа не подносе тако тешко кад су у мањини као одрасли.
Александер Нил

Увек свеже
месо на жару
и најквалитетнија
пића са Балкана!

* Ако нисте пажљиви, новине ће вас навести да мрзите људе који су потлачени и волите оне који их
угњетавају.
Малколм

Ráday utca 61, IX кварт

* Немојте се трудити да само ви будете добри, већ
да и свет што га иза себе остављате постане добар.
Бертолт Брехт

* Урушавањем солидарности у друштву, зачудо,
ствара се околина за мноштво заменских колективизама и фашизама свих врста.
Алфред Јелинек
* Усамљеност и осећај да ниси пожељан је најгоре
сиромаштво.
Мајка Тереза

Тел: +36 30 736 7996
Достављамо поруџбине
на подручју Будимпеште!

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399
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СА ЛИЦА МЕСТА
Фестивал традиционално
окупља фолклорне
ансамбле из расејања
и Србије, односно из
различитих делова
Балкана, а љубитељима
фолклора нуди посебан
ужитак, уз српску
народну музику и игре

IV фолклорни фестивал у Калазу

Смотра ансамбала из Мађарске, Босне и Србије

Ф

олклорни фестивал у Калазу je
манифестација коју су четврти
пут за редом организовали
КУД „Табан”, Српска самоуправа у
Калазу и Српска самоуправа Пештанске жупаније. На самом почетку манифестације госте је поздравила заменица градоначелника Калаза Тиборне Ерчењи, а у име калашке Српске самоуправе присутнима се обратио председник Петар Крунић.
На фестивалу су, из матице и региона, учествовали КУД „Први партизан”
из Ужица, ДОТ „Ђурђевак” из Колаша
у Босни и Херцеговини, КУД „Анђели”
из Јелашнице и КУД „Братство” из Суботице. Домаћинима је припала част
да отворе и окончају програм, па је
КУД „Опанке” из Помаза својим наступом отворио фестивалско вече, док је
завршну тачку извео КУД „Рузмарин”.
– Манифестацију смо покренули
сасвим спонтано, пре четири године.
Најпре су наступали играчи КУД-а
„Табан” и фолклорна удружења из
Помаза и Калаза. Тада још није било
гостију из иностранства. Временом се
проширио програм манифестације и
успостављена је сарадња са ансам-

КОНКУРС

блима из региона. Сарадња ансамбала је изузетно важна за континуирани рад и то смо знали од оснивања
ансамбла – рекао нам је Душан Вуковић, руководилац КУД-а „Табан”,
додајући да је настојао да успостави
и одржава сарадњу са ансамблима из
Србије и региона.
Према његовим речима, идеално би
било да се ансамбли годишње или двогодишње сретну на фолклорним манифестацијама. Понекад је тешко стално
одржавати контакт због даљине, али
размена искустава је веома важна.
– Група из Јелашнице по други пут
учествује на овом фестивалу и радо
се одазива позиву. Прихватамо и предлоге колега, па је тако један од прошлогодишњих учесника предложио
две групе које су позване на овогодишњу манифестацију. Надам се да ће
се проширити добар глас овог фести-

вала и да ће он наставити свој живот
– објаснио нам је Душан Вуковић.
„Табанаши” су током фестивала
свесрдно бринули о гостујућим ансамблима и пратили их током разгледања града, као и на наступе. Руководилац „Табана” истиче да за организацију треба много стрпљења, али да
су потребна искуства већ одавно стекли. Једна од великих приредаба је
„Табанско вече” које организују већ
годинама.
И док је будимпештански ансамбл
био задужен за програм и госте, Српска мањинска самоуправа у Калазу и
Српска самоуправа Пештанске жупаније обезбедиле су новчана средства
путем конкурса. У сарадњи са месном самоуправом омогућен је наступ у Дому културе у Калазу. Организатори имају у плану да укључе и
друге мањине које живе у Калазу, јер

је потреба за мањинским манифестацијама и програмима заједничка.
– Мислим да је ово једна успешна
манифестација. Можда је ове године
мање посећена због других дешавања у српској заједници, али је било
публике – испричао нам је господин
Вуковић и додао:
– Посебно ми је драго што су се
учесници након повратка својим домовима срдачно захвалили на позиву,
што потврђује да су се добро осећали. Мислим да је то веома битно, јер
је то најбоља препорука за ову манифестацију. Групе су биле изузетно
добре и публика је уживала.
Након фестивалског програма
уследила је игранка, на којој су свирали чланови оркестра КУД-а „Рузмарин” и гостујући музичари из
КУД-а „Анђели” и „Први партизан”.

Јована Вечић

СНН пружа шансу литерарним ствараоцима

Конкурс за књижевну награду „Милован Видаковић” 2016.

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 компјутерских 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 пуно име и презиме, краћу биографију,
поштанску и електронску адресу и
број телефона, аутори достављају
такође имејлом, у оквиру истог дописа, испод своје приче и шифре којом 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. фебруара 2016. године. Жири ће одлуку донети до краја марта, а резултати

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

конкурса биће објављени у следећим
медијима: штампано и онлајн издање
Српских недељних новина, интернет
страница РТС-а (подсајт за дијаспору) и сајт Конкурси региона.

Осим што информишу своје читаоце путем штампаног и интернет издања (www.snnovine.com), Српске
недељне новине чији је издавач Самоуправа Срба у Мађарској, као једино штампано гласило Срба у Мађарској, делују и на едукативном и
ширем културном и друштвеном
плану. Конкурс Милован Видаковић
је једна од акција којима уредништво листа настоји да своје читаоце
у Мађарској, али и ван ње, мотивише
да кроз писано изражавање у одређеним књижевним формама, негују

СРПСКЕ

Милован Видаковић се сматра зачетником жанра романа у српској
књижевности. Био је један од најчитанијих српских писаца свога времена. Детињство је провео на селу,
без школе, чувајући овце и козе, а
једини духовни утицај на њега имала је епска народна традиција.
Гимназију је завршавао у Сегедину, Темишвару и Новом Саду, а филозофију у Сегедину и Кежмарку, где
је уписао и студије права. За време
читавог школовања, Видаковић се издржавао подучавајући млађе ђаке.
Научио је латински, немачки, мађарски и делимично француски језик.
У јесен 1817. године постављен је
за професора Српске гимназије у
Новом Саду, а од 1824. радио је као
приватни учитељ у Темишвару,
Сремским Карловцима и Пешти. Често је био у беспарици, а последње
године живота провео је у Пешти.
Код њега су становали многи српски
ђаци који су се у то време школовасрпски језик и својим делима обога- ли у Мађарској престоници.
ћују књижевност која настаје на њеСахрањен је на српском гробљу у
му.
Пешти, а надгробни споменик му је

подигла Матица српска. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Милена Павловић-Барили

Одбачена од своје земље, а свет јој се клањао

Ниједна варош у тадашњој Kраљевини Југославији није желела
да је прими за наставницу цртања. За најобразованију и
најталентованију сликарку нигде није било места у родној земљи

у кревету. И не бих се увек луда и крива
осећала. Ја другима не дозвољавам да
ми кажу ни да сам луда ни да грешим,
јер знам и видим да нико од њих не би
могао моју равнотежу да издржи. Ја сам
овде сасвим смрвљена. Знам како нана
каже: „Из ове се коже нема куд”, па се и
ја копрцам, па не умем ћуд да променим.”

Селидба у Њујорк
Милена је у Америци провела последњих шест година живота. Тамо је сликала, излагала и, што је битније за тај њен
период, бавила се илустрацијом, дизајном, костимом, сценографијом. У једном писму, насталом чим је брод пристао у Њујорк, у августу 1939, Милена
мајци пише:
„Стигла сам. Сада је два сата ујутру.
Прве мисли и речи откако је лађа пристала шаљем Теби. Гледала сам дуго све
светлости у даљини. Као Венеција, само
много дуже са стране. Месечина и бели
облаци, и светиљке што мичу и клизе по
води, али се ништа друго не види. Ето, то
ти је Њујорк. А ја ништа не разумем.
Грдно ми је све чудно као у сну и као
обично…”

М

илена Павловић-Барили рођена је
у Пожаревцу, 5. новембра 1909. као
једино дете Данице Павловић и
Бруна Барилија, италијанског композитора, музичког критичара и песника. Према
мишљењу неких тумача, слику коју данас
имамо о овој уметници створила је заправо њена мајка, која је била потомкиња
најстарије Kарађорђеве ћерке Саве.
У најранијем детињству је показивала
колико је вешта са оловком, али и са
словима, јер је већ у петој години читала
новине, учила италијански и француски,
у седмој писала стихове о смрти, у десетој у Грацу савладала немачки.
У монографији „Жене у српском сликарству” пише да је Даница Павловић „у
детињству одлучујуће утицала на Миленино васпитање”, али да је и касније,
„када је отворена Меморијална галерија
Милена Павловић-Барили у Пожаревцу,
допринела стварању њеног, помало бајколиког лика чуда од детета, успешне
сликарке која је путовала по свету, дружила се са познатим личностима, срећно се удала за једног Американца и умрла од последица пада с коња”.
Милена се у свему што је радила предавала свим бићем. Њено сликарство
испуњено је необичним догађајима, сусретима, одласцима, лутањима и растанцима, тугама, притајеним траумама
и носталгичним сећањима.

Изложбе по Европи
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Милена је сликарство студирала у
Београду и Минхену. Прву изложбу
приредила је у Београду, а затим су

уследиле њене изложбе у Пожаревцу,
Лондону, Паризу, Риму, Њујорку. Вишеструко талентована, Милена је писала и
стихове које је први пут објавила 1934. у
италијанском листу Kвадрино.
У то време ниједна варош у њеној Kраљевини не жели да је прими за наставницу цртања. За најобразованију и најталентованију сликарку, нема места у родној земљи. Песник Сибе Миличић купује
њену слику „Анђели” и она сада има новац за карту до Америке.
Увек је лебдела између своје две домовине – Србије и Италије, па не чуди
њен велики нагон да оде у трећу земљу,
Америку и ту од 1939. године пронађе
свој мир. Из њених писама се види да је
тај одлазак значио одрастање, а у симболичком смислу и ослобађање од родитеља који су били превише снажне
личности. Из Њујорка родитељима све
ређе пише, а више се посвећује себи.
У поодмаклим годинама, често пуна
горчине, Даница Павловић је својим сећањима, у сачуваним и још више оним
уништеним писмима, створила о својој
ћерки, али и о себи, слику какву је желела. О специфичном сликаркином односу
са мајком сведочи и једно од писама непознатог датума:
„Да знаш само колико ми је потребно
да ме једног дана разумеш и да ми кажеш: „Сине, је л’ си уморна, одмори се
мало, јер си све урадила што си умела и
могла.” Чини ми се, кад бих једанпут у
животу то од тебе чула више никад не
бих имала несаницу. Више никад ме зора
ни сунце не би затекли будну и пренапрегнуту од мисли и брига и страховања

НЕРАСВЕТЉЕНИ
ДЕТАЉИ
Остало је још много нерасветљених тачака из њеног живота – довољно да још увек побуђују интересовања и машту, помажући у стварању
нових књига, документарних, есејистичких и романескних, као што је
свакако остало још неоткривених
слика и цртежа, развејаних по путањама њених лутања Европом и Америком. Можда то може да се односи
и на њене песме писане на шпанском,
италијанском и француском језику,
које су сачуване, преведене и објављене, и које нас приближавају њеној
скривеној интими, њеном сентименталном стању, траумама и дилемама,
мислима и симболици коју читамо са
њених ликовних реализација. Иако у
првом читању те песме остављају
утисак лепршавости и лежерности,
оне су, као и њено сликарство, саткане од енигми, симбола, метафора. И
на исти начин оне говоре о интими,
претачу сан и машту у јаву и јаву у
сновиђења.

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

де, Мадрида и Малаге, па потом Лондона и Париза. Желела је да свој живот веже за родну средину и пренесе своја
знања, искуства и велику љубав коју је
гајила према њој.
И као у некој бајци са лошим крајем,
она је тражила – без успеха – само
скроман посао наставника цртања у месту свог рођења Пожаревцу, али и у малим македонским градовима као што су
Штип, Тетово и Велес. Разочарана због
тог неуспеха, одлучила је да поново буде грађанка Европе, а када јој је и Европа постала тесна, пред сам почетак Другог светског рата – отпутовала је за Њујорк. Рат ју је спречио да се врати, тако
да је постала и грађанка Сједињених
Америчких Држава.

ГРАЂАНКА СВЕТА
Милена је била слободна грађанка
света, са којим није била у љубави,
била је симбол једног времена, али је
то време снагом своје креативности и
сама обликовала, колико својим инвентивним и поетским радовима, толико и својом енигматичном, занимљивом, пре свега необичном, и по
свој прилици, дубоко несрећном личношћу. Аура њене појаве као да још
увек ледби негде на раскршћима
традиционалних обичаја источне Србије, отмених римских вила и узнемиреног ликовног живота америчке
метрополе.

Фазе Милениног
сликарства

Иако већина теоретичара сматра да
се Милена због материјалне сигурности
присилно ангажовала у примењеној
уметности, пре је следила пут којим су
пре ње кренули светски познати писци,
сликари и уметници који су радили за
новине. Миленине модне илустрације
објављиване у Вогу током 1940. и 1941.
одликују се лакоћом линија и колористичком прозрачношћу акварела. Милена је цртала даме у једноставним хаљинама са спуштеним струком или деколтеом неправилног облика који обнажује
рамена или леђа, украшене перлама,
цветовима, огрлицама, минђушама, тијарама, брошевима, лепезама, шаловима. Сликарка је светске жене цртала по
узору на себе.

„Лепша од свих слика”
За Милену су говорили да је грациозна и
лепша од својих слика. Видела је властити лик, стаситост, узвишену женствену
лепоту, посебно у циклусу њених предивних рекламних креација за велике
модне магазине, познате парфеме и
фирме: Вог, Текстрон вог, Харперс базар,
магазин Херст, Таун енд кантри. Зрачила
је харизматичном лепотом и лако освајала високе аристократске кругове.
У приватном животу била је крхког
здравља и замишљена над вечитим темама живота и смрти. Многи су говорили да је сликарка лепша и љупкија од
својих модела и да би, када је улазила у
неку просторију препуну богатих жена,
све очи биле упрте у њу. Иако у једноставној хаљини, без накита и у шеширићу који је сама направила, Милена је
очаравала својом појавом.
Слике које је стварала у Америци, као
и песме које је тамо писала, интерпретиране су као дах носталгије и сете за родним крајем. Други светски рат је беснео,
а она је преко Црвеног крста слала новац и пакете родитељима и пријатељима,

сањајући да ће се вратити тамо одакле
је потекла. У то време не пати само за
домом, него и за кубанским пијанистом
Родригом Гонзалесом, који је остао
упамћен као љубав њеног живота, и то
несрећна. А срећу је пробала да доживи
са официром Робертом Томасом Госелинијем из Чикага, за кога се удала 24. децембра 1943. године.
Kрхком здрављу које ју је
пратило од детињства није подилазила никада, па није марила ни за упозорења лекара да
остави кафу и цигарете, које је
страсно конзумирала. Није сасвим познато шта ју је заправо
коштало живота, јер се њена
прерана смрт 6. марта 1945. године у Њујорку, када је пала са
коња, тумачила на више начина.

Обожавана
у свету – одбачена
у матици
Миленина уметност, као и њен
живот, говори о одсуству сваког стереотипа, али при том и о
злодуху судбине који је често
пратио уметнице модернизма.
У детињству је живела у Риму,
Ници, Бергаму, Линцу, Грацу;
школована је најпре у Уметничкој школи у Београду код професора Бете Вукановиц, Љубе
Ивановића и Драгог Стојановића, а затим код најугледнијих
педагога на чувеној минхенској
Академији (Хаберман и Kнир),
била пријатељ са Францом вон
Стуком, да би затим наставила
своја животна кретања, лутања
и трагања између Србије, Пожаревца и Београда где с успехом излаже, и Шпаније, Барселоне, Севиље, Kордобе, Грана-

страшености и личне подељености. Она
је свесна да је окружује претећи свет
Сликарство Милене Павловић-Барили који у њој изазива анксиозност, несигурпролазило је кроз неколико фаза у који- ност и неисказани, али свеприсутни
ма нема јасних и наглих резова, али има страх од пролазности, од непознаница
битних разлика. У том смислу је већ при- живота, од зла и таме које није могла да
хваћена класификација Миодрага Б. избегне у тешким временима са којима
Протића, највећег стручњака за Милени- је била суочена.
но сликарство који предлаже да се период током три године њеног најранијег
Највише је волела
стварања назове академизмом (између
портрете
1922. и 1931), да би након студирања у
Београду и Минхену (између 1922. и Сасвим је разумљиво што се у њеним ра1928) дошло до синтезе академизма и ним остварењима среће парафраза ресецесије (до 1930), после чега почиње да алног света, интерес за сликање људи и
се развија постнадреализам, који траје предела из сопствене околине, затим декоративне скице са сецесионистичким
до њене преране смрти 1945. године.
Њен постнадреализам се, према Про- орнаментом, које говоре о владајућем
тићу, може поделити у три фазе: између укусу првих деценија века. Често ради и
1932. и 1936. године, када Милена борави портрете личности из своје околине или
у Паризу и Риму, њен магични релацио- познате глумце изванредним пастелима,
низам је имао линеарне карактеристике, том осетљивом и врло захтевном техникоје се настављају на тзв. ренесансни пе- ком која омогућује пуноћу израза и плериод између 1936. и 1939. године, током менитост фактуре којој је она тежила.
Тек од 1932. године почиње препознаборавка у Фиренци, Венецији и Паризу.
Најзад, последњи период њеног живота тљив и за њу карактеристичан поступак
и рада у Њујорку обележен је магичким поетског везивања рашчлањених елемената, најчешће узетих из света антике.
веризмом.
Целокупно Миленино стваралаштво, Она их везује у нове низове, по принципу
њене слике, као и њене песме, је аутоби- слободних асоцијација у којима се може
ографско, успуњено осећањем усамље- читати симболичко значење. Или се, моности и извесне отуђености, можда за- жда, то значење подразумева захваљујући питорерскним, реалним
мотивима из сопственог живота, а у складу са њеним поетским исказима које читамо и у
њеним песмама и писмима. Цео
тај амбијент њеног живота,
окружења, стваралаштва можемо да уклопимо у дух и време постнадреалистичког зрачења тридесетих година XX века.
За разлику од изворног над
релизма претходне деценије,
који је имао јаку ангажованост,
било политичку, еротску, психолошку или једноставно друшвену поруку, који се хранио
радикалним експериментима,
новим теоријама и безграничним освајањем простора уметности, медија и живота уопште,
тридесете године доносе смирај са поетским и значењским
помаком. У њему се наглашава
смисао и утицај подсвести, сада већ признате психоаналитичке категорије која је уметности нудила безмерна подручја истраживања.
Отуда старе колоне, торза,
крила, драперије, статуе, наталожени у меморијама архетипске свести и архајских култура,
за које је Милена осећала да
им и сама припада, сви супротстављени модерном времену у
којем она живи. Тиме уметница
даје димензију пролазности
ономе што вечно траје. И
обрнуто, овековечује осећај пролазности сопственог
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– и сваког људског бића. На многим њеним делима из тог периода, у алогичним
односима предмета, рађају се фантастични призори: руше се стубови, кидају
се нити живота, враћа се првобитни хаос. Осећај несигурности и немира је очевидан.
Милена слика ликове из своје околине, често удвојене, а како се углавном
ради о поновљеном сопственом лику,
крупних црних очију са широким веђама, издуженог носа и лепо извајаних
устију, препознајемо значење алтер ега,
игре светла и таме, откривања и скривања. И погледа готово увек упртог мирно
али љубопитљиво у посматрача. Врло је
много представа дечјег лика који симболизује невиност, чистоту, чедност, биће
из стања које претходи греху и спознаји
и који се идеално уклапа у андрогине
фигуре којима Милена уздиже тежњу
ка савршенству, ка сједињавању са божанским. Једном речи – ка апсолуту.

Под утицајем ране
ренесансе
Након 1936. године њен цртеж се губи,
уступа место волуминозности и пуноћи
облика, постаје очевидан утицај раноренесансних мајстора којима се дивила и
чијим се делима надахњивала по музејима, збиркама и црквама Фиренце, Рима,
Венеције, у Праду, Лувру, лондонској Националној галерији или минхенској Старој пинакотеци. Kао по схеми коју је лансирао Бретон да се уметничко дело гради аутоматским бележењем подсвесних
импулса, њене слике све више добијају
обележја интимног, чак аутобиографског исказа пуног меланхолије, притајеног страха од кратковечности и зле судбине, која ће је одиста и задесити.
Под одређеним и јасним утицајем фирентинске ране ренесансе, посебно Fra Angelico-a, Botticelli-a
и других, развија се архитетонски простор као субјективна
прича, као дубинска исповест,
нежност и чедност. Њена фабула, то је њена интима.
Атмосфера њених слика је
испуњена романтичарским расположењем у којима се један
лик, управо њен, трансформише у различито пројектоване
особе, са различитим атрибутима као носиоцима богатих
симболичких значења. Тако се
на њеним сликама могу читати
открића мудрости, медитације
и живота кроз чест приказ лампе, или чин предавања, жртвовања и љубави кроз приказ пламена и жишка, као и знак заштите, власти и снаге кроз присуство руке, руке ствараоца
који преноси енергију. Још је
евидентније често одсуство
руке, чиме се евоцира кастрација, немоћ, неиспуњена жеља… Без руке људи постају
статуе, далеки одблесци живота; само падају у историју која их чува
од заборава.
Лет, као супротстављање земаљским
силама, телесној тежини, као израз чежње ка етеричном и надљудском, веза
душе и тела, земље и неба, краткотрајности живота и духовне лакоће – један
је од сталних њених мотива кроз приказе лептирова, птица и крила. Kао контрапункт, њене слике су пуне и наизглед
друкчијих мотива (плотови, ограде, препреке, зидови), али она њима управо метафорично говори о истим тежњама, о
затворености, о заштити, о тежњи ка сигурности.
Истовремено на путу смо читања да
се ради и о деоби, одвајању и раздвајању, скривању и откривању, прављењу разлике између унутрашњег
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и спољашњег: поново препознајемо аутобиографски исказ у симболичној
представи маске и вела које она често
ставља на главе својих насликаних личности. Туга, носталгија, благост, нарација, поетичност – све су то атрибути њеног сликарства.
Поштујући класичан ликовни поступак, који је у то време, тридесетих година, био углавном у целој Европи рефлекс
смирења након великих експериментација двадесетих година, Милена наглашава свој цртеж, прозирност екрана на

којем се дешавају сцене њених призора
и привидно поставља класичну композициону схему. Цртеж је најпре оштар, као
да је рађен пером. Уметница њиме уоквирује плошне делове, благо осенчене
акварелски прозрачним и лирским нијансама.
На сликама и цртежима уочљив је
утицај метафизичности Giorgio-a De
Chirico-a, са којим се, као и са његовим
братом Alberto-m Savinio-m, она дружила у Паризу, са којим је излагала, уз
De Pisis-a, Kubin-a, Zadkin-a и Терешковича. За De Chirico-a и његово дело везују их исти појмови сугестије заустављеног трајања, залеђеног времена, магичког и надреалног, претакање збиље и
сновиђења, реалног и утопијског, прошлог и садашњег, интелектуалног и

емотивног. Можда и сродно осећање родичне идиле, скромних амбиција,
подељености света – рођени су и она и утишане чулности, наглашене питорескон на Балкану који се тешко препознаје ности. Такву би генералну слику дали
и вреднује у дамарима великих метро- салони и велике изложбе, галерије и музеји модерне уметности, критике, катапола Запада.
лози и књиге тридесетих година.

Бекство
од агресивног живота

Између Париза и Рима

Европски уметнички круг метафизичности, интимизираног и романтизованог
постнадреалистичког дискурса њој је
најближи: везује их сродно осећање потребе да се побегне у свој затворени свет од модерног
агресивног живота који је слојевито и немилосрдно започињао да исказује, или потврђује
на још страшнији начин него
раније, своје антихуманистичко начело. Подсетимо се: двадесете године се завршавају, а
тридесете почињу великом
економском кризом; фашизам
и нацизам су у успону; шпански грађански рат ће ускоро
окупити интернационалне снаге на обе супротстављене стране… Уметници се у првим круговима одбране својих модернистичких поставки и кроз чисту уметност сматрају да се
могу супротставити пошастима предосећаних разарања,
или кроз уметност проналазе
путеве социјалне и политичке
ангажованости. Међутим, главни токови уметности целе
Европе, па и Југославије, смирују страсти, запостављају интелектуализам и експериментације авангарди претходне
деценије. Они траже своје место у том
привидно смиреном и блаженом, а у суштини већ усковитланом свету, кроз
своје слике интимне иконографије, по-

Милена Павловић-Барили живи између
Париза и Рима, излаже у Фиренци и
Лондону, борави у Венецији; блиска је
Jean-u Cassou-u, који пише предговор за
њену париску изложбу 1932, André
Lhote-u, Paul-u Valéry-u; излаже у најпрестижнијим галеријама и салонима:
Jeune Europe, Quatre Chemins, Billiet,
Pittoresque, Galleria del Milione, Galleria
della Cometa, на римском Quadriennale-u, париском Salon des Tuileries, на изложби групе Nouvelle Génération са којом
учествује у манифесту Rupture (Раскид) залажући се за уметност која одговара новом времену и новим поколењима, а то значи што даље од импресионизма који стално проналази модалитете
свога преживљавања, а што ближе надреализму, ценећи при томе и историјску
улогу кубизма.
У кругу је Нових снага којима се
уметници исказују као борци за повратак реду. Ређају се написи о Милени у
штампи, чак и у најбољим стручним часописима као што је Beaux-Arts; њене
фотографије су мерило монденских
европских кругова. Она ужива статус
неке врсте модернистичке „иконе”, а при
томе води велику уметничку и интимну
битку да пронађе себе и своје место под
кровом света.
Презиме оца Бруна Барилија, угледног песника, критичара, композитора,
аутора запажених књига, занимљиве
личности европске боемије, Милени је
свакако помагало. А можда још више
људима њеног окружења, не би ли је

ФОНДАЦИЈА „МИЛЕНИН ДОМ”
Данас галерија-музеј Милене Павловић-Барили функционише као Фондација „Миленин дом”. Сакупља сву расположиву документацију о уметници, текстове о њој, настоји да открије нова дела у земљи и свету, да прошири постојећи фундус Милениних радова у Пожаревцу захваљујући новим даровима, легатима и другачијој организацији посла. Публикује књиге и каталоге, организује изложбе и помаже другима у перманентном представљању Милениног опуса и њеног зрачења у нашој уметности. Између осталог, традиционално се приређује бијенална манифестација савремених уметничких тенденција позната
под називом Сан и машта у светлу Милене која је настојала да прати рефлексе њеног сликарства на млађе генерације уметника фантазије.

југословенским заробљеницима у логорима Италије и Немачке, за које је уредник часописа Vogue Frank Crowninnshield
дао епитете простудирано,
смирено, изузетног квалитета,
дубоке духовне преокупације… Излаже и у знаменитој вашингтонској Corcoran галерији,
и те њене наступе бележе значајни критичари и важна гласила (New York Times, New York
World Telegram, Art News); ангажована је као илустратор
престижног интернационалног
модног часописа Vogue, радове
јој објављују и Harper’s Bazar,
Town and Country, ради скице
за сценографију и костиме за
балет на музику Gian-Carlo-a
Menotti-a Sebastian, изведену
много касније тако да није доживела да свој рад види на сцени. Бави се декором и за Сан
летње ноћи, али то остаје нереализовано: чинило се да ће сценичност њене уметности наћи
свој прави еквивалент у позоришту и да ће то бити њена будућност. Ипак, не престаје и да
слика. Дела су развејана између приватних колекција Њујорка, Вирџиније, Kалифорније, поједина су касније донета у Југославију – и налазе се у галерији њеног имена у Пожаревцу
и Музеју савремене уметности
у Београду где се иначе чува и
излаже значајан број њених најмаркатнијих остварења, захваљујући пре свега поклону њене
мајке, а у избору Миодрага Б.
Протића.

ипак лакше препознали и сместили у тим
галиматијасима уметничких врева и њене личне амбивалентне судбинске подељености између патријархалне српске
провинције и екстремних ликовних трагања метропола Европе.

Ретки доласци у Србију
Повремено долази у Србију да посети
мајку са којом је у интензивној преписци
и драгу родбину, али после прве самосталне изложбе у београдском Новинарском клубу децембра месеца 1928. године са преко сто радова (у свом родном
Пожаревцу је излагала у Kристиној кући,
данашњем Народном музеју следеће,
1929. године) и након групног излагања на
Пролећним и Јесењим изложбама југословенских односно београдских уметника (1928. и 1929) у Београду, као и на
изложбама групе Лада (1930. и 1932) –
Милена више није део српског ликовног
живота. Она нема прилике да својим делима оставља траг на нашу уметност. О
њој се више чује, прича, повремено пише
у југословенским гласилима, прате се њени европски успеси, али све ређе и ређе,
тако да су њену изненадну смрт (умрла је
од срца, као последице пада с коња) у
Њујорку марта 1945. године забележиле
само америчка и италијанска штампа.

Живот је писао трагичну судбину:
њен муж Robert Thomas Astor Goslan
пренео је њене посмртне остатке у Рим,
где почива на гробљу Testaccio, између
оца и мајке који су много касније од ње
отишли и које је она, ако не у животу,
онда у смрти, спојила. А у Њујорк је кренула бродом јуна
1939. године, плативши карту
парама које је добила од познатог песника и критичара Сибе
Миличића, тада југословенског
конзула у Ротердаму за слику
Kомпозиција из 1938. године
(сада у Народном музеју у Београду). Желела је да посети велику надреалистичку изложбу
са делима уметника које је посебно ценила – Max-a Ernst-a,
Dali-a, Magritte-a, Masson-a и
многих других, организовану
приликом одржавања Светске
изложбе.
Међутим, повратка у Европу
није било, јер је избио рат. У
Сједињеним Државама најпре
живи тешко, а затим се стабилизује, излаже своје европске
радове код чувеног Julien-a
Levy-a, потом америчке у седишту Организације за заједничку помоћ америчких пријатеља

портретима које је у Њујорку радо сликала, као и о другој врсти дубине њене
нове уметничке визије, није нестала снага инвенције која ју је и раније карактерисала. Можда је само наглашеније присуство прерафаелитских узора – тврди
критика.
Године 1948. Америчко-британски
уметнички центар је организовао неку
врсту комеморације њеном изложбом
са деветнаест слика и скицама за балет
Себастиан и у том првом послератном
периоду следи само још једна манифестација под називом Mostre: La Donna
nell’Arte 1949. године у Палерму. Повремено, и то много касније, њене слике ће
се јављати на појединим групним изложбама у свету, али њено зрачење не престаје у Југославији.

Строжија правила

Након Другог светског рата, мир је у
овај део Европе дошао заједно са новим режимима и њиховом догматизованом уметношћу која је имала своја
строга правила. Због тога је морало да
прође девет година од Миленине смрти, да би се њана мајка Даница Павловић, подстакнута истом жељом и оца
Бруна Барилија, усудила да поклони
1954. године породичну кућу са баштом у Пожаревцу за Спомен-галерију
Милене Павловић-Барили. Поклонила
ју је заједно са њеним личним и породичним стварима и документима, и
бескрајно значајном колекцијом њених
радова из свих периода које је мајка
имала и до којих је у свом трагању након Миленине смрти могла да дође.
Та меморијална галерија са неколико стотина Милениних дела – тачније
око 600 слика, цртежа, пастела, графика, скица и школских радова, фотографија – отворена је тек 1962. године да
Постхумне изложбе
би њено духовно, али право присуство
Сликарство њеног америчког периода је, на непосредан начин било сада дубље
по овом аутору, веристичког карактера, и субстанцијалније у нашој средини,
и мада се писало о променама меланхо- него што је то било за време њеног жиличног, лирског расположења на њеним вота. 

КОБНИ ПАД С КОЊА
Према мишљењу неких, за уметницу су биле кобне последице незгодног пада с коња, а по другима срчани удар. Након четири године,
урна с њеним посмртним остацима похрањена је на гробљу за странце у Риму. Њен отац Бруно јавио је Милениној мајци, бившој супрузи,
у Пожаревац да јој ћерка „почива на једном дивном месту, на гробљу
у близини капије Светог Павла, препуном великих успомена на песнике, уметнике, на људе који су дошли из читавог света, а који су сада ту
поред ње”.
Тек 50-тих година, после изложбе у Музеју савремене уметности у
Београду, српска јавност се више заинтересовала за рад Милене Павловић-Барили.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ЊИМА ДУГУЈЕМО ЗАХВАЛНОСТ
ЗА СТВАРАЊЕ ВОЈВОДИНЕ

Када је Турска почетком
XIX века ослабила,
у народима Аустријског
царства пробудила се
национална свест и јавиле
су се тежње да створе своје
националне државе. Кораке
у том правцу чинили су и Срби

Д

о праве експлозије ових захтева
дошло је 1848, када се у Француској у фебруару те године, десила
револуција и када је монархија замењена републиком. Немци су одржали свој
конгрес уједињења, а Мађари су истакли своје националне захтеве. Дигли су
се и Срби.
Без икаквог унапред спремљеног плана и без претходне организације, они су

Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи, одржана је у Новом Саду
25. новембра 1918. Скупштина је прогласила присаједињење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији.
вају да се њиова народност призна и именован за врховног жупана у Бачкој и
слободно употребљавање језика њиног Торонталској жупанији и Вршачком
у свим њиним делима и саветовањма за- округу. Kао последица ратних дејстава и
слома револуције, јавили су се у Војводини немаштина и глад, а ситуацију је
још погоршало ширење сточне куге, као
Ђорђе Стратимировић
и додатни намети за издржавање царско-краљевске војске. Становништво је
масовно умирало. Николић је искористио свој положај великог жупана да,
без тражења сагласности од владе и цара, о државном трошку набави и достави народу велике количине хране и жита.
Издејствовао је обнављање око 18.000
порушених кућа и неколико цркава.
И сам је био ктитор православне цркве у Србобрану, а део средстава обезбедио је од аустријског цара Фрање Јосифа Првог, који му је био лични пријатељ.
У 47. години отишао је у пензију с високог државног положаја, и посветио се
књижевности, а неке његове рукописе
објавила је Матица српска, чији је почасни члан био.
Историја га памти као појединца који
је дао значајан допринос стремљењу
српског народа у Угарској ка слободи и

коном утврди.” Овај документ садржао
је и следећи поклич: „Kраљу верност,
отечеству сваку жертву, Мађарима
братску љубав!”
Али Мађари су врло брзо изразе те
љубави одбили!
Исидор Николић је рођен 1806. године
у Србобрану, у старој племићкој породици. Студирао је филозофију и права у
Исидор Николић
Сегедину, Печују и Пешти, а онда ступио
Народни одбор Срба, којим је председа- у државну службу. И пре 1848. године
вао Исидор Николић, донео је у Будиму био је посланик на црквено-народним
6. марта своје закључке, од којих је први саборима и активан у српском нациобио овај: „Србљи признају мађарску на- налном покрету.
родност и дипломатичко достоинство
Након пропасти српске револуције
мађарског језика у Унгарији, али захте- 1848-49. године, Исидор Николић био је
10. марта 1848. ступили у акцију: у Земуну и Панчеву формирана је народна гарда и збачене су општинске власти на чијем су челу стајали Немци. Панчево је
прогласило спајање са Угарском, а побуњеници у Земуну носили су мађарску
заставу.
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Министарства културе и информисања Републике Србије

Ђорђе Стратимировић

националним правима. Умро је 1862. године.

Ђорђе Стратимировић
Мађари нису имали симпатија за изливе
српске љубави. Захтеви Срба косили су
се с планом о јединственој Мађарској,
па је брзо дошло и до отвореног сукоба.
Kад му је депутација новосадске општине изнела захтеве о слободној употреби
српског језика, аутономији цркве и школе и установљењу свог народног сабора,
Лајош Kошут их је одбио.
Највише што је могао да им каже било је да „не треба тражити зајемчивање
посебних права, пошто их нико неће
угрожавати”. Поучени ранијим искуством, Срби су инсистирали на чврстим
гаранцијама, а млади, плаховити и амбициозни Ђорђе Стратимировић, главни
организатор народне гарде међу Србима, довикнуо је Kошуту да Срби своје
захтеве могу да остваре и уз нечију другу помоћ. На ово је Лајош Kошут раздражено узвратио да би то била велеиздаја
и да, ако је тако, „само мач може решавати спор између Срба и Мађара”.

Ђорђе Стратимировић, командант
српске војске у побуни 1848. године, рођен је 1822. у Новом Саду, у угледној породици – рођени стриц му је био чувени
митрополит Стефан Стратимировић. После школовања на Војној академији као
потпоручник је служио у аустријској
војсци у Италији, али је брзо напустио
војну службу. Униформу је скинуо 1843.
због женидбе са Мајом, ћерком спахије
Заке, коју је отео, јер су се једно другом
обећали пре него што је отишао у Италију. Растрзана између мужа, команданта
српске војске, и рођеног брата Стевана,
који се, мада Србин, приклонио Мађарима, она је 1848. године пресвисла од туге. Kад је Ђорђе у другом браку добио
ћерку, она је понела Мајино име. Венчани кум и велики пријатељ био му је кнез
Михаило Обреновић.

1848. до ногу потукао и злогласну регименту „Дом Мигел”, која је напала Сремске Kарловце с намером да српски покрет уништи у зачетку. Извојевао је и победе код Сентомаша, који ће управо после тога постати Србобран, па код Темерина, Ечке, Арадца, Великог Јарка, Kаћа,
Будисаве… Петар Петровић Његош са
Цетиња му је 1848. послао тадашње највише црногорско одликовање – Златну
медаљу Обилића. Дошао је у сукоб са
осталим вођама буне, у првом реду с патријархом Јосифом Рајачићем, па му је
одузета команда.
Стратимировић је после слома револуције 1849. ступио поново у аустријску
војску и стигао до чина генерал-мајора.
Пензионисан је 1859, али је у неколико
махова вршио дипломатске мисије за
Аустрију у Црној Гори, на Kрфу, у Епиру,
Србији и Италији.
У српско-турском рату 1875.
ставио се на располагање српској влади, али је осумњичен да
ради за интересе Аустрије, па
је морао да напусти Србију.
После 1877. године повукао
се из јавног живота и из Новог
Сада преселио у Беч, где је живео повучено све до смрти
1908. године. Написао је књигу
„Успомене”.
Стратимировић је после слома револуције 1849. ступио поново у аустријску војску и стигао до чина генерал-мајора.

Јосиф Рајачић
После одбијања Мађара да подрже српске захтеве, у војвођанским градовима дошло је
до немира током којих су Срби
спалили матичне књиге вођене
Јосиф Рајачић
на мађарском језику. Непопустљивост Kошута и осталих
Мађара за последицу је имала
На скупштини у Сремским Kарловци- све радикалније захтеве Срба. Они у пома 1848. године, где је заступао Kулпин, четку нису помињали ни аутономију ни
Ђорђе Стратимировић изабран је за војводство, али су то веома брзо постале
председника Главног одбора народа главне тачке српских захтева. Врење у
српског, који је требало да руководи народу је расло, па је карловачки митроустанком. Примајући дужност он је ре- полит Јосиф Рајачић за 1. мај сазвао Векао да се „укорењено бивше зло само са лику народну скупштину у Сремским
мачем у храброј србској десници може Kарловцима.
На овом збору, који ће у историји биискоренити”. То је било отворено гажење у буну. У првом делу сукоба водио је ти запамћен као Мајска скупштина, скусве војне послове, па је тако 12. јуна пило се око 10-15.000 људи. „Улицама су

се мешале родољубиве и црквене песме, звонила су звона, а
гуслари су певали о старим јунаштвима. На свим устима беху
имена Душана и Лазара; тражио се њихов дух, и њихов замах.”
Мајска скупштина прогласила је аутономну Српску Војводину, која се састојала од Срема, Бачке, Баната и Барање. За
војводу је изабран Стеван Шупљикац, а митрополит Јосиф
Рајачић проглашен је за српског
патријарха, чиме је Kарловачка
митрополија фактички уздигнута у ранг патријаршије. Изабран је Народни одбор као привремена влада Српске Војводине.
Јосиф Рајачић родио се 1785.
године у породици православног свештеника у Лици, у ХрСветозар Милетић
ватској. Његово световно име
било је Илија. Школовао се у
Загребу, Сремским Kарловцима
и Сегедину, где је завршио прву и другу дипломатији нађе излаз из настале ситугодину филозофије. Студије правних на- ације, па се упутио и цару у Беч, како би
ука, латинског језика и лепе уметности овај одобрио одлуке Мајске скупштине.
наставио је у Бечу, али их није окончао Али цар је одбио да то учини, већ је Срјер је 1809. ступио у аустријску војску, бе упутио на сарадњу с Мађарима.
која је ратовала против Наполеона.
У другом делу сукоба с Мађарима на
Наредне године замонашио се, а 1829. леђа патријарха Јосифа Рајачића пало је
године постављен је за епископа далма- и командовање војним јединицама.
тинског. На овом положају остао је четиНакон пропасти буне 1848-49. године,
ри године, посвећен највише борби про- посветио се просветном развоју Срба у
тив унијаћења православних Срба у Аустрији и у томе има огромне заслуге.
Далмацији.
Умро је 1861. године.
У лето 1833. године премештен је за
епископа вршачког, а 1842. године постао
Светозар Милетић
је митрополит Kарловачке митрополије.
На том положају затекла га је револуци- Срби су у Хрватима видели своје природне савезнике. Тражено је успостаја 1848. године.
Иако ће у њој имати једну од главних вљање заједничке скупштине Срба и Хрулога, Рајачић у почетку није био за ра- вата, у којој би хрватски бан био преддикалне мере. У време ових догађаја седник, а српски војвода потпредседник.
На путу у Беч, где је од цара хтео да
био је превалио шездесету годину и разумљиво је, пише Владимир Ћоровић, тражи признавање одлука Мајске скуп„што је и по васпитању и по годинама штине, патријарх Рајачић задржао се у
био уздржљив… Али народно располо- Загребу. Скупштина хрватског народа,
жење понело је, на крају, и њега. У толи- Сабор, није могла да се конституише, јер
ко пре, што му је била стављена у изглед новименовани бан и председник Сабора
од Срба толико жељена част патријарха. барон Јосиф Јелачић није био положио
За сваки случај он је, ипак, народну заклетву, пошто је католички надбискуп
скупштину пријавио мађарском Мини- побегао. Народ је захтевао од патријарха Рајачића да изврши постављење бана,
старству Просвете.”
Рајачић је настојао да избегне војни што је овај и учинио – устоличио је Јеласукоб с Мађарима. Покушавао је да у чића и благословио га својим крстом.
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Остало је забележено да их је маса на
рукама носила пуна два километра до
Цркве Светог Марка у Загребу. Хрватски
сабор је тада донео декларацију да „Хрвати и Срби, истородна браћа, имају у
Хрватској иста права имати”.
Везама с Хрватима све време трајања
револуције поклањана је посебна пажња, па је Рајачић у Загреб послао Светозара Милетића, да тамо агитује за
ствар Српске Војводине.
Светозар Милетић рођен је 1826. године као најстарији од седморо деце у
сиромашној обућарској породици. Захваљујући помоћи богатих Срба, похађао је Српску православну велику гимназију у Новом Саду, а остало је забележено да је био „најбољи ђак кога је гимназија икада имала”. Избијање немира
1848. године затиче га у Пешти, и он се
враћа у родну Бачку.
Светозар Милетић звони на узбуну у
чурушкој цркви и позива народ у борбу
против Мађара, који намећу свој језик и
гуше словенску народност. Мађарске
власти га прогањају, али га народ штити
од хапшења, и он преко Сремских Kарловаца одлази у Београд, где неуспешно
наговара српску владу да крене у рат
против Турака, те да тако започне опште
српски устанак на Балкану.
Враћа се у Сремске Kарловце на Мајску скупштину, која га бира за члана
Главног одбора, а патријарх Рајачић шаље га у Загреб. Kолико зато што су му
важне везе с Хрватима, толико и да Милетића због радикалног националног
става склони из центра збивања.
Светозар Милетић је два месеца боравио у Загребу, али Хрвати се у подршци нису макли даље од парола. Он се
враћа у Војводину и, разочаран, повлачи
у родни Мошорин.
Наредне године, кад буна пропадне,
захваљујући богатој стипендији кнеза
Михаила Обреновића, наставља студије
у Бечу. У Новом Саду отвара адвокатску
канцеларију 1856. године и наставља борбу с Мађарима за права Срба. Биран је за
градоначелника Новог Сада и са тог положаја проглашава српски језик званичним. Покреће и уређује Заставу, најутицајнији дневни лист код Срба у Аустроугарској, и оснива Српску народну слободоумну странку – први организовани национални покрет код Срба у Хабзбуршкој монархији. Мађарске власти затварале су га у више наврата, а због малтретирања на робији у 50. години живота
психички је оболео. Наредних четврт века боловао је и није се укључивао у политички живот. Умро је 1901. године.

уједињење са обе стране Саве и Дунава.
Своју шансу видео је и Милош Обреновић, који је девет година раније свргнут
с власти и од тада је лутао Европом. Он
је преко поверљивих особа нудио своје
услуге Мађарима, али је тражио да га
признају као српског деспота.
У самој Србији постојале су две струје: једна, предвођена лидером опозиције
Томом Вучићем Перишићем, који није
крио нетрпељивост према Пречанима,
била је за немешање, док је министар
унутрашњих послова Гарашанин био за
акцију. Kнез Александар Kарађорђевић,
који је тада владао Србијом, био је неодлучан све док није сазнао да се Милош
Обреновић спрема да оде у Срем међу
побуњенике. Тада је дозволио да се из
Србије упуте добровољци у Војводину.
Велика очекивања имали су и Хрвати.
Владимир Ћоровић пише: „Kод Хрвата
желела се сарадња са Србијом ради моралне помоћи и зато што се знало да ће
Срби из Војводине поступити онако како
им се буде препоручивало из Београда.
А у Загребу се желело да се не цепа наМатија Бан
родна снага, него да Срби и Хрвати иду
Побуњени Срби у Војводини надали су заједнички против Мађара.”
се помоћи из Србије, а неки су сматрали
Бан Јелачић слао је у Београд свог
да треба искористити прилику и извести изасланика да се утаначе будући односи
између Хрватске и Славоније с
једне, и Србије и Војводине с
друге стране.
У Војводину су прелазили из
Београда заговорници уједињења, а најгласнији агитатор
међу њима био је Матија Бан.
Он је крстарио по Срему, ишао
у Нови Сад, Загреб и Задар, и
говорио да треба извући, у том
мутном времену, што више користи за српску ствар, али у исто време радити и у споразуму
са Хрватима.
Овај Србин католичке вере
из Дубровника рођен је 1818. године. Са осамнаест година ступио је у фрањевачки ред, али је
убрзо из њега отишао. У 21. години путује у Цариград и Брусу, где је похађао елитну војну
школу. У Турској је купио и веМатија Бан
лико имање… Такав обрт у животу овог сина дубровачког

3

берберина неки историчари тумаче Ба- Главног одбора. Три дана касније Страновом везом с масонима и уласком у тимировић је збацио мађарског команшпијунску мрежу пољског грофа Адама данта у Тителу и запленио велику колиЧартотијског, који је настојао да уз по- чину оружја и муниције. У Војводину тамоћ Француске и Енглеске сузбије ути- да стално пристижу добровољци из Србије, међу којима су и такозвани бећари,
цај Русије.
Матија Бан је 1844. дошао у Београд, чији циљеви нису само национални него
где постаје васпитач кћери кнеза Алек- и пљачкашки.
сандра Kарађорђевића – за
шта му је, уосталом, била потребна препорука с неког високог места, пошто се у педагошком раду до тада није много
истицао.
Доцније је био шеф прес-бироа и водио је послове националне пропаганде. Аутор је
многих драма с националноромантичним садржајем. Место у Београду где је имао имање и кућу данас носи назив Баново брдо.
Матија Бан био је ватрени
заговорник националног уједињења и ослобођења Јужних
Словена. Срби, Хрвати и Бугари,
по њему, требало би да живе у
једној федералној држави, у
којој би Србија имала улогу коловође. Границе ове државе
Стеван Kнићанин
ишле би од Трста до Софије, а
у њој би се нашле и Босна, Херцеговина, Црна Гора, Стара СрВлада Србије преко службених Српбија, северна Албанија, Бока которска,
ских новина подстиче устанак, а затим
Далмација…
Умро је у Београду 1903. године. Он је шаље и добровољце с војводом Стева1848. године измислио реч „четник” да ном Kнићанином на челу. Прешавши у
Војводину код Kовина, он се ставио на
би означио герилце у Грбаљској буни.
чело борцима из Србије, чије је присуство представљало и војну и моралну
Стеван Kнићанин
помоћ.
Између Мађара и Срба, аустријски цар
Црногорски владика Његош, међуФердинанд подржао је бројније и боље тим, гледао је са извесним песимизмом
организоване Мађаре. Делегацији коју је на овај покрет. Алудирајући на чињенипредводио патријарх Јосиф Рајачић он је цу да српски захтеви најдаље иду до аусаопштио да је Мајска скупштина била тономије у оквиру Аустрије, он је у јулу
незаконито сазвана, а одлуке на њој до- писао кнезу Александру: „Војводство на
нете под упливом Срба из Србије, и да слабе гране стоји, па и да је сасвим
их он због тога не може потврдити.
ослобођено од Маџара, за Србство никаРат Срба с Мађарима почео је 12. јуна ква напредка, како Срби за себе не воју1848, кад је пред Kарловцима Ђорђе ју него за туђина”. А другом ће прилиСтратимировић, упркос Рајачићевом на- ком исте године рећи: „Е сиромаси Слалогу да се не залеће, разбио чету војни- вјани, што би Европа без робовах да јој
ка послату да онемогући деловање није њих!”

војска, ученици београдских
школа, велики број Београђана
и доста света из Војводине. По
наређењу аустријског цара
Франца Јозефа I, погребној поворци се прикључила и делегација од 80 официра из свих пукова у Војводини.

Стеван Шупљикац

Стеван Шупљикац
Стеван Петровић надимак је стекао
по Kнићу крај Kрагујевца, где се родио
1807. године. Kао младић постао је гардиста Милоша Обреновића и пратио га
на путу у Цариград. Доцније је био начелник округа.
Иако је био без икаквог ратничког искуства, кнез Александар Kарађорђевић,
његов лични пријатељ, шаље га 1848. године у Војводину. Kнићанин је прешао
Дунав код Kовина 25. јула.
Истакао се у биткама код Панчева и
Вршца, а прочуо се због своје неустрашивости. У запису једног савременика
каже се: „Пред сам почетак боја седа на
коња, запали чибук и ођаше лагано тамо
где је најпогибаоније место… Најнеобичније, пак, дело јуначко показао је кад
је на коњу лагано и пушећи, дошао на
сто корачаја пред непријатеља, разгледао све што је хтео, избацио (испалио
метак – прим. нов.) пиштољ и лагано се
вратио.”
Влада Србије наложила му је у пролеће 1949. године да се врати у Београд.
Kнез Александар Kарађорђевић дао му
је чин војводе, који је у историји Србије
до тада имао само Тома Вучић.
Доживео је мождани удар 1954. и
умро наредне године. Вукова ћерка Мина писала је да му се то десило због неумерености у храни и пићу.
Kнићанинов погреб је био догађај
ретко виђен у Београду. Церемонији су
присуствовали кнез Александар и кнегиња Персида Kарађорђевић, митрополит
београдски, свештеници, чиновништво,

Иако га је Мајска скупштина
изгласала за војводу, аустријски официр Стеван Шупљикац
није желео да се прихвати дужности без царевог одобрења.
А оно није стизало, јер је Беч
покушавао да се нагоди с Мађарима. И тек кад је Аустрија
схватила да до такве нагодбе
неће доћи, Шупљикац је из
Италије, где је био на задатку,
упућен у Србију.
У Сремске Kарловце је дошао тек 6. октобра 1848. Затекао је преко 20.000 слабо наоружаних војника без униформи
и без довољно официра. Посветио се уређењу јединица, али је већ 15.
децембра те године у Панчеву умро од
срчаног удара.
У новембру те године на бечком престолу дошло је до смене: млаког Ферди-

нанда сменио је млад и одлучан Фрања
Јосиф. Да би Србе придобио за себе против Мађара, он је изјавио да прихвата
српске захтеве, али је њихово спровођење у дело остало на дугом штапу.
Да не би ратовали на два фронта, сада
су се Србима обратили и Мађари, нудећи
им споразум. Међутим, руски цар је од
почетка одлучно био против Лајоша Kошута, па је извршио притисак на Београд
да се од сваког договора с Мађарима
одустане. Почео је немилосрдан рат.
У први мах српска војска бележила је
успехе против Мађара. Током офанзиве
у јануару 1849. под своју контролу ставила је већи део територије прокламованих граница Српске Војводине. Њено
напредовање на север заустављено је
почетком марта у бици код Kапоње, близу Суботице. Ту је српска војска од око
4000 војника поражена од четири пута
бројнијих мађарских снага.
Мало затим уследила је контраофанзива Мађара, у којој је српски покрет у
Бачкој и Банату готово уништен. Срби су
губили место за местом, а последњи отпор пружали су Стратимировић и Kнићанин. Мађарска војска с Петроварадинске тврђаве је 12. јуна готово сравнила
са земљом Нови Сад. Српски покрет је
практично угушен.
Мађари, међутим, нису дуго уживали
у победи: у сукоб се 1. августа 1849.

укључила руска царска војска и нанела
им тотални пораз. Већина мађарских заповедника је стрељана, а Лајош Kошут
је побегао из Угарске прво у америчку
државу Ајову, затим у Турску, и на крају
у Италију, где је доживео дубоку старост. У Турској му се придружила жена,
којој је у томе помогао Илија Гарашанин.
Цар Фрања Јосиф је 18. новембра
1849. прогласио Војводство Србију и Тамишки Банат, са седиштем у Темишвару,
у којем су Срби чинили мањину.
Борба за национална права настављена је у деценијама које су долазиле.
Стеван Шупљикац рођен је 1786. године у Петрињи, данашњој Хрватској, у породици аустријског официра. То је одлучило да се и он посвети војничком позиву иако је завршио студије филозофије.
Служио је у аустријској, па у француској војсци, где је био ађутант Наполеоновог маршала Мармона. Због јунаштва
показаног у походу Француза на Русију
1812. године, Наполеон га је одликовао
Легијом части. Шупљикац је први Србин
који је добио овај орден.
Поново је примљен у аустријску војску 1814. године, и у њој остао наредне
три деценије, до револуције 1848. године.
Сахрањен је у фрушкогорском манастиру Kрушедолу, поред деспота Ђурђа
Бранковића. 
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