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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
Нижу се наступи Мединчана

Барањскa народноснa панорамa

Фестивал вина у Виљану

Сезона ходочашћа
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Вацлав Kлаус:

„Прихватањем миграната Европа врши самоубиство”

Бивши чешки председник оптужио је европске
лидере који се залажу за прихватање избеглица да
Европу наводе на самоубиство. Он оцењује да
старом континенту, из тог разлога, прети распад
европске културе и цивилизације

К

лаус је поручио да, ако већ
Немци желе избеглице, Чешка
мора по сваку цену да се брани
против предлога да се у оквиру релокације и европских квота, избеглице
доделе и њој.
„Прихватити мигранте или их чак
подстицати да долазе овамо, то је нешто, што… не плашим се да употребим
израз који није мој, да Европа врши самоубиство”, казао је Kлаус у интервјуу
за викенд издање „Лудових новина”.
Kлаус је изјавио да Чешка не треба
да прима никакве избеглице и да мора одмах да их шаље натраг.
„Ако Немци хоће да их приме, то
је њихова ствар, али ми морамо по
сваку цену да се боримо да их не додељују нама. Апсолутно је очигледно
да то изазива потпуни распад европ-

ске културе, цивилизације, система
вредности, верских структура”, рекао је Kлаус за чешки лист.
Бивши председник упозорио је да
садашњи избеглички талас представља један потпуно нови феномен масовне миграције, јер је до сада Европа познавала само појединачну имиграцију, и да стари континент није у
стању да апсорбује толики број избеглица, чак ни када се они раздвоје од
имиграната.
„Kо уопште сме да присвоји себи ту
потпуно недемократску амбицију да
одлучује о нечему таквом? Фатална
грешка. Ја не могу да се сложим са
тим. Уопште није реч о томе да Европа
има капацитет да прими милион људи… Није у питању физички капацитет
да се људи послажу некуда, као сар-

дине. У питању је капацитет
било којег људског друштва
да га не послажу као сардине”, рекао је Kлаус.
Он је покренуо потписивање петиције против миграната и кампању да се распише референдум, да Чеси
одлуче сами да ли ће примати избеглице. Као политичаре који би, за разлику од немачке канцеларке Ангеле
Меркел, били у стању да реше избегличку кризу, означио је мађарског премијера Вацлав Клаус
Виктора Орбана и председницу Народног фронта у Француској
Kао једино могуће решење за
Марин ле Пен.
Европу пред претњом нових избе„Споразуми су увек били парче па- гличких таласа и у садашњој кризи,
пира које су моћни мењали према Kлаус је навео укидање већинског
својој жељи. Сетите се дебата о спо- гласања у Европској унији и повратак
разуму из Мастрихта и критеријуми- принципу консензуса.
ма за прелазак на евро. Сви знамо да
„То би потпуно преокренуло атмоих нико не поштује. Зашто онда када сферу у Европи. Kонсензусом 28 зеје политички коректно да дочекујемо маља би се компликовано долазило и
избеглице хлебом и сољу, сви инси- дошло до решења. Ми само желимо
стирамо на поштовању споразума”, да се ослободимо диктатуре Европказао је Kлаус.
ске комисије”, казао је Kлаус. 

Казнене мере за „несташне” амбасадоре

Н

Недипломатско понашање дипломата

аредних шест месеци амбаса- У дипломатску праксу се, у последње време, уводе
дор Албаније у Србији Иљир
казнене мере према „недисциплинованим”
Боћка неће моћи да контактиамбасадорима, па тако амбасадор Албаније неће
ра са премијером Србије, али ни са
једним другим српским званичником.
моћи да контактира са српским званичницима у
Таква мера званичног Београда, коју
наредних шест месеци, јер је одбио да се одазове
је јуче саопштио Александар Вучић,
уследила је као одговор на потез ди- позиву српског Министарства спољних послова, које
пломатског представника Тиране које хтело да му уручи протестну ноту
ји је одбио да се одазове позиву Министарства спољних послова
како би му била уручена
протестна нота, због напада
на српске фудбалере у Албанији.
„Такво недипломатско понашање не могу да разумем”, рекао је Вучић, додајући да Албанија има право
на такву реакцију. Србија је,
како је појаснио, могла да
одговори на два начина –
или да Боћку прогласи за непожељну особу или да се у
наредних шест месеци ниједан званичник не сретне са
њим. На крају се Београд
определио за ову нешто блажу реакцију. Албански амбасадор је, како су објаснили у МСП-у Србије, поступио
по налогу из Тиране уз образложење „да се није ништа
десило”.
Боћка је други амбасадор који у последњих петнаест дана није прихватио
протестну ноту Србије. Пре Албански амбасадор Иљир Боћка
њега то је учинио хрватски
изасланик Гордан Маркотић крајем говао нотом у којој је оценио да та- међународно право кажу да то није
прошлог месеца. Подсетимо, после кве мере нису забележене у циви- случај, односно да је хрватски амбаодлуке званичног Загреба да због лизованом свету. Маркотић је реа- садор поштовао дипломатски протовеликог прилива сиријских избегли- говао одбијањем да прими такву кол, док се албански представник поца блокира границу са Србијом и ноту.
нео супротно дипломатским правионемогући улазак путницима са
Иако су потези Тиране и Загреба на лима. Та разлика, како кажу, није бесрпским пасошем, Београд је реа- први поглед идентични, стручњаци за значајна.

Зашто је Маркотић био дипломата,
а Боћка направио гаф?
Хрватски амбасадор је дошао у
МСП, упознао се са текстом ноте и
тек онда одбио да је прими. То је, како објашњава Владислав Јовановић,
бивши министар спољних послова
СРЈ, прихваћена пракса у дипломатији, јер ако нота садржи речи које су
увредљиве за другу државу, онда
она има пуно право да одбије да је прими.
„То што је хрватски амбасадор урадио, без обзира на
неодбрањивост њихове позиције, нешто је што је допуштено и што је предвиђено
Бечком конвенцијом”, каже
Јовановић.
С друге стране, потез албанског амбасадора, који
уопште није желео да дође
у МСП је, истиче он, крајње
неуобичајен и непрофесионалан, јер је амбасадор дужан да се одазове без обзира на то због чега је позван.
Ако се није слагао са нотом,
могао је једноставно да је
не прими. Боћка је својим
понашањем, оцењује Јовановић, увредио државу у којој
је, пошто је МСП орган одређен законом да одржава
контакте са амбасадорима,
те је на позив министарства
свако дужан да дође.
Наш саговорник каже и да
је албански амбасадор, после реакције из Београда, заправо постао неупотребљив за своју земљу.
Пошто је обавио посао, Јовановић
процењује да ће он после неког времена бити и замењен, а односи Београда и Тиране настављени као да се
ништа није десило. 
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п Компликује се мигрантска криза
о Затварање граница нагони
г
л мигранте да презиме у Србији
е Будимпешта очекује да ће затварање граница са
На други д Хрватском уродити смањеним бројем прилива
ЕКСПАНЗИЈА
МЕДИЈСКИХ ДРЖАВА

За разлику од предигиталног
доба, кад су људи имали само
велике медије, у којима су могли
чути различите ставове, сада
свако живи унутар своје медијске
микродржаве, у којој се сви
„становници” слажу око свега

миграната на њеној територији. Стање на терену
говори како ће, по свему судећи, многи од њих
морати да презиме у Србији

И

нтернет и дигитални медији
донели су људима могућност
да хируршки прецизно бирају
шта желе, а шта не желе да читају и
гледају. Временом, људи почињу да
прате мале медије који подржавају
њихове личне ставове, на друштвеним мрежама прате искључиво људе
са чијим се ставовима слажу, а све
друге блокирају. На тај начин, стварају свој мали, изоловани медијски
свет, унутар којег добијају искључиво потврду свега у шта су и раније веровали. Шансе да до њих допре текст
који им може пољуљати неки став
скоро да су никакве. То је „балканизација медија”.
Узмимо за пример особу која има
изразито десничарске ставове. Некада
би таква особа могла да чује и мишљења либералнијих људи, свуда око
себе. Данас ће на интернету пратити
искључиво своје, десничарске медије,
пратиће такве људе на „Твитеру” и
„Фејсбуку” и сав медијски дискурс те
особе састојаће се од хиљада и хиљада људи који једни друге подржавају
у својим ставовима. Многима од њих
може деловати сасвим реално, на пример, информација да Русија и Кина
ускоро крећу у поход на Америку и
да ће за коју годину, кад они победе,
Србији бити враћено Косово и пола
бивше СФРЈ и да ћемо бити огромна
држава као у време цара Душана.
Појава различитости мишљења, која
се традиционално одувек ценила, сада је постала нешто што се осуђује.
Свако ко напише став изван догматског устава либералне медијске државице, аутоматски постаје „фашиста”. У медијском смислу, данас постоје многе „балканизоване” државице. На пример, ја живим у некаквој
„дигитално-информационој” држави.
Пратим углавном такве портале и такве људе на мрежама, такозване „миленијале”. Унутар моје државе делује
као да су дигитални медији и интернет једино занимање које постоји, као
и да је информациона технологија
најбоље решење за све друштвене
проблеме и кризе било где у свету. Наравно да је то сасвим ван реалности.
Када одем и прочитам шта се дешава унутар других медијских држава,
добијем какву-такву објективну слику.
Ипак, проблем је што већина људи то
не ради. Сви углавном седе и учвршћују бетонске зидове око себе. Зато ће
ово бити један од главних проблема са
којима ће дигитални медији морати да
се изборе у будућности.

М

ађарска је прошле недеље затворила границу са Хрватском, а очекује се да у складу
са тим сличне мере предузме и Словенија, док Беч најављује отварање
транзитне зоне на својој граници са
Мађарском – како би се утврдило ко
су прави азиланти, а кога треба вратити натраг одакле је и дошао.
Будимпешта очекује да ће овај корак донети резултате сличне онима
какве је донело недавно затварање
границе са Србијом. Мигранти ће, како се наводи, моћи да поднесу захтев
за азил у две транзитне зоне које ће се
успоставити на граници са Хрватском.
Овакав развој догађаја могао се
очекивати после самита у Бриселу, на
коме су договорени обриси акционог
плана о тешњој сарадњи са Турском,
ради успоравања прилива избеглица,
док су се на маргинама самита, по
ходницима, усаглашавали планови
како да се реагује у тренутној хитној
ситуацији, када су сви избеглички
смештајни капацитети у Аустрији,
Хрватској и добром делу Немачке
пребукирани.
У таквој ситуацији, када су план са
Турском и резултати на дугом штапу,
свака земља гледа да заштити своју
границу како би избегла да заглављени
мигранти у великом броју презиме на
њеној територији. Капацитети за смештај избеглица пуцају у свим земљама, а после три хиљаде жртава које су
се удавиле у Медитерану, на бугарској
граници је погинуо један Авганистанац
од метка тамошњих граничара.
Из Баварске стижу вести о враћању миграната у Аустрију, а из Беча о
претрпаним камповима и о могућим
проверама права на азил директно на
граници са Мађарском. Мађарска је
ограду према Хрватској већ инсталирала. Логично је да Љубљана очекује
преусмеравања избеглица према њој,
па и „сама реагује одговарајућим меИсток Павловић рама”, како је најавио словеначки

премијер Миро Церар још у Бриселу.
Пут се тако затвара у Србији и Македонији, где ће велики број миграната
или избеглица морати да презими.
Словенац Миро Церар је о могућим
решењима разговарао са Виктором
Орбаном, хрватским колегом Зораном
Милановићем и аустријским канцеларом Вернером Фајманом. Пресудно
ће бити како ће се Немачка односити
према мигрантском проблему, најавио
је словеначки премијер. Уколико она
не буде кадра да прима Сиријце и
остале придошлице темпом којим је
то до сада чинила, границе ће на овај
или онај начин по домино ефекту морати да се затварају, све до Србије.
Пошто Грчка није била у стању да
одбрани шенгенске границе, пут се
затвара у Србији и Македонији, можда Црној Гори и делимично у Хрватској, где ће велики број миграната
или избеглица морати да презими, како су упозоравали многи европски
аналитичари и мањи број политичара.
Турска ће вероватно добити визне
олакшице и три милијарде евра, ако
успе да успори одлив од око два ми-

Друштво
лиона Сиријаца и још триста хиљада
Ирачана који се тренутно налазе у
камповима у овој држави, мада је лидерима 28 чланица ЕУ јасно да је заустављање сеобе немогућа мисија, бар
док трају ратови на Блиском истоку.
По оцени председника Тајипа Ердогана, Европска унија је „неискрена”
и сувише је касно схватила да је улога Турске кључна у ублажавању избегличке кризе. Турска је до сада потрошила седам милијарди евра на избеглице, а три милијарде из Брисела
биле би довољне само у почетној фази како би се побољшали услови у камповима за мигранте.
За Анкару је важније да
Брисел обећа убрзану визну
либерализацију, чиме би се
становницима Турске отворили слободни путеви у земље Европске уније, а тиме
би се знатно повећале шансе
Ердоганове партије (Странка
правде и развоја) да на изборима 1. новембра поврати већину у парламенту. Али ако
се криза додатно заоштри и
сам „Шенген” би могао да
падне, па би за визе морали
да чекају у ред дословно
сви, а не само Турци.
О наглој љубави Брисела
према Ердогану, упркос његовој ауторитарној власти и
кршењу људских права, пише и истанбулски дневник „Хуријет”. У тексту под насловом „Меркелина изненадна љубав према Ердогану”, постављају се ипак питања да ли ће немачка канцеларка успети да испуни договор са Турском који је наводно био
тек у фази обликовања.
На пролеће би могло да дође до
још већег прилива људи, како је предочио Доналд Туск, председник
Европског савета – тада би милиони
људи могли да крену ка Европи.
У таквим околностима није ни чудо
што је систем квота, који је уз отворено противљење Вишеградске групе некако изгласан прошлог месеца, практично постао мртво слово на папиру.
Од 160.000 миграната који треба
да се из Италије, Грчке и још неких земаља распореде по земљама чланицама ЕУ, до сада је само 19 Еритрејаца пребачено авионом у Шведску, уз
огроман медијски публицитет. А за
то време 30 Сиријаца одбило је да
лети авионом у Луксембург. Они су
планирали пут другом рутом.

СНН
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Друштво

Сарадња Срба и Хрвата у Шиклошу

Договори о коришћењу простора у шиклошкој тврђави
У Центру за културу у Шиклошу, одржанa је
седница о проналажењу простора за изложбу
Хрвата из тог дела Мађарске, којој су
присуствовали заменик начелника села Чаба Балаж,
председница Самоуправе Хрвата у Шиклошу Тимеа
Боцковац и трочлано бирано тело шиклошке
Српске самоуправе, предвођено председником
Иваном Јаношевом

Обећање подршке у вези са обезбеђивањем једног импозантног простора у шиклошкој тврђави добили
су и од руководства, града што је
значило додатну мотивацију представничком телу Хрвата у овом граду
да реализује своју замисао по питању
поставке колективног сећања на Хрвате у Семартину.
Поред тога, поменута самоуправа
– имајући у виду леп и садржајан
излагачки простор месних Срба – и

Иван Јаношев

сама је желела да допринесе промовисању културне шароликости
града. Међутим, у последњем моменту испоставило се да су дворане
у тврђави заузете, па је руководство
локалне самоуправе града предложило да се хрватска поставка отвори у једном од два српска излагачка
простора.
Председница Хрватске самоуправе у Шиклошу Тимеа Боцковац је затражила заједничко заседање три

стране, како би се чула мишљења у
вези са насталом ситуацијом. Она је
уједно изнела став представничког
тела Хрвата, према којем хрватска
самоуправа не жели да се смањи
српски излагачки простор и неприхватљива је селидба експоната који
чине српску грађу.
Што се тиче Самоуправе Срба у
Шиклошу, она је била спремна да
уступи једну од две просторије Хрватској самоуправи, поготово што је
првобитно имала информацију да
се ради о привременој изложби.
Спремност да се подели излагачки
простор са темељила и на чињеници
да се чланови поменутих самоуправа и у приватном животу друже и
сарађују.
„Ми смо веома добри пријатељи.
Баш зато, слободно могу рећи да немамо ништа против хрватске заједнице која је исто тако једна од мањина овде у Шиклошу. Наша историја је

И

деја сазивања заједничког форума потекла је од председнице Хрватске самоуправе Тимее Боцковац. Како нас је информисала, седницу је иницирала у циљу
избегавања потенцијалних несугласица између хрватске и српске самоуправе, поводом могуће реализације изложбе о семартинским Хрватима, у шиклошкој тврђави. Наиме, како би представили духовно и материјално богатство Хрвата у Семартину, одакле су се људи добрим делом доселили у Шиклош, чланови
шиклошке Хрватске самоуправе су
одлучили да направе једну сталну
изложбу о прошлости шокачких Хрвата у поменутом барањском насељу, за шта су путем конкурса набавили и неопходна материјална средства.
Учесници састанка у Шиклошу

Седница у Десци

У припреми „Банатски сабор”

Традиционална манифестација у Десци биће
одржана 7. новембра ове године, по 21 пут. На смотри
духовне и народне песме и музике, домаћини очекују
пријаве оних који негују српски народни мелос,
односно, православну литургијску песму

У

седишту Самоуправе Срба у
Десци, одржано је заседање месне Српске самоуправе којим је
председавао Чедомир Адамов, председник бираног тела Срба у поменутом насељу. На дневном реду најпре
су се нашли јесењи програми. Чланови самоуправе су се договорили да
током јесени приреде две литерарне
вечери. На једној би гост Дешчана
био Павле Папулин, бивши лектор Сегединског универзитета који би одржао предавање о Николи Тесли, док
би за другу прилику организатори
желели да позову књижевника Драгомира Дујмова и његовог брата,
историчара Милана Дујмова.
Било је речи и о предстојећем Банатском сабору. На смотри духовне
и народне песме и музике, домаћини Чедомир Адамов

и овом приликом очекују пријаве
оних који негују српски народни мелос, односно православну литургијску песму. Међутим у току организације фестивала оваквог значаја и
обима, материјалне потешкоће увек
постоје. Зато је Чедомир Адамов наговестио да ће финансијску подршку
за ову традиционалну приредбу затражити од Самоуправе Срба у Мађарској, односно Културног и документационог центра Срба у Мађарској, који су и раније финансирали
исхрану учесника фестивала.
Током седнице је размотрен и ток
реконструкционих радова на месном
парохијском дому. Извођачи убрзано
раде, тако да постоји нада да ће се
послови окончати до 7. новембра, када би желели да изврше и освећење
обновљеног парохијског дома.
У наставку заседања, чланови
представничког тела Срба у Десци,
размотрили су актуелности које се
тичу месне Српске самоуправе, а наредна седница заказана је за почетак
децембра месеца.
П. М.

заједничка. И до сада смо живели у
миру и међусобном поштовању, а тако ће то бити и у будуће” – изјавио је
Срето Вечериновић, члан Шиклошке
српске самоуправе.
Током седнице размотрене су
могућности проналажења другог
излагачког простора у тврђави. Пошто је у одређеним дворанама истекао рок тамошњих поставки, на
крају заседања хрватска и српска
самоуправа су заједнички иницирале да локална самоуправа града
Шиклоша нађе решење унутар тврђаве. Обезбеђивање једне просторије, услед ослобађања излагачких
простора, не би требало да представља проблем. У једној од њих, како
рекоше представници поменутих
народносних бираних тела, свакако
своје стално место треба да има хрватска поставка, а при том обим
српске музејске грађе не би требало
да буде мењан.
Чаба Балаж, заменик градоначелника Шиклоша је обећао да ће став
двеју народносних самоуправа пренети градоначелнику Јаношу Мареничу, који је већ у понедељак, 5. октобра, донео одлуку да Самоуправи
Хрвата, за изложбу уступи посебну
просторију у тврђави, тако да ће
српска поставка и даље остати на
месту где се и тренутно налази.
Предраг Мандић
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Нова могућност за промоцију српске културе

П

Руководиоци печујске
Галерије „Тотал арт”
одржали су састанак са
представницима
Самоуправе Срба у
Печују и Печујскобарањског српског
удружења, како би се
договорили да у склопу
приредбе „Барањска
народносна панорама”,
представе и сегменте
српске културе

Барањскa народноснa панорамa

риликом
разговора,
руководиоци Галерије
„Тотал арт” Илона Рожњаи и Андреа Кардош, изразиле су жељу да се након
годину дана српска народност у Печују, и уопште у Барањи, поново представи широј јавности помоћу музејске грађе,
првенствено представљањем текстила, старих фотографија, намештајем
и другим занимљивим експонатима.
Радован Горјанац, председник Самоуправе Срба у Печују и др Милица
Павлов, секретар Печујско-барањског српског удружења су изнели
своје мишљење и виђење по питању
промовисања српске грађе. Наиме,
организатори су дали заиста кратко
време за прикупљање материјала, па
су зато затражили да се помери за
касније унапред заказан термин
отварања изложбе који су, иначе, руководиоци Галерије „Тотал Арт” донели без претходне консултације и
усаглашавања за представницима
српске народности.

Уједно је постигнут договор у вези
са разменом адреса одакле се могу
позајмити поједини комади музејске
грађе који сведоче о прошлости и лепотама културе српског народа.
Разговор је окончан договором да

П. М.

Хиљаде туриста
на празнику вина у Виљану

Нижу се јавни наступи
младих фолклораша

Традиционална винска приредба одржана је уз
богат програм од 2. до 4. октобра. Ову гастрономску
и културно-забавну манифестацију, која је окупила
више хиљада туриста и љубитеља златних капљица,
организовала је Самоуправа Виљана

П
Након првог јавног фолклорног наступа
пред домаћом публиком, младим Мединчанима
су почели да стижу позиви за наступе
у другим местима. Први је стигао позив за
„Дане бербе и грожђа” у Сексарду

Д

се пред сам крај месеца поново састану, с циљем одређивања тачног
датума отварања нове изложбе у
склопу „Барањске народносне панораме”.

Фестивал вина у Барањском градићу

Срби у Медини све активнији

еца из Медине, која од недавно
играју српски фолклор, предвођена Миланом Цвијановићем, кореографом из Боботе у Хрватској, уз песму и игру продефиловала су улицама
Сексарда и била су праћена бурним
аплаузима и овацијама гледалаца, што
представља додатну мотивацију да наставе започети рад. Фолклором се баве
и старији Мединчани, које увежбава
Милка Суботић. Група од двадесетак
играча редовно вежба, са жељом да
бар делимично оживи стару извођачку
групу у овом толнанском насељу.
У Медини се верно чува народна
традиција, попут обичаја названог

Култура

„пударина”. Ради се о лепом обичају
чувања винограда од „непозваних посетилаца”. Тако је код подрума Алексе Сокића, 3. октобра било веома весело, јер је и тамо оживљена стара
пударска традиција.
Домаћини су припремили и укусна
јела, па је весеље настављено и уз пиће и добру музику. Била је то прилика за присећање на старе успомене,
кроз разговор и дружење.
Временске прилике су ове године
виноградарима ишле на руку, па се
очекује да ће мединско вино и даље
бити популарно и тражено.

П. М.

оред домаћих гоПопуларни трубачки
стију, посетиоци
оркестар Бобана и Марсу стигли и из Срка Марковића из Владибије, Хрватске, Аустрије,
чиног Хана и овога пута
Немачке и других европје приредио незаборавских земаља.
не тренутке свима ониГлавни организатори
ма који воле балкански
ове фестивалске принародни мелос, али и
редбе су се и овом придруге ритмове.
ликом побринули за веоДружење са трубачима атрактивне културма из Србије било је нено-забавне и гастроном- Драгомир Бата Шакић заборавно, баш као и деске програме. Посебно
густација вина. Разлога за
место заузела је дегустација вина. У задовољство овогодишњом бербом
целом граду подруми су били отво- има и познати виноградар Драгомир
рени и нуђена су различита вина, па Бата Шакић, који већ деценијама са
је свако могао да пронађе вино по својим унуком Зораном узгаја винову
свом укусу.
лозу.
П. М.
Оркестар Бобана Марковића
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Култура

Поклоничко путовање Срба из Барање

Бурна историја манастира у Ораховици

Осмочлана група Срба из
Липове, Мајша и Шарока,
боравила је у Ораховици,
у Манастиру Светог
Николе. Поклоничко
путовање је организовала
Самоуправа Срба у
Липови

пута био изложен природним непогодама, нападима и ратовима. Светиња
је најпре опустошена за време Другог светског рата, али је страдала и за
време ратова на територији бивше Југославије.
Манастир у којем се и данас чувају мошти Свете Анастасије успео
је, ипак, да опстане и у њему се сваке године одржавају два велика сабора, на дан Преноса моштију Св.
оца Николаја у Бари и на Преображење.
Поклоници из Мађарске, предвођени Николом Поповићем, председником Самоуправе Срба у Липови,
били су очарани лепотом манастира.
У повратку су се накратко одморили
у Доњем Михољцу, сабрали утиске и
већ почели да кују планове за следећу годину. У плану је да следећа посета буде обилазак једне од српских
православних светиња у Хрватској
или у Србији.

С

аборни храм манастира посвећен је Светом Николи, који је
подигнут на месту старије цркве брвнаре. У прошлости је манастир био значајан преписивачки центар, а први пут се у писаним документима помиње у XVI веку.
За време патријарха Макарија Соколовића, манастир Ораховица је
био седиште Пожешке митрополије,
првог српског православног владичанства на подручју Славоније. Остало је забележено да је овај манастир
1693. године посетио патријарх Арсеније Чарнојевић.
Током векова манастир је много

Архивски дан
у Сегедину

У

П. М.

Ново искуство заљубљеника у путовања и традицију

Посетили знаменитости Баната и источне Србије

Предавање
о Србима
у Мађарској

сегединској Католичкој кући
одржан је 38. Архивски дан, у
организацији Архива Жупаније
Чонград при Мађарском националном архиву. Манифестацију је отворио др Атила Варшањи, главни архивиста, који је уједно и заменик директора Мађарског националног архива,
потом су на разне теме међуљудских
и међуетничких односа, те екуменизма, уследила научна предавања.
Међу излагачима се нашао и протонамесник Павле Каплан, парох сегедински, који је учесницима скупа
укратко представио историјат Срба
у Мађарској. Он је најпре говорио о
појави хришћанства на овдашњим
просторима да би потом представио
и мисију браће Св. Ћирила и Методија. На крају свог излагања публику је упознао са српским историјатом на тлу Угарске, тј. Мађарске,
још од времена краљице Јелене, док
је у другом делу свог реферата пажњу посветио представљању Срба у
Сегедину.
Предавање протонамесника Павла
Каплана и осталих излагача, биће објављено у посебном издању. Реч је о
зборнику који ће садржати и теолошке дискусије о истинама о вери, односно, виђења везана за покрет екуменизма.
У сваком случају, како рекоше
организатори научног симпозијума,
до наставка размене искустава доћиће и догодине када ће се поново
приредити „Архивски дан”, а на програму ће се наћи теме које су свакако занимљиве из аспекта хришћанства и Цркава које функционишу на
територији Мађарске.
П. М.

Ј

Српска самоуправа у Будимпешти и Туристичка
агенција „BudaGuide Travel”, и ове јесени су
организовале традиционално путовање за
заинтересоване Србе из Мађарске

убиларно поклоничко путовање у
организацији Српске самоуправе у
Будимпешти окупило је четрдесет
путника, који су од 13. до 19. септембра путовали по Банату и источној
Србији – од Мориша до Ђердапа и
Неготинске крајине.
Према речима председника Српске
самоуправе у Будимпешти Борислава
Руса, који је ово путовање организовао у сарадњи са Туристичком агенцијом „BudaGuide Travel”, тема путовања била је Банат и културно-историјско и црквено наслеђе, са значајним именима из српске прошлости.
– Пут нас је водио кроз позната
места. Прешли смо румунску границу
и обишли Темишвар и Арад, да бисмо
даље наставили ка Вршцу, Неготину,
Бору и Београду. На нашем путовању
обишли смо родна места великана
српске културе, Доситеја Обрадови-

ћа и Саве Текелије, којима смо одали
почаст и положили венце и посетили
значајне центре културе и духовности као што су: Храм апостола Светог
Петра и Павла у Араду и Саборна црква Темишварске епархије. Обишли
смо и манастир Месић код Вршца,
односно завичај Паје Јовановића и Јована Стерије Поповића, затим манастир Горњак у источној Србији, да бисмо путовање привели крају посетом
манастиру Ваведење и Храму Светог
Саве у Београду – објашњава за наш
лист Борислав Рус.
Као и сва досадашња путовања, и
ово је окупило поклонике жељне нових сазнања и дружења, а од организатора сазнајемо да је владало
огромно интересовање. Са поклоницима је на пут пошла и председница
Самоуправе Срба у Мађарској Вера
Пејић-Сутор, као и екипа „Српског

екрана”, па ће сви они који овога пута
нису путовали са овом групом, имати
прилику да погледају шта је забележило око камере.
– Вратили смо се препуни утисака,
слушали смо интересантна излагања
нашег сталног водича и пријатеља Зорана Илића из Београда, обнављали
смо лекције из историје и књижевности, рецитовали стихове песама „Пут у
Горњак” и „Ноћ у Горњаку” Ђуре Јакшића, уживали у посети археолошком
налазишту „Лепенски вир” и хидроелектрани „Ђердап”, присуствовали
дивном концерту на „Мокрањчевим
данима” у Неготину. Круну нашег путовања чинио је сусрет са престолонаследником Александром Карађорђевићем и његовом супругом, принцезом
Катарином, који су нас срдачно поздравили и са нама се фотографисали
приликом наше посете Белом двору на
Дедињу – сазнајемо од господина Руса, који открива да се путници већ сада интересују за нова путовања преко
Српске самоуправе у Будимпешти и
Туристичке агенције „BudaGuide Tra
vel”.
Д. Б.
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Будимпешта, 22. октобар 2015.

Гостовања будимпештанских професора и студената

Т

Предавања на Универзитету у Прагу
и промоције књига на сајму у Франкфурту

ема предавања које је др Александар Урком одржао студентима јужнословенских језика
на Карловом Универзитету у Прагу,
била је: Миграција идентитета –
идентитетска обележја у језику и
њихова манипулација. Његово предавање је било ослоњено на резултате истраживања из разних научних
дисциплина и понудило одговор на
питања како функционише идентитет и који су му конструкцијски елементи. Предавач се осврнуо и на актуелне друштвене и социјалне актуелности – миграцију народа – и са
лингвистичког становишта покренуо
дискусију о миграцији идентитета.
Тема предавања његовог колеге са
Смера за српски језик и књижевност
Универзитета у Будимпешти, др Дра-

Професори Смера за српски језик и књижевност
Универзитета „Етвеш Лоранд” из Будимпеште, др
Александар Урком и др Драган Јаковљевић,
одржали су предавања на Карловом универзитету у
Прагу и представили своја дела на Међународном
сајму књига у Франкфурту – највећој сајамској
манифестацији тог типа на свету

гана Јаковљевића, односила се на
утицај просветитељског покрета на
културу и образовање Срба у Угарској. Он је истакао да је, захваљујући
идејама европског просветитељског
покрета, део српског народа настањен у Угарској, доживео значајан
културолошки преображај. Ношен
тим струјањима, тај део српског на-

Високошколци из Будимпеште и њихови прашки домаћини

ционалног корпуса се након вишевековне отоманске доминације, успешно вратио европским културним токовима, истакао је предавач. У том
контексту, др Јаковљевић је говорио
о књижевним и кулутрним тенденцијама у XVIII и XIX веку међу Србима у
Угарској.
Предаваче из Будимпеште, са који-

ОБРАЗОВАЊЕ
ма је у Прагу боравило и неколико
њихових студената, примили су руководиоци Катедре за јужнословенске
језике Филозофског факултета Карловог универзитета и у пријатељском
разговору заједнички размотрили
могућности за даљу сарадњу.
Наредног дана, двојица аутора из
Будимпеште, представила су своја издања на чувеном Међународном сајму књига у Франкфурту. На штанду
Републике Србије, др Урком је промовисао свој уџбеник за учење српског језика „Business Serbian”, док је
његов колега, др Јаковљевић, посетиоцима угледне сајамске манифестације представио своју књигу есеја и
анализа „Мимикрија као судбина”.
Они су у овом граду били гости
Удружења књижевника „Седмица” и
у том својству присуствовали традиционалним Међународним сусретима писаца дијаспоре, који су окупили
више стотина људи од пера из више
европских земаља.

Д. Б.

Српска писана реч на сајму у Франкфурту

Едукативно вече у Српском културном центру

Филмски и научни приказ живота и дела Михајла Пупина

Ф

илм „Пут ка светлости” говори о
животном путу научника, проналазача, писца и донатора,
славног Михајла Пупина, а овим остварењем се обележава значајна годишњица – 80 година од његове смрти.
Програм је отворио Милан Ђурић,
директор Културног и документационог центра Срба у Мађарској, а својим присуством догађај је увеличао
господин Мирослав Илић, заменик
председника Скупштине Новог Сада.
Михајло Пупин је рођен у малом
банатском селу Идвор 1854. године.
Као четрнаестогодишњи дечак отишао је да се школује, прво у Панчево,
а затим у Праг. У филму је приказан
животни пут Михајла Пупина, од родног села, па до Америке, његових највећих научних и друштвених достигнућа и добијања Медаље „Џона Фрица” – признања које додељују четири
научна удружења у Америци. Пупин
највећи значај у свом учењу и откривању света придаје својој пастирској
школи у родном Идвору и двема најважнијим стварима: гажењу по мекој
идворској трави и гледању у звездано
небо које развија људску машту.
Након филма, пред препуним гледалиштем у позоришној сали Културног центра, одржано је предавање на

У оквиру „Месеца српске културе у Мађарској”,
приказан је документарно-анимирани филм „Пут ка
светлости”, док је Александра Нинковић одржала
предавање на тему „Пупинов велики рат”

тему „Пупинов велики рат”. Предавач
је била Александра Нинковић-Ташић,
која је истакла:
„Све што је стекао у животу оставио је Србији или својим ученицима.
Био је добротвор, дародавац и власник три фондације. Ти поклони су

Пупину чинили веће задовољство него онима који су
их примали. Пупинове заслуге су занемарене. Велика
здања која после рата не би
преживела без Пупинове помоћи и подршке: Академија
наука, Београдски универзитет, здање ’Цвијета Зузорић’,
Матица српска… Посебно је
важан однос између Пупина
и Тесле, два Американца
српског порекла, који су својим изумима могли спасити
свет од ратова. То се занемарује из непознатих разлога.”
Гошћа је подсетила да је
Пупин новац за свој први патент (од укупно 37), свој
успех и каснији углед, крајем XIX и
почетком XX века, искористио да започне хуманитарни, културни политички рад за добробит српског народа. Много је ризиковао, а често је ту
своју борбу постављао као главни
циљ у животу.

„Од анексије Босне и Херцеговине,
преко Балканских ратова, па до Првог светског рата, Михајло Пупин је
био то лице Србије које се бори и које се воли, кога људи препознају и цене. Имао је довољну моћ да многе
речи изговори, а да те речи нешто
значе и да своје речи и замисли претвара у дела. До последњег часа није
заборавио своје идворско порекло и
био је спреман да се бори за правду и
слободу. После Првог светског рата,
Пупин је дошао на Париску мировну
конференцију, на позив Николе Пашића, јер су видели какав он има утицај
на америчку делегацију. Амерички
председник Вилсон прихватио је два
Пупинова меморандума. Решио је јадранско питање, тако да је сачувао
већи део јадранске обале, Међумурје, део Барање, Банат и Блед. Током
великог рата он је ставио свој новац
као гаранцију за Србију.”
У новије време, у Србији се полако
буди сећање на Михајла Пупина захваљујући упорном и истрајном раду
Образовно-истраживачког друштва
„Михајло Пупин” и његове председнице Александре Нинковић-Ташић, која
се већ више од једне деценије бави
истраживачким радом на ову тему.

Катарина Павловић-Бачи
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН
Чудновато је кад једна
песникиња пуна
осећања – писао је о
Милици Стојадиновић
Српкињи Лудвиг Аугуст
Франкл – ни у једној
својој песми не говори о
љубави. Да ли љубав није
додирнула њено срце
упоредо са осећањима
за домовину?

„М

илица Стојадиновић је била
лепа и често су је просили.
Па и један млади Србин се
заљубио у њу. Када му она не одговори на љубав, оде он у један фрушкогорски манастир да се покалуђери.
Само једно замоли он обожавану девојку, а то је да дође кад он буде
примао духовни позив, да је још једном види. Она дође, и кад је он виде,
паде онесвеснуо поред олтара усред
свечаног чина. Морали су прекинути
свечани чин”, писао је Франкл.
Познанство са Вуком Караџићем
много јој је значило: „А дан мојега с
Вама познанства, остаје незаборављени дан до смрти моје, знаменити дан
и можда најрадоснији у мојем животу…” Искусни Вук је морао наслутити
да ће у овој девојци имати оданог сарадника. Било му је јасно да је она
спремна да свој живот посвети литератури, што се и обистинило. Милица

ВРЕМЕПЛОВ
23. октобра 1789. – Рођен је српски новинар и публициста Димитрије Давидовић, аутор првог устава у модерној српској историји
познатог под именом Сретењски устав (1835).
Покренуо је и уређивао „Новине сербске”
(1813-22) у Бечу.
23. октобра 1912. –
Почела је битка код Куманова у Првом балканском рату, у којој је српска војска нанела тежак
пораз турским трупама.
23. октобра 1944. –
Совјетска Црвена армија
ушла је у Другом светском рату у Мађарску.
23. октобра 1956. –
Уличним демонстрацијама студената и радника у
Мађарској је почела антикомунистичка побуна,
коју су совјетске трупе
угушиле у крви 4. новемДимитрије
бра 1956.
24. октобра 1912. –
Победом Прве српске армије под командом
регента Александра Карађорђевића над турском Вардарском армијом Зеки паше, завршена је Кумановска битка у Првом балканском рату.
25. октобра 1815. – Српски кнез Милош
Обреновић постигао је споразум са везиром
Београдског пашалука Марашли Али пашом
о мешовитој српско-турској управи, чиме је
завршен оружани део Другог српског устанка.”
26. октобра 1961. – Нобелову награду за
књижевност добио је књижевник Иво Андрић
и постао први Србин, односно Југословен који
је добио ту престижну светску награду.

Знамените жене српске (14)

Песникињине љубави остале вечита тајна

је за Вука чинила много више
него што јој је он узвраћао, и
више него што је икада поменуо. Бележила је за њега непознате речи за друго издање
„Рјечника”, као и народне обичаје у Срему, народне приповетке и песме – љубавне, сватовске, посленичке. Писала му
је и о народним предањима, о
девојачким чарањима, бајању,
брању ивањског цвећа. Сви
обреди су веома верно описани, јер је песникиња и сама у
њима учествовала.
На почетку преписке између Милице и Мине види се
Миличина жеља за што приснијим односом са Вуковом
кћери. То познанство је прерасло у искрено пријатељство
које је трајало све до песникињине смрти.
Као далеки и једини Миличин пријатељ, Вук је бринуо о
њој, безуспешно покушавајући да јој нађе неко запослење.
Пошто је чуо да је кнегиња Јулија у то време тражила погодну жену за двор, с тим у
вези упутио је молбу Карлу
Поцеку, лекару кнеза Михаила:
„Како би било да Ви представите
кнезу и кнегињи да узму ону Милицу Стојадиновића из Врдника? Она је
дјелом показала да је врло привржена Обреновићима, а родољубива
27. октобра 1995. – У Београду је умро
српски књижевник Слободан Селенић, дописни члан Српске академије наука и уметности, професор на Факултету драмске уметности у Београду („Пријатељи са Косанчићевог венца”, „Очеви и оци”, „Убиство с предумишљајем”).
28. октобра 1884. – Рођен је композитор,
музиколог, педагог и критичар Милоје Милојевић, професор Музичке
академије у Београду, један од зачетника музикологије у Србији. Основао
је београдски оркестар
„Collegium musicum” („Четири комада за клавир”,
„Мелодије и ритмови са
Балкана”, „Пред величанством природе”).
28. октобра 1923. –
Умро је политичар и публициста Стојан Протић,
један од твораца Радикалне странке, први премијер Краљевине Срба,
Давидовић
Хрвата и Словенаца 20.
децембра 1920. Био је
уредник листова „Самоуправа” (1881-83) и „Одјек” од 1884.
28. октобра 2000. – На Косову су, у организацији администрације УН, одржани локални избори, на којима је убедљиво победио
Демократски савез Косова Ибрахима Ругове.
Косовски Срби су бојкотовали изборе, а југословенске власти их нису признале.
28. октобра 2005. – Умро је позоришни и
филмски великан, глумац Љуба Тадић. Био је
стални члан Београдског драмског позоришта, Народног позоришта, Атељеа 212 и Југословенског драмског позоришта, у којима је
остварио велики број запажених улога. Глумио је у више од 60 филмова и у многим радио и телевизијским драмама.

и србољубива преко мјере, а могла
би кнегињи кашто и прочитати што, а
уз то могла би јој бити и кључарица,
н. п. од хаљина, ако за то не би имала каке боље Немице или Мађарице…”

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

Милица, међутим, никада
није добила посао – ни учитељице, ни кључарице. Када су је
сустигле невоље и немаштина,
а њеног удаљеног заштитника
Вука више није било у животу,
браћа су је прекоревала што
није, док је могла, обезбедила
свој живот него је „саморана
књигом остала”.
Најбољи опис Миличиног
изгледа дао је баш Лудвиг Аугуст Франкл. Његова сећања,
објављена су у „Српском књижевном гласнику” 1906. године:
„Упознао сам је у кући модерног апостола српског народа, ученога Вука Стефановића Караџића. Замолих је
једног дана да ми исприча
своју биографију. Она на то
радо пристаде и тако сад могу да учиним мали помен мојој покојној пријатељици која
је на тако трагичан начин завршила, што је њена отаџбина,
која има разлога да се њоме
поноси, пропустила да учини… Велике црне очи гледаху
с мирноћом која као да не беше са овога света, а скоро меланхоличан јој израз лица био би каткад
ублажен осмејком њених лепо састављених усана. Црте би јој оживеле
само кад би говорила о свом завичају,
о лепоти Фрушке Горе”. (…)
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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Покушаји покатоличавања Срба
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Породични лекар

а торбом од јареће коже о ле(9)
вом рамену и са храстовим
штапом у десној руци, Симеон
Кордић је напустио Лепавину и пешке кренуо за далеку Русију, одакле се никада није вратио. Две годиНа велико изненађење папског нунција, владика
не доцније, у Москви се представио
као „милостију Божијеју православ- Гаврило Мијакић није потписао заклетву. Окренуо је
ни епископ Србославунски.”
леђа и без поздрава напустио резиденцију
Узалуд је узрујани Петар Петретић савесно слао писма у царску
загребачког
бискупа. Наставио је да обилази
Вијену. Он је у свом очајању, покукрајишка насеља
шао да осујети и именовање новог
марчанског епископа. А нешто доцније, предложио је
турског надирања, није
и то да се Марчанска бисмео да ризикује да својим
скупија укине, или да се на
непромишљеним поступњено чело доведе неки поком изазове немире у редодесни Русин, гркокатолик
вима православних Крајипо рођењу. Посебно му је
шника. Беч је смишљено посметало што су епископи
држао кандидатуру Гавригрчког обреда, према царла Мијакића.
ском декрету, добијали меЗа именовање Гаврила
сечну потпору од двадесет
Мијакића, заузео се и хрватрајнских форинти. За њега
ски бан Петар Зрински, геје то била права увреда и
нерал Волтер Лезли, команизричито блаћење угледа
дант Вараждинског генераКатоличке цркве. Његово
лата, и угарски канцелар,
мишљење је увелико делио
бискуп Ђерђ Селепчењи.
и загребачки каноник МатиЦар Леополд је под утицаја Словенчић, а такође и јејем Ратног савета потписао
зуитски редовник Балтазар
декрет о његовом постаМиловец. У Бечу је добио
вљању на чело Марчанске
подршку од исусовца Фиепархије, под условом да
липа Милера, исповедника
што пре пође у Рим где ће
цара Леополда, и од Георга
бити потврђен за бискупа.
Гајлера, војног свештеника
Но, уместо Ватикана, МијаЈезуитског
колегијума.
кић је кренуо у Јаши. Овде
Ипак, примедбе и предлоге
га је августа месеца 1663.
бискупа Петретића позобагодине хиротонисао праволо је време. Дворски ратни
славни владика сучавски и
савет у Бечу, узимајући у
молдавски Сава. Нешто
обзир све извеснију претњу Петар Зрински
доцније Мијакићу је пред
а наглим променама температуре, број оболелих од респираторних и стомачних инфекција повећао се за чак 70 одсто. Захлађење је после тропских дана „активирало” вирусе који су већ били у
циркулацији, а то се највише одразило на децу у вртићима и школама.
Хладно време и неадекватно облачење изазвали су назебе и прехладе,
нарочито код оних који су се лоше

хранили и мало спавали. Све ово је
довело до пада имунитета, а то је одлична подлога за вирусе који лако
продру у организам.
Према речима др Дејана Јонева,
педијатра из Дома здравља „Чукарица” (Србија), прехладе и стомачни вируси су сада најраспрострањенији:
– Чак 30 одсто пацијената има стомачни вирус, који се карактерише повраћањем и мучнином, ређе проливом. Прва ноћ обично прође са осам
до 10 повраћања, након чега неколико дана трају мучнина, малаксалост,
бол у мишићима, главобоља и јака
поспаност. Температура није увек
пратилац, а ко је добије, не прелази

Отпор епископа Мијакића

Харају стомачне инфекције

Променљиво време допринело је бржем ширењу
вируса. Тегобе могу да трају и до 12 дана. Лекари
саветују чешће прање руку, шетњу на свежем
ваздуху и више витамина
38,5 степени целзијуса.
Код
једног
броја пацијената
стомачни вирус
се манифестује
само проливом,
који не траје дуго
и није учестао,
док мањи број
пацијената има
дијареју и повраћање у исто време.
Карактеристика овог стомачног
вируса је и што се код једног броја
оболелих тегобе повлаче на неколико
дана, да би се поново појавиле. Тако
се болест продужава и траје отприлике 10 до 12 дана.
Респираторне инфекције праћене
су запушеним носем и кијавицом, са
или без температуре. Тегобе обично
трају од два до седам дана, понекад
могу да буду праћене ларингитисом,
трахеитисом или бронхитисом. Код
оних који иначе имају проблеме са
синусима, прехлада може да иницира синузитис, али како кажу лекари,
засад прехладе углавном пролазе без
компликација.

баштина
папским нунцијем било понуђено
да положи заклетву: „Хоћу вјеран и
покоран бити најперво Богу и Светој Цркви и њезину архијереју Светому Оцу Папи, кога ја спознавам и
держим за поглавара и учитеља и
пастира свих патријарха.”
У припремљеном тексту стајало
је и то да ће епископ Гаврило Мијакић загребачком бискупу бити верни „викаријуш међу грчкога закона
људством илити народа”. У заклетву је стављен и део у којем он, као
унијатски епископ, никада неће дозволити и признати „именовање и
наречење калуђерско измед народа влашкога (српског) некојих војвод и других поглавитих некојих
Влахов (Срба) обијање на речену
бискупију пошто је то супрот светим каноном, супроти слободи и
правици нашега краља угарског.”
На крају је још морао да чврсто
обећа и то да „у свјетска, мирска
или времена влашка (српска) и крајинска оправила нећу се пушчати,
мешати али ким годер путем пачати, још мање поглаваром у таквих
свјетских и крајинских оправилах
чинити, нити којим путем к њему
приволити.”
На велико изненађење папског
нунција, владика Гаврило Мијакић
није потписао заклетву. Окренуо је
леђа и без поздрава напустио резиденцију загребачког бискупа. Наставио је да обилази крајишка насеља. Од гуслара је најрадије наручивао песме о Змају Огњеном Вуку. (…)

животни стил
ШТЕТНОСТИ ДИЈЕТА
И НОЋНОГ УЧЕЊА
Лекари напомињу да је велики
број тинејџера, посебно девојчица, на дијетама што доводи до
пада имунитета. Лоша исхрана у
комбинацији са напорним, често
и ноћним учењем, доводи до
премора и слабости организма,
па су та деца пријемчивија за вирусе.

Примаријус др Драгана Трифуновић Балановић, из Дома здравља
„Звездара” (Србија), каже да су кијавица и назеби последица лоше исхране и премора код одраслих:
– Важно је да се искористе још
мало сунчани дани како би се органи- више шета на свежем ваздуху и унозам допунио витамином Де. Саветује си више витамина – истиче др Баласе чешће прање руку, као и да се што новић. 
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Српска школа у Будимпешти

Мала Пупинова лабораторија

адионица је у аули наше школе
почела у 11 часова. Наши најмлађи ученици су имали могућност да чују изузетно занимљиво
интерактивно предавање о животу
и стварању српског научника Михајла И. Пупина. Радионицу је водила
Александра Нинковић Ташић, потпредседник Образовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин”,
интеркултурни амбасадор Унеско
клуба Универзитета „Сорбона” и сарадник Српске академије наука и
уметности (САНУ).

времена. Госпођа Александра је јасно дала ђацима до знања да се сопственим трудом, радом и вољом за
напретком може постићи велики
успех.

којем је касније и сам био успешан
професор.
Највећу пажњу наших ђака привукло је сазнање да су чак четири његова студента добитници Нобелове

Ученици су са пажњом слушали
Александру, која је покушала на најбољи начин да им прикаже Пупинов
живот. Михајло Пупин је рођен 1858.
године у Идвору, малом банатском
месту у Хабзбуршкој царевини. Одрастао је уз неписмене људе, а живот
је завршио у Њујорку као један од
најбогатијих и успешнијих људи тога

Пупинов пут до славе није био лак.
Доживео је неколико животних ломова, као што су смрт оца, затим мајке и на крају супруге Саре Катарине
Џексон. Након сваког тешког момента, проналазио је нешто што би му
помогло да превазиђе губитак. Када
је стигао у Америку, постао је студент Универзитета „Колумбија”, на

награде. Пупин је добио многобројна
признања, а оно што га чини посебним је чињеница да је све сам стекао
и зарадио. Био је један од најбогатијих људи у Америци и своју заоставштину оставио је свом народу и Краљевини Југославији. Оставио је на десетине стипендија, помогао је девојкама које нису имале довољно новца

Радионица за децу „Мала Пупинова
лабораторија” одржана је у Српској основној
школи и гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти,
8. октобра, у оквиру „Месеца српске културе”.

Необично вече у Текелијануму

О

Победа над неправдом

сми је октобар, oко осам сати
увече. У Дому ученика „Никола
Тесла” у Пешти је, чини се, уобичајена aтмосфера, ученици се ужурбано крећу по ходницима припремају се
за одмор након напорног дана учења и
других обавеза. Долазе до васпитача,
планирају одлазак kући у Србију или
спавање код пријатеља у граду. Међутим, пажљивом посматрачу неће промаћи нека посебна напетост и узбуђење. Ужурбаност да се обави оно што захтева Кућни ред да би се пажња посветила нечем другом, вечерас много важнијем од ових формалности. Највећи
број ученика су и изврсни спортисти тако да је повишени адреналин у њиховим венама неизбежан.
За неколико тренутака у Албанији
треба да почне фудбалска утакмица
између Албаније и Србије. Предисторија овог реванша је општепозната целом
свету због оног дрона са заставом Велике Албаније који се спустио на првој
утакмици у Београду и због кога је та
утакмица прекинута и Србија кажњена
одузимањем бодова. Албанији је реванш од пресудног значаја за одлазак
на Европско првенство наредне године,
а ми немамо шансе за даље, чак и да
победимо. Медији су посебно подгревали атмосферу „бити или не бити” писањем о великим мерама обезбеђења.
А када је аутобус са нашим тимом каменован на путу до Елбасана, града у
ком ће се одиграти утакмица, усијање
је достигло врхунац. Утакмица је у све-

сти навијача постала много више од
игре, игра лоптом се уздигла до догађаја од националног значаја. Сви смо желели победу која би нам била сатисфакција за све поразе и важнија од пласмана на велико такмичење. Осам сати је,
никог нема у ходницима. Тишина…Младе груди је испунило снажно национално осећање, осећање припадности свом
народу, овде, у малој српској заједници
у Мађарској, још јаче него да су ови
млади људи ове ноћи били у Београду,
Крагујевцу, Новом Саду, Нишу…
Друго је полувреме поодмакло, примиче се крај утакмице, 90-ти је минут
прошао, игра се додатно време, резултат је 0:0. На лицима младих људи разочарање: „Зар опет нисмо успели?! Одједном се из једне од соба, где се преко
интернета прати утакмица, проломио
узвик радости: „Гооооол!” Одмах затим
и други… Вриска, одушевљење, неартикулисани делиријум, подови тутње од
скакања… Након тога се зачуло:
„Боже правде, Ти што спасе
од пропасти досад нас
чуј и одсад наше гласе
и одсад нам буди спас…”
Химна је за тренутак испунила топлу,
кишну пештанску ноћ. Само прва строфа, зна се Кућни ред. Све је утихнуло.
Заспали су са слатким укусом победе
над неправдом. Има ли вредније победе?!
Дивно је било те ноћи бити Србин у
Текелијануму.
Славица Зељковић

за мираз, и подржавао многе хуманитаре организације. Госпођа Александра је такође рекла да је највећу жељу за новим сазнањима Пупину донело гледање у звезде у његовом родном Идвору. Наши најмлађи
ученици су на крају радионице добили папир и фломастере са задатаком да нацртају оно што им прво падне н
памет када се помену звезде
и небо.
Предавање се свима допало и прича о одрастању Михајла Пупина као и његов
успех одличан је подстрек
нама младима. То је добар
пример како се радом и трудом, уз максималну посвећеност, може постићи оно
што се жели.
Истога дана после подне,
у Српском културном центру одржана је пројекција документарно-анимираног филма „Пут ка светлости”, у
којем је приказан живот Михајла
Идворског Пупина (о томе детаљније
на 7. страни).

Анђела Теслић, 11.б
Српска гимназија „Никола Тесла”
Будимпешта
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Будимпешта, 22. октобар 2015.
Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ
Од 23. 09. до 7. 11. 2015.
Програм:
25. октобар – екскурзија у Темишвар
„Путевима Милоша Црњанског”
26. октобар – Сегединска српска православна црква
(ул. Шомођи бр. 3)
10.00 – Св. литургија: парастос ктиторима, донаторима и
добротворима Сегединске српске православне
цркве
7. новембар – Сеоски дом, Деска
16.00 - Банатски сабор

WORLD PRESS PHOTO – 2015
Изложба у будимпештанском Етнографском музеју
Budapest V, Kossuth Lajos tér 12

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на програм
у оквиру „Дана српске културе у Сегедину”
Екскурзија у Темишвар:

„ПУТЕВИМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ”
24. октобар 2015. (субота)
Упознавање историјских знаменитости Темишвара
Полазак аутобуса из следећих места:
06.00 – Сегедин (Ул. Шомођи бр. 3)
06.1 5 – Сириг (Трг Хероја)
06.30 – Деска (Ул. Фелсабадулaш бр. 39)
Рок за пријављивање: 15. октобар 2015.
Пријаве се примају путем телефона, код организатора:
Боривој Рус: +36 70 451 4234
Јелена Фаркаш-Сеја: +36 70 234 3235

Позив за предлaгање добитника

СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ
„САВА ТЕКЕЛИЈА” ЗА 2016.
Позивамо српске цивилне организације и српске народносне самоуправе да пошаљу своје предлоге кандидата за добијање Светосавске награде. У обзир долазе заслужни појединци или организације, који су својом дугогодишњом делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.
Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге кандидата за добијање Повеље „Сава Текелија”. Ово признање се додељује појединцима или организацијама који су
допринели очувању културних и верских добара Срба у
Мађарској.
Предлози се достављају писменим путем, на адресу
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkor
mányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком:
„Предлог за Светосавску награду ССМ 2016”, односно
„Предлог за Повељу ’Сава Текелија’ 2016”, или путем
електронске поште, на адресу: ssm@t-online.hu
Рок да ваши предлози стигну расписивачу огласа је
15. новембар 2015.
Информације на тел: +36 1 331 53 45
или на имејл: ssm@t-online.hu

ИНФО СЕРВИС
ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ОКТОБАР 2015.
24. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
25. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
27. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Петка)
30. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
31. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Лука)
31. 10. Вечерње
– у 18.00 ч.
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.

Српско позориште у Мађарској

КНЕГИЊА ЧАРДАША
– премијера –
29. октобар 2015. (четвртак) у 19.00 ч.
Српски културни центар – Српско позориште
1065 Budapest, Nagymező u. 49.
Цена улазница: 3000 форинти
Улазнице се могу наручити преко имејл адресе:
szinhaz@szerb.hu
Представа ће, путем титлованог текста, бити разумљива
и мађарској публици.

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
БОБАНА МАРКОВИЋА
Фестивал у Бекешчаби
23. октобра 2015. од 20.00 ч.

Аутентични српски
грил ресторан
у срцу Будимпеште!
Увек свеже
месо на жару
и најквалитетнија
пића са Балкана!
Ráday utca 61, IX кварт
Тел: +36 30 736 7996
Достављамо поруџбине
на подручју Будимпеште!

Информације за рубрику „Инфо” шаљите на адресу:
info.snnovine@freemail.hu • Телефон: +36 30 273 3399
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ДУХОВНОСТ

Света преподобна мати Параскева

Земаљске године Свете Петке

Ова славна светитељка била је српског
порекла, а рођена је у граду Епивату, између
Силимврије и Цариграда. По смрти родитеља,
девица Петка је отпутовала у Палестину,
настанила се у Јорданској пустињи и живела
испосничким животом

П

одражавајући Боговидца пророка Илију и Јована Крститеља,
она се храњаше једино пустињском травом, у врло малој количини, и то по заласку сунца. Њена
главна и непрекидна брига беше: како
украсити жижак свој, и с мудрим девојкама изаћи у сусрет Женику Небеском, и чути слатки глас Његов, и
насладити се гледањем красоте Његове. Да, само се око тога она пашташе, и говораше: Кад ћу доћи и показати се лицу Божјем? (Пс. 41, 3).
Док такав живот у пустињи вођаше преподобна Параскева, лукави
враг јој завиђаше на врлинама и покушаваше да је сањаријама и привидима заплаши. Често пута узимајући
на себе обличје разних звери, он кидисаше на свету подвижницу, еда би

је омео на путу подвига. Али
дивна невеста Христова Параскева „изабра Вишњега себи за уточиште” (Пс. 90, 9), и
Његовом помоћи, а знамењем светога крста, одгоњаше враге и као паучину кидаше све ђаволове замке, и
потпуно победи ђавола. Јер
она, при женској природи
својој, стече мушки разум, и
победи ђавола као Давид Голијата. Украсивши душу своју таквим подвизима и врлинама, Света Параскева постаде возљубљена невеста
Христова, те се на њој испуни пророчка реч: Цару ће омилети лепота
твоја (Пс. 44, 12). Јер се тај Цар усели
у њу са Оцем и Светим Духом и пребиваше у њој као у светој цркви Својој. Јер Света Параскева, сачувавши
душу своју од греха и оскврњења, заиста начини себе црквом Бога живога.
Тако, живећи дуги низ година у пустињи, преподобна Параскева, када
једне ноћи по обичају свом стајаше
на молитви и са умилењем пружаше
руке своје к небу, угледа ангела Божија у облику пресветлог младића
који дошавши к њој рече: Остави пустињу, и врати се у твоје отечество;
потребно је да тамо предаш своје тело земљи, а душом да се преселиш
Господу. Удубивши се у смисао овога
виђења, преподобна разумеде да је
то наређење од Бога. И радоваше се
она што ће се ускоро разрешити од
тела, али и туговаше што ће се растати са пустињом: јер ништа тако не
очишћава душу и не приводи је к Прволику као пустиња и усамљеничко
молитвено тиховање. Но, покоравајући се небеској вољи, преподобна крену у своје отечество. Допутовавши у
престони град Цариград она посети
дивну цркву Свете Софије; исто тако
посети и цркву Пресвете Богородице
што је у Влахерни, и поклонивши се
чудотворној икони Богоматере, отпутова у своју постојбину Епиват. Ту
она проживе још две године, не мењајући начин свог пустињског живота, него проводећи сво време у труду,
посту и молитви. А када дође време
њеног одласка к Богу, преподобна се
усрдно помоли Богу за себе и за сав
свет и тако у молитви предаде Богу
блажену душу своју. Тело њено би од
стране верних сахрањено по хришћанском обичају, али не на општем
гробљу, већ одвојено, као тело странкиње која никоме не беше казала
одакле је. Бог, хотећи да прослави
угодницу Своју, откри свете мошти
њене после много година, и то на следећи начин. Близу места где преподобна мати Параскева беше сахрањена подвизаваше се на стубу у мо-
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литвеном тиховању неки столпник.
Догоди се да тамо би таласима избачено тело некога морнара који се за
време пловидбе тешко разболе и
умро. Од тога леша стаде се ширити
страховит смрад, да је просто било
немогуће проћи тим путем. Смрад
тај није могао трпети чак ни столпник, те због тога би принуђен да сиђе
са стуба и да наложи неким људима,
да ископају дубоку рупу и усмрдели
леш закопају.
Копајући рупу ти људи, по промислу Божјем, нађоше нетљено тело
где лежи у земљи, и зачудише се то-

ме. Али као прости и невјеже, они не
обратише на то потребну пажњу и не
схватише како треба. И говораху међу собом: „Када би ово тело било
свето, Бог би то открио преко каквих
било чудеса”.
Са таквим расуђивањем они поново затрпаше нетљено тело земљом,
бацивши тамо и смрдљиви леш, па
отидоше својим кућама. А кад паде
ноћ, један од њих, неки Георгије, човек христољубив, мољаше се Богу у
својој кући. И заспавши пред зору он
виде у сну неку царицу где седи на
пресветлом престолу, а около ње сто-
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ји велико мноштво светлих војника.
Видевши то, Георгија обузе страх, и
он паде на земљу, пошто не беше у
стању гледати тај сјај и лепоту. А један од тих светлих војника узе Георгија за руку, подиже га и рече му:
Георгије, зашто тако омаловажисте
тело преподобне Параскеве и погребосте поред њега смрдљиви леш?
Сместа извадите тело преподобне и
положите на достојном месту, јер
Бог хоће да слушкињу Своју прослави на земљи.
Тада и та светла царица рече Георгију: Похитај те извади моје мошти и
положи их на чесном месту, не могу
више да трпим смрад онога леша. Јер
и ја сам човек, и постојбина је моја
Епиват, где ви сада живите.
Те исте ноћи имађаше такво исто
виђење и једна благочестива жена,
по имену Јевтимија. Сутрадан они
обоје испричаше свима о својим виђењима. Када то чу благочестиви на-

род, сви са свећама похиташе к моштима преподобне Параскеве и, извадивши их са великим страхопоштовањем из земље, радоваху им се као
неком скупоценом благу. Свете мошти бише свечано положене у цркви
светих и свехвалних апостола Петра
и Павла, у Епивату. Молитвама преподобне Параскеве даваху се од светих
моштију њених многа исцељења болесницима: слепи прогледаху, хроми
прохођаху, разноврсни болесници и
бесомучници добијаху здравље.

Извор:
www.crkvenikalendar.com
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Бранислав Нушић

Балкански чаробњак смеха (2)

На основу предлога професора Богдана Поповића, вајара Ђорђа
Јовановића и сликара Уроша Предића, Бранислав Нушић је
почетком 1933. године од Српске краљевске академије добио
обавештење да је једногласно примљен у ред „бесмртника”.
„Нагнала нас је на то чаршија, јер је Нушић постао сувише
славан”, говорили су академици

О

д 1924. до 1926. године Нушић је
био управник Народног позоришта
у Сарајеву где се залагао за национални репертоар и неку врсту глумачког самоуправљања, али је ту имао највеће муке, јер су се глумци стално жалили и писали тужбе. Нушић се није
љутио, него је увек благонаклоно говорио: „Глумци су као деца, учините им
стотину услуга, а само једну одреците,
па ће се сви према вама понети као да
им никада нисте помогли…” Да би
уштедео новац позоришту, Нушић је у
сарајевском театру сам режирао комаде.
Када га је неукусно напала једна уображена глумица због своје епизодне
улоге, Нушић ју је по запису очевидаца
саслушао, а потом пред свима мирно одговорио:
– Па, добро, нека је и тако као што ви
кажете, али да ја нисам боем ја не бих
ни био међу вама уметницима и боемима, нити бих под старост удисао прашину са ових дасака и крпа, него бих као
моји другови био министар или амбасадор и два-три пута годишње виђао се на
свечаним пријемима. Ја сам с вама зато
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Кафана са именом познатог писца

што по својој природи припадам вашем
кругу; ви добро видите да ја овде нисам
чиновник него ваш друг и баш зато не
могу да разумем што ви вичете на неке
моје поступке које себи тако великодушно праштате?
Постиђена, глумица је после ових
искрених речи замолила управника за
опроштај зато што га је узнемирила у
раду неоправданим захтевом. Нушић јој
се за увреду, изречену у нервози, никада
није светио.
Када би касније долазио који увређен
глумац, спреман у љутњи и да опањка
свог колегу, Нушић му је давао празан
лист хартије с поруком:
„Деде, напишите ви то, брате, па лепо
потпишите. А ја ћу већ да видим! Да не
буде рекла-казала…
И, после, разуме се, ником ништа…
То се исто дешавало и са незадовољним првацима који би управнику претили отказом. Када му је један од таквих
уображеника, уз много театралне гестикулације и дао писмен отказ, Нушић је
позвао свог секретара и рекао:
– Заведите ову оставку у деловодни
Нушић са глумицом Жанком Стокић
протокол!

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

Већ сутрадан ево покајалог глумцапрвака, који почиње увертиру са оним
снебивљивим: „Знате, овај…”
– Знам, брате – дочекивао би га Нушић строго. – А шта ви мислите да је мој
деловодни протокол трамвај, па да у њега можете да ускачете и искачете кад
вам је ћеф?
И после неколико дана тобожњег премишљања, Нушић би се „некако једва”
решио да поништи такве оставке бацајући их у кош.

Позориште у дуговима
За време боравка у Сарајеву, по писању савременика, Нушић је скоро цео
радни дан посвећивао позоришту, из кога би тек касно увече после напорног рада одлазио право кући, где је покаткад
окупљао тамошње књижевнике.
Нажалост, племенити Нушићеви напори да кредитима обнови и модернизује
позоришну зграду довели су сарајевско
позориште до милионских дугова због
којих су упола смањене глумачке плате.
Последица овог било је огорчење једног
дела особља, које је, ступивши у глумачки штрајк, набедило на Нушића да гради
куле у ваздуху – иако је обновљено позориште већ било под кровом. Разочараном Нушићу било је доста борбе и скандала, и једне хладне мартовске ноћи био
је принуђен да кришом напусти Сарајево
и оде за Београд. По Нушићевом потра-

ЧЕКАО ЛЕПО ВРЕМЕ
Док се, исцрпљен после тешке болести, Нушић шалио са репортером
познатог београдског дневника, често је гледао према прозору, док је
напољу завијао ветар северац.
Осмехнувши се, Нушић заврши разговор опаском:
– Нечовечно би било умрети по
оваквом времену. Јадни пријатељи
који би морали да ме прате до гроба… смрзли би се!
живању да му се исплати дуговање од
26.000 ондашњих динара, благајник сарајевског позоришта му је одговорио да
ту помоћи нема, јер је каса – празна.

Радна соба
у Кнез Михаиловој улици
Нушићева радна соба дуго је била у
канцеларији књижаре Свете Рајковића у
Кнез Михаиловој улици, у коју је и пре
подне и поподне, годинама долазио да
пише. Овде, крај безброј испијених шољица кафе, наш популарни комедиограф, поред низа чланака „Из полупрошлости” и познатог омладинског романа
„Хајдуци”, написао је и неколико својих
најбољих комедија.
Често изненада прекинут у стваралачком раду од Рајковићевих радозналих
муштерија или својих пријатеља, никада
се Нушић није нервирао, већ би одмах
остављао своје раскречено перо, понудио
посетиоцу да седне и наручивао кафу.
„Ко све није свраћао код њега, да седне на столицу преко пута, да попије кафу, да проговори о дневним политичким,
друштвеним и културним новостима”,
сећа се један од најбољих познавалаца
Нушићевог дела, књижевник Божидар
Ковачевић. – „Стари пензионери и студенти бруцоши, лекари и официри, трговци и занатлије, професори и новинари, писци и попови, удовице и удаваче,
све наше нације и сви друштвени слојеви
ређали су се у његовој собици и он их је
дочекивао доброћудно и весело, а кад
би посетилац отишао, он би мирно настављао прекинуту нит и довршавао започету сцену”.

ЗАЈЕДНИЧКА ТАЧКА С ВУКОМ
Кад је Нушић је у ондашњем мрачном Београду под плинским фењерима,
родивши се у поноћ, угледао светлост „миликерц” свеће, оне исте 1864. године,
умро је и отац новије српске културе Вук Караџић. Наш комедиограф пише да
је то очигледно била пука случајност, јер он није имао претензија да на тај начин обезбеди место у нашој књижевности.
„Па, ипак ме је та случајна веза између мене и Вука испуњавала поносом”,
признаје Нушић, „те сам у младости чезнуо да ми ко пребије ногу, сматрајући
да је довољно бити ћопав, па бити Вук. Једном чак ’мал, ми се десило да ми
пребију обе ноге, али не у тежњи да задовоље моје литерарне амбиције.”

завиде, јер Ваше министровање траје само од дизања до спуштања завесе. Оно
што Вам се може завидети, то је, што сте
педесети пут онако исто свежи, онако
исто ведри и онако исто изразити, као и
први пут када сте сели на министарску
фотељу. Желим да Вам што пре честитам и стото министровање, Вама због
хонорара, а мени због тантијема. Ваш
увек одани Б. Нушић”.
Комедија „Госпођа министарка” имала је велики успех у иностранству. Први
пут је изведена у Прагу 1935, Бечу и Бу-

„Једном га затекнем скроз нерасположенога”, записује Ковачевић своје успомене на Нушића. „Намрштио се, пише
али као под морање, као да отаљава неки неугодни посао.
– Ето, довршавам „Хајдуке”. Треба да
напишем још две последње главе. Али,
тешко иде…
Ја се као чудим, јер нам је свима познато да он лако пише, а сем тога знам
да је тај дечји роман с особитом љубављу замислио и разрађивао. И док сам се
ишчуђавао, зар је и њему тешко писати,
он се смеши и каже:
– Никад немојте да узимате хонорар
унапред! Онај Ћурковић, проклета му
душа, даде ми све паре унапред, па сад
никако не могу да напишем ове две завршне главе. Све ми се чини да радим џабе. Паре сам потрошио, па као да их нисам ни добио, а Ћурковић заинтачио и
тражи завршетак.
То је, наравно, била шала. Није главни
покретач у Нушићевом раду био новац,
него жудња или боље рећи нагон да што
више буде у животу, да што јаче учествује у своме времену”.

Нестају финансијске
бриге
Већина „финансијских” брига нестаје
када је Нушић добио почасно место у
библиотеци Народне скупштине. Међутим, како се тамо у друштву политичара
није најбоље осећао, Нушић је наставио
да ради у књижари Свете Рајковића, где
је 1929. године написао познату комедију „Госпођа министарка”, коју је са великим успехом играла Жанка Стокић.
У тој шаљивој ревији карикатура од
примитиваца до полтрона Нушић је
кроз изненадни преображај патријархалне домаћице Живке Поповић у уображену министарку, желео да прикаже „један поремећај на теразијама живота”. Захваљујући баш томе та комедија о министарки Живки, која попут Стеријине Феме, хоће пошто-пото да усвоји отмене манире и да командује у државној управи, својим веселим каламбурима изазива буран смех публике све
до наших дана.

Говорећи новинарима о комедији „Госпођа министарка”, Нушић је, између
осталог, истакао да је то сатира са
отровним жаокама којима покушава насликати тадашње друштво. Главна јунакиња ове комедије слична „Мадаме
Санс-гене”, напомиње Нушић, представник је средине којој се морамо насмејати.
Главну улогу у комедији „Госпођа министарка”, још док је писао, Нушић намењује Жанки Стокић, али на генералној
проби писац није био задовољан њеном
интерпретацијом. Знајући да је Жанка
успешно играла само оне улоге које су
јој „лежале” у срцу и души, по личном
осећању, Нушић је одмах осетио непотребност редитељске интервенције о чему прича у својим кратким сећањима Гита Предић:
„Кад је дошао кући, рекао ми је да
одем до ње и умолим је да игра Живку
онако како хоће, а не како су јој други
наметнули. Рекао је да не послуша чак
ни њега ако би јој штогод казао. Отишла
сам одмах. Кад сам ступила у
собу већ је била сва нарогушена. Погледала је мргодно и упитала: ’Шта си дошла? Имаш нешто да ми кажеш? Нећу ништа
да чујем. Седи, попи кафу и
иди’. Тако је мој покушај пропао. Али, на самој премијери,
позвала ме је да одмах дођем.
Када сам јој после првог чина
пренела Агину поруку, узвикнула је задовољно: ’Па тако и
играм. Их, што то нисам знала
раније! Изедох се жива од муке. Већ данима нисам знала шта
ћу од беса’”.
И стварно, играјући по своме
„Госпођу министарку” Жанка је
доживела своје највеће успехе
на сцени што јој признаје и сам
Нушић писмом од 10. маја 1930.
године:
„Драга Жанка, Ви сте вечерас педесети пут министарка.
Нека Вам остале министарке не

димпешти исте године, Софији, Варшави, Кракову, Лавову, Вилну 1938. А после
рата са огромним успехом извођена је у
Румунији и целом Совјетском Савезу.

Најзад академик
На основу предлога професора Богдана Поповића, вајара Ђорђа Јовановића
и сликара Уроша Предића, најзад је Нушић почетком 1933. године од Српске
краљевске академије добио обавештење да је једногласно примљен у ред „бесмртника”. И поред толике популарности, као и великог броја објављених дела
у скоро свим књижевним родовима, Нушића су такозвани „високи интелектуалци” због тобожњих „шала ниже врсте” у
његовим фељтонима одбијали да приме
у Академију, чак ни у звању сарадника
или дописног члана. Али, када се Нушић
толико прославио не само у земљи него
и ван њених граница, уваженим академицима није ништа друго остало, него
да га одмах изаберу за редовног члана.
„Е, тако нам и треба”, рекао је том
приликом Слободан Јовановић. „Да смо
у своје време кад је предлаган, Нушића
изабрали за дописног члана, он не би до
краја живота, као Марко Цар, само то
остао. А сад смо га морали изабрати за
редовног члана што се готово никад не
дешава у нашој Академији. Нагнала нас
је на то чаршија, јер је Нушић постао сувише славан…”
Када се књижевник Божидар Ковачевић супротставио Јовановићу говорећи
му да је избор Нушића за академију
„глас народа”, а не чаршије, овај му је
одговорио: „Јесте, можда сте у праву,
али сада ће господин Нушић све нас на
седницама Академије да посматра испод ока и да напише још једну урнебесну комедију. А да видите, само нам недостаје још комедија о академицима…”
Када је овај разговор са Слободаном
Јовановићем пренео Ковачевић Нушићу
овај се слатко смејао, а затим му поверио свој план: „Прво ћу, рече Нушић, да прочитам приступну беседу
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о Стерији. По обичају у Француској академији држи се беседа о претходнику у
фотељи. А ја ћу држати беседу о свом
претходнику у драмској литератури…”
На дан 28. децембра 1933. године Нушић је на свечаној седници Академије
прочитао приступну беседу, посвећену
његовом претходнику Јовану Стерији
Поповићу. Када је после фасцинантне
беседе председник Богдан Гавриловић
прогласио Нушића за редовног члана
Српске академије наука, цела дворана
проламала се од срдачног пљеска старом комедиографу. Исто вече у ПЕН
клубу приређена је свечана вечера у
част новог академика, који је после многих здравица, са чашом у руци устао и
одржао сјајан говор исмејавши све своје
дотадашње критичаре.

Често мењао станове
Досадило је под старост Нушићу да
стално мења станове и да се сели из једног краја Београда у други. Откад је почетком новог столећа дошао са Косова и
не памти колико је са породицом променио улица. Сећа се, становали су најпре
у улици Два бела голуба (данас: Лоле Рибара), потом су се селили у Скендербегову, Страхињића Бана, Јованову, Добрачину, Зетску, Капетан-Мишину, Бранкову,
Симину…
Када је почео да подиже кућу, Нушић
је повео породицу на своје тада од града доста удаљено имање у данашњој
Шекспировој улици. Док су га сви укућани изненађено гледали Нушић је рекао:
– Питам се шта да радимо? Бојим се
да нам овде, богу иза леђа, нико неће
доћи?

збирку својих карикатура, размештао сувенире, остављајући
на ужас госпође Даринке иза
себе прави вашар.
„Мој Ага је радио много и
стално”, сећала се свог оца Нушићева кћер Гита. „Радио је у
младим годинама ноћу, доцније и рано ујутру и по цело поподне. Управо цео дан му је био
испуњен само радом, а то је и
морало тако бити, јер, иначе, не
би стигао да испише онолике
редове, колико их је дао…
Ага је био веома скроман човек у погледу подобности за
рад: њему није био потребан ни
нарочити ’штимунг’ за рад, ни
нарочити мир, ни одвојена соба,
а нарочито не усамљеност…
Могли смо имати и посету, која
седи у истој соби и разговара…
могао је његов папагај крештати или певати, могла је наша
мати туцати шећер у авану, ништа му није сметало: он је радио… Сећам са да је увек устајао рано и чим је узео слатко и
попио своју прву кафу, одмах
је седао за сто и радио, настављајући писање од синоћ. Писао је до једанаест часова, када је устајао и отишао да мало
прилегне до ручка. За време писања пушио је и пио своје кафе. (Извесно
време пио је до шездесет кафа и пушио
преко сто цигарета дневно.)
Волео је да за то време и понешто
грицне: пре ручка ако се што пржи, неки
уштипак или палачинку, а никада није
био нарочито спреман за доручак. Ако

САДРЖАЈ КРИТИКЕ ЗНАО УНАПРЕД
Уз текст комедије „Др”, Нушић у Сарајево шаље писмо, чији карактеристични одломак наводимо:
„… Написао сам комедију у четири чина, која има кратко име – ’Др’. Велики
сплет ситуација у комаду навешће критичаре да у њој виде само комедију ситуације и превидеће ону лаку сатиру која се кроз комад провлачи, као и читаву галерију типова. Разуме се да ће ме интересовати критика, коју, дабогме, ја
знам унапред, али, ипак, будите љубазни послати ми кад то буде било.”

Није правио концепте
Нушић никада није правио детаљне
концепте, већ се одмах упуштао у писање дијалога, преписујући затим онако
написан чин. И преписујући га је допуњавао и поправљао, или изостављао што
му је изгледало непотребно. Рукопис му
је био врло ситан и прилично нечитак за
многе. Редови су му увек ишли укриво
ма колико хартија била ишпартана. То за
њега није било ништа важно… Нервирало га је када му мастило није сасвим црно…”
Да би на време отплатио дугове за
„Агину”, Нушић је поред редиговања својих Сабраних дела и небројених друштвених задужења, с необичном вредноћом стизао сваке сезоне да Народном
позоришту преда ново дело, које је увек
имало великог успеха. Тако је настала
црнохуморна комедија „Ожалошћена
породица”, која исмева похлепу и лицемерство родбине у непоштедној борби за
наследство, потом сатирични комад
„УЈЕЖ” (Удружење југословенских еманципованих жена), где је исмејао предрат-

Преварио се стари комедиограф. Ка- нема ништа, радо је грицнуо и сув хлеб.
да је његова кућа са црвеним кровом и Поподне је волео да једе суве колаче и
зеленим капцима на прозорима била за- бисквите. Могао је у раду, не обраћајући
вршена, посетили су га новинари и по- пажњу да поједе и по килограм бисквиставили питање:
та, а поред тога стално је пио кафе и ка– Господине Нушићу, да ли је тачно фе. После ручка морао је лећи да се одда сте овај свој посед крстили Аганлук? мори, ма и десет минута”.
Да ли је то име постало од вашег породичног надимка Ага, или…?
– Не, Аганлук, погрешно је то – одмах се ражести старина Нушић и поче
да објашњава. – Ја сам дуго тражио име
и осећао потребу да некако нарочито
назовем ово своје имање. Али, ово неколико десетина метара земљишта не може се назвати имањем; а оно неколико
чокота, који ми дају грожђе за сто, исто
тако не дају ми право да га назовем виноградом. Најзад, ни неколико зелених
дрвета, која ће ме на лето штитити од
сунца, не дају права овоме зеленоме
кутку да се назове шумом; а признаћете
и сами да се овај кућерак не може назвати претенциозним именом вила! Морао сам да му нађем неко име. Тачно је
да мене у породици и сви моји ближи
пријатељи зову Ага. Да се нешто означи
својином, Турци су давали наставак
„лук”; био би дакле, „Агалук”, а не „Аганлук”, како је то објављено. Али и агалук
представља газдилук, зато сам одлучио
да се ово место просто зове „Агана”, што
значи Агин дом…
Од усељења у нови дом нико није био
срећнији од Нушића. Радовао се као дете и, по сећању своје кћери, по старом обичају, често правио нов распоред ствари, премештао слике и Бранислав Нушић у болесничкој постељи
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не „плаве чарапе”. Како критика
овом комедијом о расцепу породице због снобовских иживљавања „еманципованих” жена по назовихуманим друштвима није била задовољна, Нушић
даје бурлескну комедију „Др”,
коју прво шаље сарајевском позоришту на приказивање.
И поред Нушићевог скептицизма поводом писања критичара који су га до тада увек неоправдано нападали, успех комедије „Др” у Сарајеву био је
велики. А после њене премијере у Загребу, писца су први пут
приказивачи уврстили у „ред
Молијера и Гогоља”.
Пред београдску премијеру
комедије „Др”, децембра 1936,
Нушић се изненада тешко разболео и када су га на препад
посетили новинари, са уздахом
је казао:
– Не ваља!
– Морате да нам до премијере оздравите – храбрили су га
новинари, а Нушић је безвољно
одмахнуо руком више главе и
уморна гласа само рекао:
– Чашу воде…
Кад га је супруга обгрлила
желећи да му помогне да испије принету чашу, Нушић ју је одгурнуо, скоро љутито рекавши:
– Пусти, могу ја сам, могу…
Из дрхтаве, коштуњаве, старчеве руке
вода се у тај час просула на болеснички
јорган, а Нушић се обратио тихим гласом својим младим „колегама-новинарима”:
– Знате, вадили су ми крв, па ми малаксала ова рука.
У Нушићевом дому тога дана није
престајао да звони телефон из кога су
допирали забринути разни гласови са
увек истим питањем:
– Како је? Хоће ли оздравити?…
Када му је др Феликс убризгавао инјекцију, у бунилу се ознојени Нушић
обратио брижној кћери која је бдела
крај постеље и тихо рекао:
– Гита, драга, тако бих желео да одемо преко лета у Охрид и да тамо проживимо у весељу неко време…
– Оздравићеш, тата, па ћемо са друштвом тамо отићи – тешила га је кћи.
Затворио је потом Нушић очи и с уздахом прошапутао, сећајући се, ваљда,
младости:
– О, мој Охрид!

Ведар и у болесничкој
постељи
Те вечери, на премијери комедије
„Др”, уочи дизања завесе, у очекивању
писца, многе су очи биле управљене у
сталну Нушићеву ложу број 7, која је до
краја представе остала празна.
Док се Нушић са високом температуром борио са животом, лекари су дежурајући крај постеље великог комедиографа, одмахивали безнадежно главом,
а новинари београдских редакција журно су писали некрологе: „Отац је био у
агонији”, прича Нушићева кћер Гита Предић, изгледало је да ће занавек склопити очи баш оне вечери када се давала
премијера његове комедије ’Др’. Дошли
су управник позоришта и директор драме, жалећи што ће те вечери морати да
објаве његову смрт.
Договорили су се са супругом о његовој сахрани и ко ће одржати посмртни
говор. У редакцијама листова били су
већ припремљени некролози, а новинари
су нервозно очекивали потврду вести да
је Нушић преминуо.
Завршила се и премијера комада „Др”
с великим успехом, а Нушић није умирао. До у касне поноћне сате телефон је
непрекидно преносио питање већ нестрпљивих новинара београдских редакција: „Шта је, је ли умро? Чекамо на ту вест
да закључимо лист”! У три сата изјутра
јавио се сарадник једног великог листа
и, чувши да је Нушић још у животу, тужно је рекао: „Знате ли колико ће нас то
коштати”!
Сви су у кући били пресрећни када је
сутрадан Нушић отворио очи и упитао Сцена из представе „Ожалошћена породица”
за своје љубимце – папагаје:
– Што не чујемо ону двојицу мангу– Него, шта мислите, да ли ми то да рече: – Иако се о мртвима пригодно, то
јест само добро говори, биће ту и искрепа?
сада објавимо?
– Знају да сте болесни, па ућутали –
– Па, објавите – загрејао се одмах них речи од правих пријатеља. Баш би то
одговорили су укућани.
Нушић, и након кратког премишљања било интересантно прочитати, а и вама
ће подићи тираж.
Потом, кад је Нушић траИ тако је Нушић жив дочежио да види и своје омиљекао да у листу „Правда” од
не мачке-ангорке, породици
31. децембра 1936. године, уз
се вратила вера да ће, пикафу, прочита са уживањем
сац, ипак, оздравити, мада
и некролог о својој смрти, где
су и лекари већ изгубили наје, између осталог, стајало:
ду.
„Смрћу Бранислава Нушића
Дознавши да су некролојугословенска књижевност
зи о његовој смрти већ били
изгубила је свог највећег косложени за штампу, осмехмедиографа, југословенска
нувши се, Нушић рече:
позорница свог најбољег ин– Ако, ред је да једном и
спиратора и највернијег саја новинаре насекирам и да
радника, југословенски глумим онемогућим да дођу до
ци најбогатији рудник својих
хонорара.
креација, а југословенска пуКада се „вратио у живот”,
блика свог најведријег наНушић је позвао свог мласмејивача и најдуховитијег
дог пријатеља Милана Ђоисмејивача…”.
ковића, сарадника „Правде”,
Када је овај некролог
а онда му поставио озбиљно
изашао из штампе, многи га
питање:
нису схватили као шалу и са
– И ви сте, сигурно, спресвих страна Нушићевој кући
мили некрологе, а? – и не
почели су да пристижу течекајући одговор, Нушић залеграми саучешћа, тако да
једљиво смешкајући се, доје морала бити објављена и
даде: – Написали лепо, па
„исправка”. У броју од 10. јавам сад лежи слог, хе! А менуара 1937. године Нушић је
не интересује шта све тамо
овако захвалио писцима неима?
кролога:
– Ето, искрено је одгово„… Хвала и писцима нерио Ђоковић, између остакролога које је ’Правда’ облог, ту су и изјаве познатих
јавила. Ти некролози нису
људи о вашој личности, о тописани да их ја читам, али,
ме како вас они виде.
десило се тако. А у томе ле– Гле – чудио се Нушић
жи драж. Уосталом, ти непри спомену имена оних кокролози су ми се толико
ји су давали изјаве поводом
свидели да су ми сад постањегове смрти. – А шта ли су
ли омиљена лектира. Гледаписали о мени?
ћу и у будућности да ту
– Е, то би било и за вас
лектиру не мењам. Не знате
интересантно да прочитате
какво је то уживање уз ка– једва је Ђоковић дочекао
фу и цигарете читати некрода „пробије лед” и започне
логе о себи… Најзад, хвала
непријатни разговор повона телеграмима саучешћа
дом „тајног налога” своје
редакције, па упита славног Споменик великом комедиографу на Новом гробљу у Бео- који су стигли после објаграду
вљених некролога…”
комедиографа:

И са смрћу Нушић није пропустио
прилику да се нашали: „Знате, у оној
тродневној ’агонији’ (како се то српски
каже) ја сам страховито много говорио и
помињао безброј женских имена. Кад
сам оздравио, требало је положити рачуне. Питали су ме о тим именима и ја
сам рекао да су то све имена из мојих
комада. Хвала богу, написао сам толико
ствари да сам могао и пет дана бити у
агонији и стално помињати женска имена. Ипак, из једне такве шкакљиве ситуације нисам могао да се извучем. Нисам

ДВЕ СТРАНЕ
ТРАГЕДИЈЕ
Књижевник Бранислав Нушић се
упознао с једним лекаром, који је
много волео да разговара о литератури.
– Ви пишете трагедије? – упита
лекар Нушића.
– Да, обојица пишемо трагедије –
одговори Нушић. – Само, ваше се повезују у чамовину, а моје у картон.
имао даха, па ми је било потребно кисеоника. Моји су наручили неколико балона овог куповног ваздуха (шта сам јадник доживео, да и ваздух плаћам!) и кад
су ми подметнули под уста ону направу
да срчем кисеоник, мени се учинило као
да је то телефонска слушалица, па сам
почео да вичем: Ало, ало! Сервус, мала…!
По оздрављењу Нушић је свом пријатељу, књижару Рајковићу, поверио да ће
написати сопствени посмртни говор са
карактеристичним почетком:
„У руке твоје, Господе, предајем
душу своју, а тело – одбору за сахрану!”
Изражавајући своје мишљење да би
се његова сахрана онда претворила у
комедију Нушић искрено рече пријатељу:
– Па, Рајковићу, ја и не желим да
људи плачу на мом погребу. 
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Дописник француских
листова за време балканских
и Првог светског рата Анри
Барбиа, верно је описао
судбоносну Кумановску
битку, којом је српска војска
после пет векова народног
ропства под Османлијама,
осветила кнеза Лазара и
остале косовске јунаке

Н

апред браћо, изгибосмо! На овај
поклич војника, који се и дан-данас препричава, кренуле су српске
снаге на Турке. Пет тешких рана мајора
Војислава Николајевића. Велики губици
на обе стране.
Битку на Сртевици, посебно операцију
пребацивања наших трупа на плато Сртевице, овако је описао Милутин Лазаревић, учесник и најбољи историчар балканских ратова 1912–1913. године:
„Док је војвода Вук, бранећи Бузинску Малу продирао између њених кућа,
стиже на плато вод из Четвртог батаљона, који је од свих трупа 7. пука, први био
овамо упућен и како се беше захуктао,
повуче за собом заостале четнике. После
неких пола сата појави се једна чета из
Трећег батаљона, коју лично командант
пука, потпуковник Александар Глишић,
бејаше под врло јаком ватром непријатеља извео на плато, те и она полеже по
земљи измешана са четницима, осу паклену паљбу, када један од војника из
стрељачког строја, повика:
– Напред, браћо, изгибосмо! – На тај
поклич, који је у нашем народу остао легендаран, сва та измешана маса диже се
и пође напред.
У тај час, почеше избијати на плато, са
његове североисточне стране, једна за
другом остале три чете Трећег батаљона. Турска артиљерија са Голубице и Зебрњака, поздрави их рафалном ватром.
У њиховим редовима насташе комешање и ларма, које покушаваху да надвисе
команде и опомене старешина да се
одржи ред. Благодарећи, пак, хладно-
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Кумановска битка – завршни
ударац Турцима (2)
– Господине мајоре, молим вас сјашикрвности и присебности ових и потпуковника Глишића, који је шетајући се те, видећете се!
Сјашим, оставим коња и трчећим коотворено по платоу, мирно издавао своја
наређења, та је криза врло брзо прошла. раком долазим до команданта пука и
рапортирам му:
– Господине потпуковниче, стрељачки
ШОК МЕЂУ ТУРЦИМА
строј заустављен је пред левим крилом
Свака чета одмах оде тамо где је бе- 18. пука на 700-800 метара и тамо нема
јаше упутио потпуковник Глишић, или никакве опасности. Али, Турци својим
лично, или преко команданта Другог ба- крајњим десним крилом непрестано
таљона, мајора Војислава Николајевића, крећу да изврше обухват нашег левог
који баш тада допаде са Пркиног рида и крила. Потребно је да убрзамо кретање
кога он задржа код себе да му се нађе што више како бисмо пре Турака изашли
при руци… У тај мах допадоше под Ср- на бочну ивицу положаја!
тевицу ескадрон и митраљеско одељеМој мили и храбри командант пука,
ње, које беше овамо упутио командант потпуковник Александар Глишић, дивно
Коњичке дивизије… Чело Штипске ре- и племенито срце нашег народа, кога
дифске дивизије поче да се пребацује на сми сви ми официри неизмерно волели и
Сртевицу у мањим групама…”
поштовали зог његовог братског и старе„Одлучим да команду над батаљоном шинског опхођења према свима из пука,
предам, брзо дођем до коња и похитам ослови ме по имену и рече:
њиме на лево крило”, пише мајор Нико– Остани ту код Трећег батаљона и
лајевић. „Командир чете Трећег батаљо- буди на његовом десном крилу, а Милина, који је своју чету фронтално развио у сав ће бити код центра!
продужетку левог крила 18. пука, видећи
И ја остадох код Трећег батаљона на
ме трчи ми у сусрет, маше рукама и ви- Сртевици. У међувремену Турци су се
че:
кретали уз бочни нагиб Сртевице да избију на бочну ивицу положаја. Али, и ми
кренусмо да избијемо пре Турака. Нити
су Турци видели нас, нити смо ми видели
Турке. Наједном се указаше Турци који,
ипак, избише на плато пре нас. Одстојање између нас и њих било је неких 100
корака. Овакви сусрети две непријатељске пешадије, кад се борба одлучује јуришем, делује изненађујуће на обе стране.
Учинило ми се да је код Турака изненађење било веће, јер избише без реда и
у гомили и нађоше се пред нашим потпуно сређеним борбеним поретком. Тако несређени и у гомили крећу се ка нама, дижу руке увис и нешто вичу што нисам разумео. Наш се борбени поредак
заустави и војници заузеше лежећи став.
Сада код нас настаде ларма и вика, како

од стране официра тако и од стране војника.”

НЕКА БАЦЕ ПУШКЕ
„Чули су се разни повици: – Пуцај!…
Не пуцај!.. Превариће нас? Неће моћи!
Нека баце пушке, зашто их не бацају?
У овом кретању обичним кораком
Турци су се повлачили више полудесно,
остављајући слободан простор за дејство своје пратеће брдске батерије, коју
до тада још нисмо видели”, сведочи храбри мајор.
– Као да сада гледам команданта пука лево од мене на 200 корака, како истрчава испред стрељачког строја и машући рукама даје знак да се не пуца. Као
да сада гледам команданта Трећег батаљона Милисава Недељковића како лево
од мене на 70-80 корака истрчава и видевши команданта пука испред стрељачког строја, долази до Турака, рукује се са
једним турским официром и љуби га.
„Морам овде”, каже Николајевић, „да
изнесем своје мишљење о томе зашто је
командант пука наредио да се не пуца.
Још код Пчињског манастира, где је
штаб нашег пука био пре нашег преласка
границе и почетка операције, он је добио
извештај да се Арнаути противу нас неће борити, него ће нам се предавати, па
је под утиском тог извештаја, као и због
тога што су Турци били у гомили, наредио да се не пуца.
Дошло је до забуне. И кад су Турци
без икакве команде окренули леђа и најбржим кораком дошли до бочне ивице,
одвукавши са собом команданта Трећег
батаљона, појавише се коњи који вуку топове. Међутим, имајући на уму изреку:
Не веруј Турчину!, извадио сам револвер
из кубуре и наредио стрељачком строју
да узме нишан полудесно. Напета ситуација, живци напрегнути. Осећам како ми
срце јаче куца, чекам шта ће бити.

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

и расвестио, те сам промрмљао:
– Воде!

ПРЕЖИВЕЋЕШ,
НЕ БРИНИ

Неко је опали пушку. Ко? Не знам и
никада нисам могао да дознам. Верујем
да је то био неко од наших војника који
је у нервној напетости повукао обарач
на пушци и опалио.
Цео наш стрељачки строј као по команди отпоче брзу паљбу. Нишанећи у
гомилу Турака полудесно, да не бих погодио неког од наших, опалих и ја из револвера само један метак. То је био први
и последњи пут да сам извадио револвер
и употребио га. Кад је настала брза пљаба и са једне и са друге стране, наспрам
оног дела где сам се ја налазио, турске
пешадије није било јер су Турци ту извукли брдску батерију која није могла да
опали ни један једини метак.
Како се већ спустио мрак Турци су се
слабо видели, али лепо се видео блесак
светлости од опаљених пушака. Ватра
почиње полако да малаксава, али се,
ипак, и даље продужује. На овом блиском одстојању и на потпуној равници
због мрака се није могло нишанити. Војници су износили пушку на нишан и опаљивали је. Губици и са једне и са друге
стране били су велики. У том времену
погинуо је и командант пука, погођен
једним јединим метком у главу, оставши
на месту мртав.

ријског зрна ударило у слабину, лева рука пала ми је на пиштаљку која ми је висила о врату. Ако сам жив, мислим, моћи
ћу мало да се огласим пиштаљком, те је
узмем левом руком, принесем је устима
и дунем колико сам више могао. Чујем
свирање као кад осица зуји, сведочи мајор Војислав Николајевић и наставља:
– Жив сам!
Мркла је ноћ. Имам снаге само да
гледам право горе и да окрећем очи мало лево и десно и ништа више. Из мрака
се појави силуета војника; видим га, али
немам моћи да га позовем у помоћ. Он
звера на све стране и примети ме да лежим, сагне се нада мном и наједном викну:
– Јаој мени, команданте мој! Одмах
ћу се вратити – отрча и нестаде у помрчини.
После кратког времена чујем топот
ногу. Дојурио је са двојицом војника,
ухватио ме испод пазуха, други ме узе
ЈЕДИНИ ЛЕК – ЗАВОЈ
за ноге, а трећи покупи сабљу, револвер
– Боже мој, јесам ли жив или мртав? – и носила.
мислим у себи. Немам снаге да покренем
Како су ме и куда носили, како су ме
главу ни лево ни десно и видим има ли спустили на земљу и отворили уста да
кога живог у мојој близини. У оном окре- сипају коњак, не знам, јер сам био онетању на леђа када ме је парче артиље- свешћен. Али коњак ме је мало испекао
На бојном пољу Сртевице лежали су
многи изгинули и рањени, а наши доцније дошли војници лутајући по платоу
спотицаху се о мртве, ошамућене или
још живе војнике који нису били свесни
шта се те вечери збило.
У нашим редовима направљена је
права пустош. Брзо се прочуло да је командант пука погинуо, да су сви команданти батаљона и официри изгинули. Када се наишло на тело команданта Глишића, лежао је окренут лицем земљи. Међу првима је нађен командир 1. чете 3.
батаљона 7. пука, храбри капетан Ђорђе
Терзић, који је са својом четом први стигао на Сртевицу и кога однеше тешко рањеног. Глишићевих команданата 3. и 2.
батаљона нигде није био. Касно у ноћ
пронађоше команданта 2. батаљона мајора Војислава Николајевића, свог огрезлог у ранама и онесвешћеног.

Дали су ми мало воде. Два
официра и војници секу и скидају са мене одело, траже ране
и на брзу руку превијају. На том
месту била је нека кућа са које
су скинули врата на која су ме
натоварили и четири војника
почеше носити. Био сам у несвесном стању, али кад војници
због мрака и земљишних неравнина почну неравномерно да
носе врата, стопало леве ноге
почиње да ми клима и јаки болови преломљене кости расвешћују ме и простењем из груди:
– Лакше…!
Од осталих рана не осећам
никакве болове. Однесен сам на
превијалиште Дунавске дивизије код цркве у Нагоричанима.
У том завојишту мој школски
друг из гимназије др Никола
Костић дао ми је чаја и превио
ране. Ословио ме по имену и
рекао ми:
– Не бери бригу! Јеси тешко рањен,
али срећан си што ти нису повређени
унутрашњи органи.
Болничари ме уносе у један велики
шатор где су најтежи рањеници, спуштају ме на земљу и покривају.
Који је то војник после најопаснијег
момента у борби, где је смрт посејала
своје жртве, имао храбрости да дође из
позадине и види шта се дешава?
Био је то мој имењак, пред сам рат
каплар у мом батаљону. По особинама
војник какав се само пожелети може:
паметан, брз као јелен; десетина му је
била најбоља и по обуци и по дисциплини. Али имао је мало „дуже прсте” и волео је ноћу да устане кад сви војници
спавају, да им отвара сандуке и да их
претреса. Кад је први пут ухваћен у крађи кажњен је дисциплински; али кад се
ово поновило лишио сам га чина и пред
целим батаљоном скинуо му капларске
звездице. На моје тражење командант
пука преместио га је у 3. батаљон, у онај
у који сам за време окршаја дошао и где
сам рањен. Казна је учинила своје дејство и он је опет био најбољи војник у
чети.

ЖИВИ МЕЂУ МРТВИМА
У историји је забележено да је ватрени судар на Сртевици, који се одиграо
изненада и из велике близине, био необично силан и трајао у полумраку свега
петнаестак минута. Кажу да је после тога следовала језовита тишина која је наговештавала нечији слом. Ко је претрпео
слом и изгубио битку није се одмах знало. На платоу су остала само три топа,
окружена са неколико низама, који се
убрзо, када им с бока приђе војвода Вук
са својим четницима, дадоше у бекство.
Сви остали Турци разбежаше се у долину реке Пчиње одакле су се до касно у
ноћ чуле турске трубе које позиваху бегунце да се прикупе.
Турци су у овом великом и главном
нападу претрпели велики пораз. Два и по
батаљона српске војске одолела су и победила троструко јачег непријатеља, кога је у нападу подржавала ватра 4-5 батерија. Српској пешадији помагала су само два или три оруђа 8. батерије! Може
се с правом рећи да је ова победа извојевана радом старешина од пуковских
команданата, па наниже и изванредним
моралом нижих старешина и војника.
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Као прошће леже рањеници један поред другога. Не зна се ко је од кога теже
рањен, редов до официра; онако како је
који донесен и превијен, тако је и спуштен.

месо тврђе од камена, иако ме уверавају да је веома меко. Покушавам да узмем мало чорбе, ни то не могу. Дадоше
ми чашу дивног слатког вина; то сам могао да пијем и оно ме мало освежи.

МАРИЦА ПУНА КРВИ

САНИТЕТ – ВОЛУЈСКА
ЗАПРЕГА

Тешки уздаси и шкргут зуба прекидају с времена на време онај свечани мир
који влада. Целе ноћи као кроз сан слушам тутњаву артиљеријске ватре и бунцање тешко рањеног војника у главу који је био у агонији. Помиње мајку, оца,
своје село, Смиљу, децу, говори неке неразумљиве речи без смисла и следа, а
болничар притрчава и обара га. Заспао
сам. Кад је сунце већ доста одскочило
пробуди ме неки шушањ око мојих ногу.
Болничари изнеше војника тешко рањеног у главу који је свршио с овим светом.
На санитетским колима пренесен сам
у Челопек где је било преко 600 рањеника. Санитетска кола са лекарима отишла
су напред, јер су наши очекивали да ће
се Турци пред Скопљем још борити и
пружити поновни отпор. У Челопеку је
остао један поднаредник са шест болничара да транспортује све нас у Ристовац.
Остављени смо, помислим, Богу на милост и немилост и овом поднареднику
са његовим болничарима. Ни доктора, ни

Трећег дана после подне, кад санитетска кола нису дошла, почеше да
транспортују најтеже рањенике на обичним сељачким колима. Узеше и мене. По
простртој шаши стављали су носила и
тако смо у 4 сата по подне кренули. Небо се поче облачити и у први сумрак отпоче киша да ромиња, па да пада све јаче. Испод себе на носилима нисам имао
ништа, али сам био добро покривен ћебетом, шињелом и пелерином. Сад је настала борба на живот и смрт. Веровао
сам да ће са мном бити готово ако ми
ране закисну.
На дивизијском завојишту у Нагоричанима било је свега десет металних
копчи за рањенике са преломљеним костима на ногама. Сви остали који су касније донесени, међу којима сам био и
ја, имали смо само обичне дрвене дашчице које нису могле довољно да учврсте ногу. Када ме школски друг превијао

лекова, ни хране; ништа нисмо имали.
Болничари су имали само завоје, а како
је из моје огромне ране на слабини крв
пробијала завој, то ми је поднаредник
преко њега превио још један нов.
Због ране на слабини, на прсима и десном рамену, сав сам стегнут и уфалчован и почињем да кашљем. Уздржавам
се колико могу, али кашљање почиње
све јаче. Наједном осетим да ми у близини највеће ране пође топло.
Да нисам осетио пљувачку? Узмем
марамицу и пљунем. Почео сам да избацујем крв. Узнемирио сам се. Позовем
поднаредника болничара, а он ми најхладније одговори:
– Па, дешава се то код рањеника, али
ништа не мари!
Хвала на утеси! – помислим.
На моју срећу, избацивање крви је
престало само од себе.
Другога дана наредим војнику да узме из моје блузе 10 динара и купи млеко,
али млека није могао наћи. Поново му
наредим да купи кокош и замоли сељанку да ми скува чорбу. Добра сељачка душа скува ми чорбу и не хте да прими ни
пет пара. Покушавам да једем месо,
али зуби отказали послушност; не
могу да жваћем и чини ми се да је

није могао претпоставити да ћу са овако
тешим ранама бити транспортован на
обичним непокривеним сељачким колима, нити да ће ми десна рука услед пробијеног рамена утрнути и отказати послушност, јер би ми је вероватно причврстио уз тело.
Како сам био добро покривен преко
тела, па и преко главе, имао сам сада да
се борим: да ме ћебе не угуши, да ми десна рука не удара о канате кола и да колико толико ублажим болове на нози. С
времена на време левом руком подижем
ћебе са главе, мало удахнем ваздуха и
потом га полако спустим. Али утрнула
десна рука не може да се држи на грудима услед потреса кола и удара лактом о канате. Кад спустим ћебе на главу,
левом руком хватам десну и држим је
на грудима. Кола по лошем путу љуљају
и тресу, стопало ми на рањеној нози клизи лево и десно, а на лакту сам добио и
шесту рану од млатарања по канати.
То ми све причињава велике болове
који се увећавају и због самог притиска
покривки, па наређујем да кола застану,
да ми војник мало одигне ћебе са рањене ноге. Моји болови и патње били су велики. Да је неко записивао оно што сам
шапутао на носилима док су ме превози-
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ли, имао би лепу збирку погрдних епитета на рачун врховног српског војног санитета. Целе ноћи је киша пљуштала и
тек је пред зору престала. Кад је свануло и кад сам угледао бараке Ристовачке
болнице и мени је свануло.
У Ристовачкој болници нашао сам лекара, лекове и све друго што је рањенику потребно. Ту сте ме поштовани Господине нашли тешко рањеног, па Вам нисам могао о свему причати што сада пишем.
Из ове болнице нису ме могли одмах
транспортовати због великог броја железничких композиција које су јуриле ка
Скопљу са допунским батаљонима, муницијом и храном.
Дана 1. новембра превезен сам санитетским возом у Београд, у 10. резервну
болницу. Са мном је донесен тешко рањени капетан Љутомир Ђорђевић и још
један поручник из 18. пука, обојица из
Кумановске битке. Љутомир је рањен у
кичму и испрва добро изгледао у лицу. Ја
сам од истекле крви и непрестане температуре био веома слаб и изнурен.
Доцније, док је Љутомир венуо, ја сам
се постепено опорављао, па чак издржао
и две операције на нози.
Кад је је прошло месец дана од нашег
приспећа у болницу, питали су управника болнице из Министарства војног, да

ли ћемо остати у животу. За Љутомира
је одговорено да ће умрети и он је неколико дана пре смрти унапређен у чин
мајора. За мене је одговорено да ћу
остати у животу.
За мој рад у Кумановској бици одликован сам Карађорђевом звездом 4. реда са мачевима и унапређен у чин потпуковника, после две године и девет месеци.

ДЕПЕША КРАЉУ ПЕТРУ
Телеграм српском монарху, који је
прочитао генерал Радомир Путник, гласио је: „Непријатељ је, после упорне борбе, под нашим притиском почео одступати на целом фронту…”.
Свет је са великим интересовањем
пратио ток Балканског рата. Објављено
је да је Врховни штаб српске војске са
највећим интересовањем пратио догађаје у Кумановској бици. Како ни Врховни
штаб није имао тачне извештаје са каквим снагама располажу Турци, није било ни тачних извештаја о току борбе.
Другог дана Кумановске битке краљ
Петар Први је у Врању приредио ручак.
Недостатак извештаја мучио је све присутне. Свако је мислио: шта ли се сада

тамо дешава? И, ево, долази у трпезарију ордонанас официр, и свакоме је синуло у памети: шта ли јавља тај телеграм?
Узбуђење и радозналост јако су узбудили све присутне. Начелник Главног штаба, ђенерал Радомир Путник, узе телеграм од официра, стави наочаре, а рука
му је приметно подрхтавала. У трпезарији наста тајац да се могло чути зујање
мухе. Путник отвори телеграм и поче да
чита:
– Непријатељ је, после упорне борбе,
под нашим притиском почео одступати
на целом фронту…!
Свима као да паде тежак камен с врата, одахнуше душом и као у једном гласу викнуше:
„Хвала Богу!”
Краљ Петар се осећао срећним што је
њему пало у део да са својом дичном
војском, као унук „цара у опанцима”, буде осветник Косова… Зар се он није као
човек много година борио у босанском
устанку против вековног непријатеља
свога народа? И њему Господ досуди да
врати Србији Скопље, столицу цара Душана, коју су Турци још пре 520 година
отели од краљевића Марка (1392. године).

ИЗВЕШТАЈИ У СВЕТ
А како је свет сазнао о победи у Кумановској бици?
Чувени професор париског универзитета Оман Емил (1859–1924) и историчар
Српске академије наука, описује свој
разговор са једним чланом Француске
академије наука.
– Да знам добро, Ви сте србофил и
имате лепо мишљење о српској војсци.
Турски војник је најбољи на свету!
И академик показа прстом на последње вести у познатом часопису „Journal
des Debats”, једну службену депешу из
Цариграда:
„Наше македонске трупе разбиле су
четири српске дивизије код Куманова!”
Тој депеши Оман заиста није могао
веровати. Знао је много о краљу Петру и
његовом сину престолонаследнику
Александру, знао је многе од славних
војсковођа које су учествовале у бици
на Куманову: Радомира Путника, Живојина Мишића, Степу Степановића, као и
велики број српских официра и војника,
посматрао је њихове окретне и поуздане пукове како дефилују под тробојним
заставама. Није могао веровати да су их
Турци „разбили”.
Али, сати су изгледали дуги свим
словенским пријатељима до онога тренутка кад депеше француског дописника са Балкана Анрија Барбија, не обавестише у „Journal des Debats” и другим
новинама да је „разбијање” Срба била
баш њихова одлучујућа победа на Куманову.
Ево једног од првих описа Кумановске битке на Сртевици, који је дао Анри
Барби 1913. године:
„Ноћ се полако спуштала. Тада у нејасним тренуцима који одвајају дан од ноћи, Турци пробаше свој последњи напор.
Они су по сваку цену хтели да пробију
лево крило српско.
Они још једном полетеше, права људска бујица. Хоће да допру до српских
положаја; стижу до њих и поред свих
крвавих провалија, које у њиховим редовима отварају шрапнели. Изгледало је да
се њихови мртви, чим падну, поново дижу.
Топови, митраљези, пушке косе им прве редове; али преко њих прелазе други
редови које потискују они иза њих. Сва
храброст, сва снага турска имала је само један циљ: да се, ипак, иде напред.
Настаде један кратак, необјашњив застој, као да су две расе мериле једна
другу, лицем у лице последњи пут, пре
него што се буду ухватиле у коштац…

ЧЕТИРИ КАРАЂОРЂЕВЕ
ЗВЕЗДЕ

Већ смо – причао је доцније капетан
Јанковић – осећали њихово дисање. Већ
смо разликовали Анадолце, скрхане од
умора редифе од старих војника разрогачених очију, беле браде.
Али, страшан ветар од шрапнела захуја. Све справе за убијање пуцале су и
грмеле уједно. Четврт часа трајао је
окршај који се не да описати.
Одједном главни јунак овог натчовечанског отпора, командант седмог пука,
потпуковник Глишић, паде погођен једним зрном. Мајор Николајевић виде кад
је потпуковник пао. Он полети, извуче
своју сабљу: петнаест јуришника, то је
било све што је остало, учинише то исто.
Један крик одјекну: „Јуриш!”
Тада у једној врсти заноса, остаци
вања, од којих су му биле најмилије четири Карађорђеве звезде с мачевима за
неустрашиво јунаштво и седамнаест понетих рана. Његове слике налазе се и данас, међу прослављеним јунацима прошлих ратова.
У Другом светском рату, 1941. године,
доживео је тешку судбину безусловне
капитулације и пао у немачко заробљеништво. У немачком заробљеништву
остаје пуне четири године, мучен и понижаван, али увек усправан и пример величине.
Умро је 1950. године, после једне тешке операције у Немачкој. На гробљу у
Оснабрику налазио се његов гроб све
док тамо није основана костурница, која
носи његово име, и где леже посмртни
остаци са именима свих бивших заробљеника логора у Оснабрику.

ТРИЈУМФ МАЛЕ СРБИЈЕ

седмог пука полетеше напред и чудо се
догоди. Ред по ред, корпус турске војске
био је збрисан, одбијен! Мајор Николајевић, био је непрестано на челу својих
војника, све док није пао погођен пешадијским зрном у леву ногу. Погодила су
га још два зрна од шрапнела у десно раме, а једна му је граната расекла плећку,
док га најзад није погодила граната у
слабину од које је изгубио свест. Бесни
јуриш још се убрза, и једна батерија узета је на јуриш. Пренеражене тобџије, које нису имали времена да побегну остадоше приковане за своје топове.
Мајор Николајевић тешко је рањен на
пет места и пао онесвешћен, али његова
жртва није била узалудна. На целој линији непријатељ је бежао. Турска офанзива била је коначно сломљена…
После рањавања у овде описаној Кумановској бици Војислав Николајевић је
пет месеци провео у болници и потпуно
залечио ране. У Првом светском рату
(1914-1918) учествовао је у чину потпуковника. Поново је више пута рањаван у
Церској бици.
Ове своје успомене написао је 1921.
године.
Оженио се 1926. године у 50. години,
Љубицом, кћерком државног саветника

После турског пораза у Кумановској
бици свет је могао читати писмо дивизијског ђенерала и команданта турске
Вардарске армије Зеки-паше, упућено
25. октобра Али Ризи-паши, главнокомандујућем у Солуну:
„Јавио сам Вам да је велика битка трајала до шест сати увече. Наш је седми
корпус претрпео врло велике губтике.
Да бих му помогао наредио сам Џавидпаши да пређе десно крило српске војске да би седми корпус могао да се повуче. Фети-паши сам издао заповест да
повлачи полако своје трупе које још нису биле опкољене. Међутим, кад су оне
почеле то кретање битка је још трајала и
седми корпус је био изложен ватри српБогдана Дамјановића, и постао отац јед- ске артиљерије каква се не да замислиног детета. Због заслуга у ратовима за ти. Паника га обузела и почео је бежати
ослобођење и уједињење, носилац је ве- не знајући како да се спасе од ове страликог броја домаћих и страних одлико- шне смртоносне ватре. Тако је седми

корпус уништен. Артиљерија која је имала 150 топова, наша муниција и храна,
све је то било напуштено у бекству. Оно
мало војника што је остало стигло је као
лудо у Скопље. План је дакле, Џавид-пашин пропао.
На његовом десном крилу битка још
траје, али седми корпус и сувише је слаб
да одбије непријатеља и ја се бојим да
његов отпор не буде кратак. Кара-Саидов пети корпус и једна дивизија низама
бију се код Кочана. Мада су они нанели
знатне губитке, потпуно су сломљени и
повлаче се ка Штипу. Ја сам врло несрећан што Вам званично јављам да је наша
велика битка изгубљена.”
Али Риза одговара Зеки-паши 26. октобра:
„Губитак велике битке много ме је
ожалостио. Моја је душа пуна бола. Ратна срећа је овог пута била на страни непријатеља. То се дешава у свим ратовима. Саветујем Вам да се препустите
Божјој вољи и желим Вам храброст да
издржите страшне тренутке садашњег
положаја.
Пошаљите у помоћ Скопљанској војсци све трупе петог корпуса. Гледаћу да
Вам пошљем још војске одавде. Нека
Вам Бог буде у помоћи!”
Србија и друге три мале државе на
Балкану: Црна Гора, Грчка и Бугарске победиле су османлијског поробљивача и
први пут се једна дуга турска историја у
Европи морала прекинути. После заузећа Куманова, Битоља, Солуна, Лиле Бургаса, Једрена и других градова, у Лондону је 30. маја 1913. године потписан мировни уговор. Овим уговором, на чије је
потписивање Турска била принуђена,
спречен је продор Аустро-Угарске према Солуну. Победом савезника омогућена је појава албанске државе.

ЗАДИВЉЕНА ЕВРОПА
После Кумановске битке Србија је постала значајан фактор на Балканском
полуострву. Она се показала онаквом
каквом је Европа вековима није могла
видети. Дуго су је пратиле несреће, али
и када је није било на европској карти
Срби су се борили против угњетача.
Ослободили су се својом снагом без
европског рата. Дивила им се цела Европа, од Петрограда до Париза, преко Беча
и Берлина, јер су тријумф моралне и војничке снаге и родољубља остварили идеју независности Балкана и начела: Балкан – балканским народима.
Данас, када је стара српска и македонска земља под страним протекторатом, та идеја независности још је узвишенија. Покушајима да се оствари етнички чиста велика Албанија отварају се
љуте косовске ране. 
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