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О

У Текелијануму обележен рођендан Галерије Матице српске

Сећање на времена племенитости,
доброчинстава и патриотизма

браћајући се присутнима у сали Текелијанума, на свечаности
одржаној у суботу 14. октобра,
владика будимски Лукијан подсетио
је на време од пре готово два века, када су у Пешти, прегаоци из нашег народа основали Матицу српску као
„мајку нашег културног постојања”,
окупивши плодове рада личности чијим се делом данас дичимо. По речима епископа будимског, из те мајке
културе, Матице српске, родила се Галерија Матице српске, чији плодови
рада служе данас свима нама на понос, а Легат Саве Текелије, са збирком
породичних портрета, језгро је уметничког фонда Галерије Матице српске.
– Датум са којим почиње историја

Галерија Матице српске је, у згради Текелијанума у
Будимпешти, где је и основана, свечано обележила
170 година свог постојања. Свечаности коју је ова
установа приредила у сарадњи са Српском
православном епархијом будимском, присуствовали
су највиши званичници АП Војводине, представници
Владе Србије и институција српске
заједнице у Мађарској

Галерије је 14. октобар 1847. године, када је на седници Управног одбора Матице српске Теодор Павловић, њен први секретар, предложио да се при Матици оснује Српска народна збирка,
односно, Музеум у коме би се сакупљали предмети значајни за историју
српског народа. Тај предлог био је
подстакнут поклоном од 11 породичних портрета које је Сава Текелија тестаментом оставио Матици српској,
али и свешћу далековидог и ученог
Павловића да се идентитет нације гра-

ћи петогодишњи пројекат конзервације и рестаурације иконостаса који је
за српски цркву у Будиму израдио Арсеније Теодоровић. Ова светиња, која
је страдала у бомбардовању у Будимпешти 1945. године, срушена је 1948, а
иконостас је тада распарчан и иконе
раздвојене и похрањене на различитим местима. Након овог обимног пројекта, иконостас ће се по први пут
представити као целина, најпре у Галерији Матице српске у среду 18. октобра (када овај број СНН-а буде у

– По значају и целовитости, издвајају се збирке српског сликарства, графика и цртежа XVIII и XIX века. Оне у
пуној мери одражавају све видове
сложених процеса европеизације српске уметности, у периоду од Велике
сеобе 1690. до стварања Kраљевине
СХС, 1918. године. Ова збирка је за нас,
Србе у Мађарској, посебно значајна и
интересантна, јер обухвата период
правог процвата српске културе и
уметности на овим просторима. Реч је
како о делима која припадају црквеној уметности,
тако и о онима која су настала изван црквених
оквира. Kао што знамо, Галерија Матице српске је
уз помоћ других државних установа, у више наврата организовала рестаурацију и конзервацију
тих дела, на чему смо јој
посебно захвални. Без таквог њеног ангажовања на
заштити уметничких вредности, век трајања тих
драгоцености би свакако
био знатно краћи, а буду-

Покрајински премијер посетио је и српску цркву у Будимпешти

Домаћини и гости прославе

ди прикупљањем, проучавањем, тумачењем баштине, али и подстицањем
савременог уметничког стваралаштва.
Тог тренутка, на овом месту постављен је основ за оне идеје које су на
различите начине тумачене и развијане у наредних 170 година – рекла је
између осталог Тијана Павковљевић
Бугарски, управница Галерије Матице
српске.
Она се захвалила владики Лукијану
на помоћи у реализацији многих заједничких пројеката, посебно истичу-

штампи), а затим 2018. године, на гостујућој изложби у Историјском музеју Будимпеште. Потом ће иконостас
стићи на своје крајње одредиште – у
Музеј Епархије будимске у Сентандреји.
Честитајући јубилеј Галерији Матице српске, представник српске заједнице у Мађарском парламенту Љубомир Алексов се захвалио тој установи на дугогодишњој племенитој мисији чувара уметничке баштине, а тиме
и нашег националног идентитета.

ИНСТИТУЦИЈА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Галерија Матице српске, институција од националног значаја, један је од
најстаријих музеја у Србији. Основана је 1847. године у Пешти, у окриљу
Матице српске, најстаријег културног, књижевног и научног друштва код
Срба. Најпре као Музеј Матице српске, а затим од 1947. године као самостална институција, Галерија се бави прикупљањем, чувањем, проучавањем, излагањем и интерпретацијом уметничких дела националне културне баштине. Отворена за јавност 1958. године у данашњој згради на новосадском Тргу галерија, својом сталном поставком и изложбама, Галерија
Матице српске тежи да буде место едукације о развоју уметничких идеја, о уметницима, делима, као и о својим добротворима.

ће генерације духовно сиромашније.
Осим тога, Галерија Матице српске је
једна од оних установа које нису заборавиле одакле потичу, што се огледа и у честој сарадњи њених стручњака са нама, Србима у Мађарској, на
очувању наше културне баштине. То,
у складу са могућностима, чини и Завод за заштиту споменика културе АП
Војводине, коме смо такође захвални.
Надамо се да ћемо у догледно време,
оваквим и још већим заједничким напорима, успети да постигнемо да ове
наше драгоцености, на тлу Мађарске,
буду уврштене у заштићену светску
културну баштину – рекао је, поред
осталог, Љубомир Алексов.
Помоћница министра културе Србије Асја Драча Мунтеан изразила је
наду да ће ово министарство у наредној години, заједнички с Покрајинском
владом, подржати следећи пројекат
овог већ уходаног тима, а то је уређење и формирање сталне поставке у
новој згради Музеја српске православне цркве у Сентандреји и на тај начин
поново потврдити темеље и вредно-
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сти сарадње српске и мађарске државе: међусобно поштовање и уважавање, а све у циљу неговања европских
културних вредности и презентовање
националне културе у ширем европском контексту.
– Велике идеје, велики људи и велика дела. У ових неколико речи могло би да се сажме време у које се
враћамо обележавајући 170 година
трајања Галерије Матице српске – време без којег ни ми не бисмо били оно
што јесмо и време које ће бити путоказ и генерацијама које долазе – рекао је председник Покрајинске владе
Игор Мировић. Према његовим речима, велика идеја тог доба било је национално сабирање и представљање
Европи културе српског народа.
Галерија Матице српске за наш народ
је, по речима Мировића, потврда снаге Тијана Палковљевић Бугарски
његовог духа, узвишености његове културе и континуитета његовог трајања заједно са Матицом српском. То је, наравно, како је указао председник Покрајинске владе, и Српска православна епархија будимска у чијим мајчинским недрима су и настале најзначајније националне установе једног историјског периода.
Мировић је изразио и посебно задовољство што се 170 година трајања
Галерије Матице српске обележава у
Текелијануму, у атмосфери изузетно

Српске православне Епархије будимске у Сентандреји, портпарол српске
заједнице у Парламенту Мађарске
Љубомир Алексов, Самоуправа Срба
у Мађарcкој, Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла“ и Српски институт. Признања су, у име ових институција преузели њихови руководиоци. Посебна захвалност за организацију самог догађаја, према речима управнице Галерије матице српске, припада архијерејском намеснику Војиславу Галићу и
протонамеснику Зорану Остојићу, који су такође награђени плакетама.
С друге стране, Галерији Матице
српске је уручена Награда „Деспотица мати Ангелина”, која додељују
Еперхија сремска и РТВ за допринос
достојанству живота. Део прославе јубилеја чини и изложба дигиталних
принтова на платну „Српска уметност
у десет слика” са ремек делима насталим од XVIII до XX века, која ће бити поклоњена Текелијануму.
Истога дана, председник Покрајинске
владе Игор Мировић је са епископом будимским и администратором темишварским Лукијаном, потписао споразум о
сарадњи на обнови и адаптацији библиотеке у згради Текелијанума у Будимпе-

КОЛЕКЦИЈА ДЕЛА ИЗ ПЕТОВЕКОВНЕ ЕПОХЕ

Игор Мировић и владика Лукијан

Љубомир Алексов

Са колекцијом која броји преко 9000 уметничких дела насталих у периоду од XVI до XXI века, Галерија Матице српске представља један од најбогатијих уметничких музеја у Србији. По значају и целовитости, издвајају се збирке сликарства, вајарства, графике и цртежа XVIII и XIX века и прве половине XX века које илуструју настанак и развој националне уметности новијег доба и указују на положај и место српске културе у европском
контексту. Бригу о уметничкој колекцији и њеној заштити води конзерваторско-рестаураторско одељење Галерије, које активно учествује и у ширим пројектима заштите наслеђа у сарадњи са другим институцијама у
Србији и иностранству и доследно промовише резултате и домете свога
рада кроз изложбе, публикације, стручна предавања и друге активности.
Посебан сегмент рада Галерије представљају едукативни програми и креативне радионице за децу, у којима се на занимљив начин деци приближава национална уметност и културна баштина.
добрих односа Мађарске и Републике Србије.
Галерија је представила и филм који
прати петогодишњи заједнички пројекат
са Музејем епархије будимске и Покрајинским заводом за заштиту споменика
културе, на конзервацији и рестаурацији иконостаса Арсенија Теодоровића, за
некадашњу српску цркву у Будиму.
Овом приликом уручено је и 14 плакета Галерије Матице српске. Међу добитницима су и Епархија будимска на
челу са владиком Лукијаном, Музеј

шти. Овај протокол, по речима владике
Лукијана, сведочи о наставку домаћинске бриге на помоћи Текелијануму, који
би требало да буде намењен пре свега
српским ученицима и студентима. Тај
адаптирани део имаће и читаоницу и
најсавременију електронску опрему.
Председник Мировић је подсетио да је
до сада за заштиту српске културне баштине у Мађарској издвојено више од
100 милиона динара, најављујући да ће
се улагања наставити.
Д. К.
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У току су радови на српском гробљу у Сегедину

Стижу средства за реконструкцију 564 споменика

удући да су на сегединском српском православном гробљу сахрањени многи војници, погинули у Првом светском рату, Сегединска
српска православна црквена општина,
предвођена протојерејем Павлом Капланом, парохом сегединским, одлучила је да поднесе конкурс (конкурсни пројекат – прим ур.) у циљу обнове не само надгробних споменика, него и споменика, односно, да на гробљу
уради одређене извођачке послове. У
формулисању конкурса пуно је помогла ћерка Николе Којића, бившег Батањца, која је запослена у фирми за
писање, састављање конкурсних пројеката.
Захваљујући веома садржајном, до
свих детаља прецизно разрађеном
пројекту, финансијска молба Сегединске српске православне црквене општине позитивно је вреднована. Сегединци су за бројне извођачке послове
на сегединском српском православном гробљу добили 44,2 милиона форинти. Велику предност и олакшицу је
представљала чињеница да расписивач конкурса није тражио од конкурсанта сопствени удео, штавише, додељена сума од близу 45 милиона форинти је на рачун црквене општине легла пред сам почетак извођачких радова.
На тај начин Сегединци су храбро
кренули у реализацију пројекта, који
садржи реконструкцију 564 надгробна споменика, погинулих у Првом
светском рату. Треба рећи да нису сви
у ратним дејствима изгубили животе,
већ су били и такви који су у сегединским, односно, околним болницама
преминули па су потом сахрањени на
сегединском српском православном
гробљу.
Међу њима нису сви били Срби. У
деведесет посто случајева сахрањиване су особе српске националности,
но, у редовима покојника било је и
православних Мађара, Румуна, Грка,
Цинцара. Штавише, пронађен је и надгробни споменик једног Јевреја, односно, Бошњака, муслимана.
Изградња војничког, такозваног солунског гробља у Сегедину приписује
се блаженопочившем проти Стевану
Ђурђевићу, пароху сегединском, који
је успео да постигне код мађарских
власти да део сегединског гробља буде вечно пребивалиште покојника, погинулих у Првом светском рату.
Сем тога, насред гробља подигнут

Поводом обележавања стоте годишњице Првог
светског рата, мађарско Министарство одбране и
Војно-историјски музеј расписали су конкурс у циљу
обнове гробаља на којима почивају војници
погинули у Првом светском рату. У те сврхе
обезбеђена су средства од око три милијарде
форинти, за која су са успехом конкурисали и
сегедински Срби

је и један велики споменик са обелиском у виду крста. Све до 2013. године тај споменик је красио један рељеф
од бронзе – нажалост, њега су украли.

Захваљујући фотографијама, које
је раније дао урадити Милан Лунг, некадашњи председник месне Српске
православне црквене општине (дугогодишњи активиста сегединских Срба

П. М.

Срби из Баје трагају за могућностима за поправку цркве

Како санирати штете настале од невремена?

С

ве су учесталије природне непогоде.. Лоше време, пре свега јак
ветар и киша, захватили су крајем лета и почетком јесени и град Бају, бачванско насеље, које краси предивна српска православна црква посвећена Преносу моштију Св. оца Николаја у Бари.
Нажалост, природна непогода није
се смиловала ни древној светињи, саграђеној у XVIII веку. Првенствено,
оштећен је северни део српског православног храма, конкретно кров и

почива на сегединском српском гробљу), Србима у Сегедину се пружила
прилика да реконструишу споменик.
Одлука је донета да се не уради бронзани рељеф, него да се спомен-обележје улепша каменим украсом.
Приликом извођачких послова, Сегединци су ангажовали угледне стручњаке: Петера Вешмаша и Ђерђа Шипоша, архитекте, добитнике Иблове
награде, који су своје услуге бесплатно понудили, па врсне рестаураторе
камена и друге угледне мајсторе.
– Према одредбама конкурса, сегединско српско гробље треба да добије јединствени изглед. Имајући у виду да су поједини споменици у јако
трошном стању и малтене је немогуће извршити њихову реконструкцију,
ипак, пронаћи ће се трајно решење за
осму парцелу гробља – каже протојереј Павле Каплан, парох сегедински.
Он нас је информисао да је у конкурс уграђена и обнова гробљанске
ограде. Иако је 2013. године захваљујући приходима, добијеним од приређивања „Дана православља” постављена нова ограда, ипак, ти послови
нису стручно урађени. Након консултовања са архитектама и статичарима, урађен је нов темељ и већ постављена нова ограда.
На самом улазу у гробље, постојала је једна стара зграда коју су користили каменоресци. Пошто је она била у прилично лошем стању – штавише, годинама је празна стајала – донета је одлука да се сруши. На њеном
месту вршиће се селективно сакупљање отпадака, све према законским
прописима.
Сем тога, извршено је и бетонисање нових стаза – једна води до централног споменика – а ускоро треба
да се заврши изградња паркинга за аутомобиле. Наравно, конкурс предвиђа
и олакшавање саобраћаја, постављање стаза за инвалиде.
Радови су у пуном јеку – сегединско српско православно гробље биће
ускоро препорођено. На основу прецизне администрације и захваљујући
забележеним ЏПС координатама, сваки обновљени нагробни споменик биће враћен на своје место.
Све тече по плану, а свечана техничка примопредаја радова на сегединском српском православном гробљу
заказана је за 4. новембар са почетком у 11 часова.

црепови. Сви који пролазе поред српског православног храма могу и сами
да констатују да је проблем прилично велики.
Српска самоуправа у Баји, предвођена председником Милошем Апићем, чини све да набави материјална
средства у циљу покретања извођачких послова на светињи. Циљ је да се
предухитри прокишњавање, односно,
заустави продор влаге у цркви. Бирано тело Срба је изнова послало своје
финансијске потражње на адресу Ми-

нистарства за људске ресурсе – тренутно се чека одговор надлежних из
министарства.
У сваком случају, Бајци се надају да
ће санација штете хитно бити извршена, чиме би се предухитрило прокишњавање светог храма. Црква посвећена Летњем Св. Николи је и дан данас радо посећивана од стране туриста и важи за један од најлепших културно-историјских споменика града
на обали Шугавице.
П. М.
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Етномузиколошки скуп у Румунији

Погледи истраживача на историјат музичког
живота Срба у Поморишју

У

склопу „Дана културе Срба у
Араду”, симпозијум је приређен
6. октобра у свечаној сали Арадског жупанијског савета, а учеснике
скупа су најпре поздравили Дарко Воштинар, председник арадског огранка Савеза Срба у Румунији, Огњен Крстић, председник Савеза Срба у Румунији и Славољуб Аднађ, посланик Румунског парламента.
Радом скупа председавао је Стеван
Бугарски, познати писац, научник, истраживач српске културне и духовне
баштине Срба у Румунији, а међу предавачима у првом делу скупа налазио

У циљу оживљавања успомена на Србе са
историјског подручја Поморишја, у румунском
граду Араду уприличен је скуп о музичком животу
наших сународника у том крају. Организатори су
били Савез Срба у Румунији и његова месна
организација у Араду
ким празницима читају апостол, чтецирају, одговарају на јектенија. Своје
излагање парох дешчански је привео
крају освртом на данашње стање приликом одржавања светих литургија.

Боривој Рус и Стеван Бугарски

се и протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански. Он је беседио
о певачким друштвима и појцима у
Десци. Говорећи о Десци и њеном благочестивом народу, духовни пастир
дешчанских Срба је истакао да „што
се певачких друштава и појаца тиче,
скоро да и немамо ништа написано, а
било их је како у Дески тако и у околним насељима. У Десци имамо и дан
данас тројицу врлих појаца који су још
увек активни и од којих смо сазнали
много тога о прошлости културне и
духовне делатности. Они су: протођакон Василије Марковљев, Радоје Новков и др Марко Рус.”
Сви они испричали су своје успомене, прве додире са појањем о. Светомиру, који је пак та казивања поделио
са својим аудиторијумом у Араду. Он
је подсетио да су у Десци постојали,
деловали и чланови Богомољачког покрета Светог владике Николаја Охридског и Жичког (1880–1956) и осврнуо
се на њихов рад. Протонамесник Светомир Миличић је присутне подсетио
да је 2006. године уз помоћ протођакона Василија Марковљева у Десци поново основан црквени хор „Слога”. Њихови чланови, сваке године, учествују
на фестивалу духовне музике „Банатски сабор”, а што се тиче подмлатка,
духовни пастир Дешчана петорицу
ученика има на располагању на часовима веронауке. Они, обично, о вели-

ИСТРАЖИВАЊА

У другом делу симпозијума уследила су предавања из области световне музике. Том приликом, предавачи
из Румуније дали су свеобухватну
слику о певачким друштвима, тамбурашким и другим музичким формацијама који гаје и негују српску музику,
а њима се својим излагањем под насловом „Музичке формације Срба у
делу Поморишја, који је припао Ма-

Пера Ластић

ђарској (Деска, Батања, Сегедин итд.)”
придружио Боривој Рус, истраживач
прошлости Срба на југу Мађарске, пре
свега, у Десци и околини.
Говорећи о прошлости и саставу
житеља села, односно,
тамбурашким и другим оркестрима у Десци, Боривој Рус је
подсетио да „нажалост, писмених конкретних података немамо до Првог светског рата, једино се из
разних прича зна да су
постојали свирци, првенствено, тамбураши
који су на рогљевима
свирали и забављали
младе. А било је и разних програма на празнике где су била изигравања и где су се и
свирци укључивали па
и поред музике за игру
било је и песама, бирани су такви позоришни
комади у које се то могло уврстити. Но, не заборавимо ни бирцове
(којих је било баш доста) где су се првенствено српски млади
момци веселили, који су
увек нашли и свирце који су их забављали.”
У свом раду, неуморни истраживач
прошлости Срба у поморишкој регији
посебно се осврнуо и на оснивање Дешчанског културно-уметничког друштва (20. августа 1948.), односно, културне активности Удружења „Банат”:
„Године 1950. неколико српских породица односе на привремени рад на

Отац Светомир Миличић

Хортобађ. Али културни живот па и
музицирање је активно, може се рећи
да је и обавезно. Такве личности свирају тада као што је то Цветко Јевремов, који је постао касније уметник на
хармоници, те фрулаш Ђурица Ђукин,
па тамбураши Иштван Антони, др
Марко Рус и Радивој Новков, Милош
Рус, Димитрије Живић и Василије
Марковљев хармоника, те Малеш
Адамов, Пера Новков, Младен Брцан,
Јожеф Бакоњи, Карољ Нађ и Јездимир
Радин контраши, па и контрабасисти,
а ако је требало тамбураши, а и брачаши.”
Боривој Рус је, наравно, говорио и о
временима када је и званично оформљен „Банат”, музичким формацијама, које су радиле у склопу удружења, односно, представио је и данашње
стање унутар ансамбла с посебним нагласком на свирце, музиканте.
„Већ средином деведесетих година
код музичара долази до промена пошто један млад састав наставља рад:
Стојан Брцан и Тамаш Вари хармоникаши, Јосип Будимчевић тамбура,
Иштван Мелар контрабас, Мирослав
Мориц контра и Марко Вукосављев
бубњеви. Они издају и ЦД ‘Српске мелодије од севера до југа’ (2002). Може се рећи да се састав стално мења,
неко одлази, а други долазе”, рекао је
Боривој Рус, да би потом представио
данашњи музички живот у Десци и
његове носиоце.
Пера Ластић, директор Српског института при Самоуправи Срба у Мађарској, представио је зборник радова „Барток и српска музика”. Ради се
о издању које обухвата радове, изнете на научном скупу, одржаном 2012.
године у Будимпешти, а који је приређен поводом 100. годишњице Бартокових фоно-записа српске народне
музике у Банату. Српски институт је
заједно са оркестром, односно, Удружењем „Вујичић” објавио и факсимил
издање Бартокових аутографа, својеручно исписаних рукописа. Презентација Пере Ластића била је пропраћена бројним фотографијама, музичким
снимцима и ЦД-ом, који је Ансамбл
„Вујичић” објавио.
На крају скупа, који је својим наступом увеличао Хор српске православне цркве Успенија Пресвете Богородице из Великог Семиклуша, писац Горан
Мракић представио је годишњи зборник „Арад кроз време”.
П. М.
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АКЦИЈЕ

И

У Будимпешти одржан дводневни новинарски семинар

Знање и креативност – захтеви савременог новинарства

ове јесени, уредништво „Српских недељних новина” пружило је могућност српским новинарима у Мађарској да на дводневном
бесплатном стручном семинару унапреде своја сазнања из области којом
се баве, било као главним занимањем
или су јој посвећени као хонорарном
послу. Јавни позив свима који су заинтересовани за усавршавање, објављен
на страницама листа, искористила је
већина сарадника „Српских недељних
новина”, како оних старијих и искуснијих, тако и њихових млађих колега, а
скупу су присуствовали и поједини запослени у Српском културном центру
и Српској школи „Никола Тесла”.
Главни предавач и инструктор на
овогодишњем семинару био је позна-

Потрага за одговорима на питања како медијске
садржаје на српском језику у Мађарској учинити
квалитетнијим, професионалнијим и
интересантнијим, доминирала је на дводневном
стручном семинару који је уредништво нашег листа
организовало за сараднике СНН-а и све који желе
да прошире видике у овој области

нијим, професионалнијим и интересантнијим.
Мирослав Кос је настојао да, током
дводневног рада у Будимпешти, своје
колеге у Мађарској упозна са искуствима која су он и његове београдске колеге стицали деценијама, радећи у дневним и недељним редакција-

Део учесника стручног семинара

ти београдски новинар Мирослав Кос,
дугогодишњи уредник у дневном листу „Блиц”. С обзиром да је гост претходно, од стране главног уредника
„Српских недељних новина” Драгана
Јаковљевића био детаљно упознат са
потребама и специфичностима српског новинарства у Мађарској, на семинару је највише било речи управо о
томе како, у постојећим околностима,
медијске садржаје учинити квалитет-

ма са прилично великом продукцијом.
Испоставило се да су многа од тих искустава примењива и у условима у којима раде српски новинари у Мађарској, па су они тако постали богатији
за многа нова сазнања о писаним и неписаним правилима на којима почива
савремено новинарство. Како се испоставило, нека од тих правила нису дата једном за свагда, већ и она доживљавају своју трансформацију, пара-

лелно са сталним, убрзаним променама у савременом друштву.
С обзиром да су учесници семинара већ били упознати са основама новинарства, овај сусрет је за њих био
својеврсна практична надградња. Највише пажње било је посвећено изналажењу начина да се извештаји, репортаже и портрети личности, јавности презентују на пријемчив начин, с
обзиром да су ти облици
новинарског изражавања
најзаступљенији у Српским недељним новинама
и осталим медијима на
српском језику у Мађарској.
Овај скуп новинара,
одржан у просторијама
Српског културног центра
у Будимпешти, био је прилика и за ширу размену
мишљења о појединим темама из професије којом
се баве, па тако и за разговор о њиховом положају и
ауторским слободама.
Оне су у мањинском новинарству веома сужене,
констатовали су учесници
скупа и оценили да је последица тих
ограничења готово потпуни изостанак
истраживачког новинарства у нашим
медијима, упрокос томе што је реч о
жанру који је један од носећих у овој
професији.
– Драго ми је да су оне колеге које су се одазвале нашем јавном позиву, мишљења да је новинарство област
која захтева стално усвајање нових
знања и ширење видика својих после-

Мирослав Кос, уредник дневног листа „Блиц”

ника, без обзора да ли се овим послом
баве неколико месеци или више деценија. Реални живот који пратимо, мења се муњевитом брзином и захтева
наше стално прилагођавање. Уколико
је новинар уверен да је његова едукација завршена тиме што је научио да
напише вест, извештај или репортерски текст, он се грдно вара, а последице тог погрешног уверења биће очигледне пред његовим читаоцима, слушаоцима или гледаоцима. Позив који
смо објавили на страницама нашег листа, био је упућен пре свега људима
који се већ баве новинарством или би
желели да му се посвете. Нисмо желели да наш семинар буде масовна
трибина, јер се још раније испоставило да то није упутно и да је далеко
делотворнији рад са неколицином полазника, које ова област заиста интересује – рекао је организатор семинара Драган Јаковљевић, главни уредник „Српских недељних новина”.
СНН

Гостовање батањског КУД-а „Суферини”

У

Још једно дружење са сународницима у Румунији

граду Араду, у суседној Румунији, одржани су Дани српске
културе, од 3. до 7. октобра ове
године. Истовремено, КУД „Коло” из
Арада, којим руководи Дарко Воштинар, прославило је седму годину свог
постојања. На прославу је позван и
КУД „Суферини” из Батање, чије су
чланице на завршној вечери наступиле у дворани позоришта „Јоан Славић”, поред културно-уметничких
друштава из Арада, Станчева и Фенлака. Пред бројну публику изашле су
са кореографијом Игре из околине
Београда, чији је аутор управо Дарко Воштинар. Као што је СНН већ известио, са истом кореографијом „суферинке” су наступиле и на концерту који је одржан у оквиру манифестације Ајваријада, 9. септембра у
Десци.

Треба подсетити да је након краће
летње паузе, КУД „Суферини” наступио у оквиру манифестације Дан жупаније која је одржана у Бекешчаби.
Други пут заредом су представници
Српске школе из Батање, заједно са
„суферинкама”, на овој манифестацији представили српску културу и традицију. Постављен је штанд на коме
су се могли видети предмети и ручни
радови карактеристични за српску
традицију, а Батањци су радо одговарали на питања свих заинтересованих.
Показало се да је интересовање за
српско културно наслеђе у том делу
Мађарске прилично велико.
На штанду су посетиоци могли да
пробају и чесницу, колач који се у српским породицама традиционално припрема приликом прославе Божића.
С. К.
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Фолклорна манифестација у Помазу

Помашко двориште по четврти пут угостило
српске фолклораше

П

о четврти пут, Аница Шошић
Крунић, председник и уметнички руководилац КУД-а „Опанке”,
остварила је своју идеју о културноуметничком програму под називом
„Помашко двориште”. Од прошле године овај догађај реализује се у скло-

„Инспирацију за овогодишњи програм хтела сам да
нађем у Помазу и у томе сам успела”, каже за наш
лист Аница Шошић Крунић, срећна што су
етнографски експонати из Шиклоша, после
петнаестак година, враћени у Помаз
ци. Формирали су оркестар пре две године и за њих је ово била добра прилика, јер су могли да се покажу у Помазу, где раније нису свирали.
Пошто је приредба и раније увек
организована у рану јесен, баш када
траје и „Месец српске културе”, по речима помашке организаторке, Милан
Ђурић је радо прихватио идеју да се
овај догађај уврсти у програм те манифестације.
– У веома смо доброј вези са организаторима „Месеца српске културе”,
имамо одличну комуникацију и они

пу „Месеца српске културе”, уз помоћ
главног организатора Милана Ђурића.
Поводом овогодишње приредбе,
Аница Шошић Крунић, за СНН каже:
– Од самог почетка нам је био план
да се ми, КУД „Опанке”, као домаћини представимо кроз игру и програм,
и да се свако „Помашко двориште” заврши игранком. Посебно се бринемо
да сваке године прикажемо нешто
потпуно ново. Инспирацију за овогодишњи програм хтела сам да нађем у
Помазу и у томе сам успела. Пре много година, у нашем месту је радила
локална сеоска кућа, у којој су биле
изложене старе ствари, практично антиквитети. Те ствари су некада припадале ондашњим становницима Помаза. Изложене предмете су давно сакупили Срби одавде и дуго је све било
изложено. Нажалост, сеоска кућа је
затворена, јер је требало реновирати
сале, али за то није било средстава.
Након затварања, пре отприлике 15 година, све ствари су однете из Помаза
у Шиклош. На нашу велику срећу,
управо ових дана све је враћено у наше место, након толико времена. Ствари су још увек биле упаковане, али
нам је надлежни музеолог, преко самоуправе Помаза, изашао у сусрет, па
смо успели да добијемо мали део који је приказан овде у сали вечерас. То
је нешто ново и оригинално за ову годину.
Претходних година програм је, такође, имао најразличитија изненађења
и новине, као што су: изложба ношњи,
изложба слика посвећених Тихомиру
Вујичићу, а и многи гости су имали
идеју како да се програм обогати.
Главни део програма чинили су наступи КУД-а „Опанци”, који има три
групе: основце, омладинску и извођачку групу. Аница Шошић Крунић објашњава:

ТРАДИЦИЈА
нам помажу у сваком смислу, кад год
је помоћ потребна. Уколико желимо
да реализујемо неку нову идеју, имамо њихову подршку, како финансијску тако и организациону. Појавили
смо се у њиховом промотивном материјалу, тј. на листи смо активности
„Месеца српске културе”, па људи лакше сазнају да програм постоји – каже наша саговорница.
Она додаје да ће већи одзив публике за њих бити циљ и мотивација за наредне године:
– Једно је сигурно, а то је да се ми
нећемо предати, наставићемо да организујемо „Помашко двориште” сваке године, и најискреније се надам да
ће одазив публике бити већи. Ипак, иако нас је било мало, жеља нам се
остварила и атмосфера је била пријатна и породична.
У старијим групама КУД-а „Опанке”
има сталних чланова, који су одрастали играјући фолклор. Вођење група
захтева константан рад, јер како Аница каже, док се са једном групом дође на одређени ниво, нови се придруже, неки одустану, и онда све мора из-

– Вечерас је свака група наступила са једном кореографијом. Извели
смо добро увежбане игре које су старе више од годину дана и које чине наш
репертоар. Омладинска група представила је нашу најновију кореографију
„Црна трава”. Ми се добро осећамо
играјући ову тачку, а и публика је лепо прихватила. Такође, сваке године се
трудимо да доведемо неки нови оркестар. Вечерас је са нама био оркестар
„Ледина” из Тукуље. Они су потпуно
нови, млади и врло талентовани мом-

СВЕДОЧАНСТВА О МИНУЛИМ ВЕКОВИМА

Како нам је рекла Аница Шошић Крунић, етно изложба која је из Шиклоша враћена у Помаз, у целости ће бити поново приказана у овом граду. Она садржи предмете из свакодневног живота људи, који су пре 100
или 150 година живели у овом месту. Колекцију чине справе које су они
правили и користили у кухињи или за обраду земљишта, фотографије и
слике ношњи, стара огледала, пешкири, јастуци и бројни други предмети.

нова да се прилагођава и усклађује.
Деца из помашке школе, која се рано
укључују, ако заволе фолклор, остају
у ансамблу док не одрасту.
– Деца су слатка, са њима је лакше радити; одрасли су тежи посао.
Деца се могу формирати, лепо изгледају на сцени, волим да радим са њима! Они немају трему, иако су тако мали. Воле да играју и много наступамо.
Ако је неко нервозан пре наступа држе се заједно и једни друге смирују.
Ја сам увек поред бине или иза, гледам их, и то им помаже да превазиђу
трему. Ако неко погреши, кажем им
да то није проблем, и да је све у реду
– прича Аница Шошић Крунић о својој омиљеној групи.
„Опанке” зимски период користe за
пробе и увежбавање нових кореографија, кадровско јачање групе и планирање наступа за пролеће. Ипак, у
наредних неколико месеци, биће приређиване игранке – „плесачнице”, једном месечно. Како кажу, организација је увек велика, потребно је ускладити термине, наћи најбољи оркестар
који је слободан, локацију и заинтересовати публику, али нема сумње да
ће им то, као и до сада, поћи за руком.
Милана Мотика
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ТЕАТАР

Н

Обновљена представа СПМ-а на сценама у Србији и Мађарској

„Сентандрејско јеванђеље” по трећи пут међу Србима

а управо завршеном Mеђународном мањинском фестивалу
Synergy 2017, који је у Новом
Саду одржан од 2. до 6. октобра, Српско позориште из Мађарске представило се обновом представе Сентандрејско јеванђеље, рађене по тексту и
у режији Милана Руса. Бројчано велики ансамбл овог театра је на сцени Новосадског позоришта (Ujvideki
Szinhaz) наступио са преко двадесет
глумаца, од којих се многи појављују
у више захтевних улога, а представу је

својим гласовма обогатио и зрењанински хор Свети Серафим Саровски.
– Фестивал је осмишљен тако да
окупи професионалне прозоришне
уметнике, који у срединама у којима
живе стварају на језицима националних заједница којима припадају. Овај
фестивал део је пројекта Нови Сад –

престоница културе 2021, а поред
представа одржан је и међународни
симпозијум на тему Мањински језик
– позоришни језик – мањинско позориште – објашњава Валентин Венцел,
директор Новосадског позоришта и
идејни творац фестивала.
Љубитељи позоришта сигурно памте праизведбу ове значајне и велике
представе којом сентандрејски Срби
стару и вечиту библијску причу боје
својим бојама, традицијом и народним
обичајима, које су понели са собом из
своје косовско-метохијске прадомовине. Прво извођење 1993. године, на пр-

Велики спектакл „Сентандрејско јеванђеље”, глумци
Српског позоришта у Мађарској и зрењанински хор
„Свети Серафим Саровски” извели су три пута на
турнеји која је трајала непуних недељу дана. Након
генералне пробе у Десци и учешћа на
Међународном позоришном фестивалу у Новом
Саду, представа је 7. октобра одиграна и пред
препуним гледалиштем сале „Касаш Атила”, у
Националном позоришту у Будимпешти

ну, као благо које се никада не сме изгубити. То благо желимо да представимо широј јавности нашом представом, у којој се налази традиционални
свадбени плес калашких Срба, божићна слама на поду за празник и обреди
који се врше у свакој нашој кући на
Бадње вече, па и окретање колача на
црквеним славама. Представа полази
од једне фикције – Јоаким Вујић наш
суграђанин, учитељ сентандрејски,
учествује на такозваним приказањима,
које католици и протестанти играју на
Велику суботу – каже директор нашег

као и школске драме из трансилванијског места Чикшомљо. Цео комад је
писан у римованом шестодељеном
александринцу, који је као вечита форма опстао још од класичних Грка. У
представу је уграђен и један подужи
цитат из песме непознатог монаха из
Хиландара, који је живео у XIII веку.
Представу играмо са благословом покојног епископа будимског Данила Крстића, који нам је после премијере рекао: „Играјте ову представу по Србији,
јер ово је веронаука за одрасле!” – истиче за наш лист Милан Рус, који у
представи маестрално игра Јуду, а појављује се и у лику наратора.
– Моја улога је психички захтевна,
играм Христоса, а карактер сам градио на основу наше православне вере
и обичаја, као и на основу свега оног
што је добро у људској души. Редитељ
Милан Рус ми је много помогао, а ова
представа јесте веома захтевна, јер ансамбл од двадесетак глумаца игра 35
ликова. Играо сам и 2013. године, па
сам се, када су почеле пробе, одмах
присетио и текста, покрета, степова
итд. Веома сам задовољан учешћем на

позоришта Милан Рус и објашњава да
је представа управо настала из запитаности зашто један овакав приказ не
би био остварен на српском језику, са
православним песмама и српским обичајима.
– Сентандрејски Срби имају богату ризницу песама, ритуала и усмених
предања на ову библијску тему. Као
извор за представу користе и Свето
писмо Вука Стефановића Караџића,

овом фестивалу, јер смо прекорачили
границу мађарске државе и представили се и српској публици – рекао нам
је Бранимир Ђорђев, глумац и уметнички секретар позоришта одмах након представе у Новом Саду, док се
пакују костими и сумирају утисци.
Док су се глумци поздрављали са
домаћинима и крепили уз вечеру у једном новосадском ресторану, разговарали смо са Зорицом Јурковић, која из

вом Мањинском фестивалу у Будимпешти, остало је упамћено по великом
успеху у препуној сали Националног
позоришта, када се тражила карта више, а представи присуствовао и мађарски председник Арпад Генц. Представа је поново играна и 2013. године у нешто измењеној постави, али са истим

успехом, да би ансамбл поново са великом енергијом кренуо у обнову овог
пројекта управо добивши позив на овогодишњи Међународни фестивал мањинских позоришта у Новом Саду.
– Пасија или мистеријске игре
представљају специјалан жанр, који
није био толико популаран у Србији,
али у земљи у којој живимо овај жанр
има традицију. И сам сам играо у комаду који је двадесет година био на
репертоару Националног позоришта у
Будимпешти. Срби у Мађарској више
стотина година чувају своју традицију, верску, фолклорну, језичку, ритуал-
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је доста научио од свог Јосифа, и да
ће одсад на сасвим другачији начин
размишљати о праштању и томе шта
све човек може и треба да прихвати.
Баш о прихватању божје воље је реч и
када Марија, коју је у Новом Саду тумачила Тина Чорић, а на сцени у Будимпешти Јована Вечић, прихвата благе вести као слушкиња Господња. Обе
младе глумице показале су да сасвим
равноправно могу и заслужују да тумаче улогу Марије, баш као и заводљиве Саломе и смерне пастирке.
У представи играју: Бранимир Ђорђев (Христос), Тина Чорић (Марија), Зорица Јурковић (Магдалена, блудница,
мироносица), Јована Вечић (пастирка,
Салома, млада), Јосо Маториц (Кајаф,
Мелхиор), Тибор Ембер (Валтазар, бо-

*
Са истим жаром и надахнућем, ансамбл Српског позоришта у Мађарској
је публици приредио два сата уживања и у Националном позоришту у Будимпешти, 7. октобра. Једина измена,
у односу на представу у Новом Саду,
односила се на две младе глумице, Тину Чорић и Јовану Вечић, која је на
сцени у Будимпешти играла Марију.
По завршетку представе, на сцени
се пред нашим глумцима и публиком
појавио директор Националног позоришта Атила Видњански, који се захвалио на представи и позвао српске
глумце на поновна гостовања. Директор Српског позоришта у Мађарској
Милан Рус се захвалио директору
Видњанском на могућности да насту-

представе у представу мења карактере које тумачи. У Сентандрејском јеванђељу пролази кроз трансформацију од жене мироносице, до блуднице.
– Трансформација на сцени је
ствар концентрације – објашњава Зорица, а ми додајемо и талента који са
собом носи, затим вероватно и вежбе
и дугогодишњег искуства.
И док на сцени изговара потресне
стихове молитве једног хиландарског
монаха, који као да су могли бити написани и данас, баш као и пре осам векова, Зорица сугестивно „пробија рампу” и њена молитва за опрост грехова,
постаје молитва сваког гледаоца понаособ, дирајући право у срце.
пе, а у истом дану на великој сцени
играна је још једна пасија – мађарски
комад Csíksomlyói passió, који је послужио као инспирација да се овај
жанр обради на српском језику. Таква
пракса се може назвати својеврсним
трансфером култура, што Српско позориште не чини први пут.
– Управо је заслуга Српског позоришта из Мађарске, што су поједини

У представи је трансформација оно
што публика уочава одмах, па тако Тибор Ембер, Ратко Краљевић и Јосо Маториц од болесника постају и великаши, цариници, фарисеји, а Тома Принц
свог Пилата мора да трансформише у
Неверног Тому.
Након дугог времена ван сцене, у
улози Архангела Гаврила појављује се
Горан Карагић, који открива да је лако научио свој текст, који је пун риме.
Веома сугестивно Душан Вуковић гради свог Јована Крститеља, који на убедљив начин крштава не само некрштене на реци Јордан, већ и све присутне
у публици, прскајући их водом.
Млади глумац Дејан Дујмов у неколико последњих година стиче искуство, да би од нешто мањих улога напредовао до значајних деоница у претходним представама. У Сентандрејском јеванђељу се опробао у захтевној улози апостола Петра.
Од Митра Кркељића сазнајемо да

лесник, фаризеј), Милан Рус (наратор,
Јуда), Душан Вуковић (Свети Јован), Томислав Принц (Пилат, Тома), Горан Карагић (Аранђел Гаврило), Митар Кркељић (Јосиф), Ратко Краљевић (Гаспар,
цариник, болесник), Дејан Дујмов (апостол Петар), Растко Гергев (хармоникаш).
У улози народа, апостола, Јевреја,
пастира, појављују се: Чедомир Радловачки, Божидар Црњански, Влада Кусало, Милош Милојевић, Предраг Шепељ, Александар Толинић, Бојан Здравић. У представи учествује Хор Свети
Серафин Саровски из Зрењанина. Текст
и режију потписује Милан Рус, а музику је написао Тихомир Вујичић.
За декор је био задужен Тибор Прагаи, за звук и светло Богдан Сабо,
шминку је радила Биљана Сабо, док је
асистент режије била Катарина Павловић Бачи. Представу је финансирало
Министарство за људске ресурсе Мађарске.

позоришни жанрови изведени први
пут на српском језику. Пасија (мистеријске игре), оперета, музичка комедија или рок-опера нису се одомаћили на српском језичком простору и таква дела се до оснивања Српског позоришта у Мађарској уопште нису писала, а разлози вероватно леже у историјским и културним разликама, традицији и територијалној разуђености
– сазнајемо од Милана Руса, који не
престаје да буде прави spiritus movens
нашег театра, увек се изнова радују-

ТЕАТАР
ћи игри, сусрету са колегама и померању театарских граница.
И док су глумци, хористи, чланови
породица и пријатељи Српског позоришта у Мађарској с правом и сасвим
заслужено, у Нађмезе улици славили
успешне наступе и обнову представе
која, по нашем мишљењу, означава
уметнички печат и генетски код овог
позоришта, остаје да се присетимо рада и труда читавог ансамбла, не само
у уметничком смислу, већ и у техничко-организационом. Јер, требало је
припремити сцену, поставити расвету
и озвучење, распаковати, па поново
спаковати костиме, транспортовати
декор и инструменте, превести све
учеснике и бринути о сваком детаљу,
реквизитима и шминки, како би представа пред публиком засјала пуним
сјајем, на високом професионалном
нивоу, и била изведена на неколико различитих сцена у веома кратком времену.
Из представе у представу, ову врсту енергије и неуморног рада показују сви чланови Српског позоришта,
који сами, када се светла погасе и
аплауз публике утихне, брижљиво савијају своје костиме, демонтирају делове декора, уносе кофере у свој минибус, ако затреба постају и возачи,
да би се опет латили истог посла када стигне нови позив за гостовање или
закажу представу на свом пештанском Бродвеју.
– Месец дана смо живели са овом
представом. Било је много детаља о
којима сам бринуо: да глумци буду добро озвучени, да се музика иза њих
добро чује, да распоредим микрофоне и микропортове, да сам осмислим
светлосне ефекте и сл. Много су ми
помогли техничари у Новом Саду и у
Националном позоришту у Будимпешти, али ја увек долазим бар 4- 5 сати пре представе, како бисмо погледали салу и све наместили – испричао
нам је Богдан Сабо, који се нада да ће

бити још оваквих представа, али и
журки на којима је он незаменљиви
ди-џеј, који нас увек обрадује избором добре музике.
У разговору са уметничким секретаром позоришта Бранимиром Ђорђевом, сазнајемо да глумце чека радна јесен, много наступа током октобра и новембра месеца, а већ је пристигао и позив за учешће на манифестацији „Месец српске културе”, у Темишвару.
Добрила Боројевић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НЕВЕН
Волела бих да будем
архитекта у Паризу
Сви ми размишљамо о томе како ће
нам изгледати живот у будућности.
Занима нас чиме ћемо се бавити, где
ћемо живети, шта је то што ће бити
саставни део нашег живота за пар година, када ове безбрижне средњошколске године прођу и када закорачимо у свет одраслих препун свакодневних изазова.
Од малена сам маштала о томе шта
ћу бити кад порастем, где ћу живети,
колико ћу деце имати? Као деца, могли смо само да маштамо о томе, уживајући у чарима безбрижног детињства, испуњеног играма и смехом. Сада, када ускоро завршавамо средњу
школу, време је да се одлучимо чиме
ћемо се бавити у животу. Многи и даље немају представу о томе чиме ће
се бавити у животу, али не и ја.
Нисам егоиста, али сам рано почела да размишљам шта би мене чинило срећном, и наравно, да могу од тога зарађујем. Одлука није била лака и
можда и даље нисам сигурна потпуно, али за сад, волела бих да будем архитекта. За петнаест година од сада,
видим себе како сам завршила факултет за архитектуру у Немачкој, мастер
такође у иностранству и живим у Паризу. То је град који одише свим чарима које постоје на овом свету, а уједно има и величанствену архитектуру.
Надам се да ћу радити у успешној
фирми, на високој позицији која ће ми
омогућавати да путујем светом, зато
што су путовања моја љубав. Волела
бих да имам велику породицу са којом бих уживала у лепотама ове планете.
Знам да све ово звучи као велико
маштање мале девојчице, али сматрам
да је у животу битно имати амбицију
и увек тежити ка нечему бољем. Жи-

ДИЗАЈН

Размишљања наших гимназијалаца

Како замишљам себе за 15 година

вот је једна велика књига коју пишемо управо ми сами; треба уживати у
њему зато што је живот само један.
*

Жеља ми је да будем
модни дизајнер

година, Када сам имала пет година,
хтела сам да будем принцеза. Мислила сам, као и остала деца, да је то неМиона Вулета
Много сам размиљала о томе шта ка професија. Када сам напунила деће бити са мном за десет или петнаест сет година, хтела сам да када одрастем спашавам свет, да помажем болесним људима, да ширим срећу на нашој планети.
Око моје петнаесте године
већ сам почела озбиљно да размишљам о факултетима. Мој
сан је био да будем модни дизајнер, и то још увек желим.
Одувек сам била креативна;
правила сам украсе по кући,
украшавала поклоне, цртала
моделе и хаљине. Још увек то
радим!
Како сам одрастала, схватила сам да треба да нађем неки
реалнији посао када завршим
факултет. Размишљала сам шта
бих хтела да будем када порастем. (…) Пре годину дана сам
се одлучила за дизајн. Одабрала сам графички дизајн. Кажу
да је то данас јако тражен и добро плаћен посао. Одабрала
сам већ и факултет, и то овде у
Будимпешти, у Рожа улици. Хтела бих да завршим овај факултет који укупно траје пет година.
За петнаест година видим себе као успешног графичког дизајнера са породицом, са двоје
деце – једно мушко и једно
женско. Можда ће ми се на крају жеља да постанем принцеза
ипак остварити, наравно, не у
буквалном смислу. Са савршеним послом и породицом осећала бих се као принцеза.

Цртеж модног дизајнера

Изложба у Српском културном центру

Живот у Подунављу у бесконачној петљи

Традиционална будимпештанска Недеља дизајна, и
ове године окупила је мноштво дизајнера, атељеа и
галерија из више европских земаља. И поред велике
конкуренције, за учешће на овој манифестацији
Српски културни центар је, према одлуци стручног
жирија, прошао квалификације са аудио-визуелним
пројектом уметника Владе Марковића

Аутор изложбе

У

радовима Владимира Марковића
изложеним у Српском културном
центру, реч је о техници насталој
спајањем фотографије и видео клипа,
који заједно креирају један круг, чинећи бесконачним моменат који гледате. Тако и на Марковићевим радовима Дунав тече, ватра гори, бумбар
лети, непрестано се понављајући. Ова
врста садржаја је постала веома популарна као позадина за веб сајтове,
Фејсбук и Твитер, али оно што смо видели у галерији Српског културног
центра било је другачије.

Мила Николовска

Старе телефонске апарате и таблете Марковић
је оживео у својим радовима и дао им сасвим нову функцију. Публика је са
великом пажњом гледала
изложбу, а у току недеље
биле су и организоване посете студената дизајна.
– Ово је својеврсна видео минијатура која проширује забележени моменат, формат који је премостио одсуство динамике и
вратио објектима и пејзажима онај живот који су
имали у тренутку снимања. Тај формат статичну

динамику држи у бесконачној петљи
– каже аутор изложбе.
Поставку је 10. септембра отворио
в. д. директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској
Милан Ђурић, који је изразио задовољство што је ова институција већ другу годину учесник „Недеље дизајна”.
Он је присутне упознао са радовима
Владимира Марковића овог уметника
и пожелео му још много
интересантних радова.
– Изложбом сам хтео
да прикажем прелепе пејзаже Подунавља и Дунава
у којима и сам неизмерно
уживам. А да би се та природа могла адекватно
приказати, користио сам
нову визуелну форму под
називом синемаграф, коју
одликује присуство динамике и покрета, али одсуство радње – рекао је
Влада Марковић.
Ову изложбу, посетиоци Српског културног центра моћи ће да погледају
до краја октобра месеца.
Д. К.
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Будимпешта, 19. октобар 2017.
Позивамо вас у Деску, на музички део
„Сабора српске културе” у Мађарској

XXIII „БАНАТСКИ САБОР”
У суботу, 4. новембра 2017.
„Банатски сабор” одржава се у организацији Културног
удружења за јавно добро „Банат” из Деске, Српске редакције Мађарског радија (Печуј), Сегединске месне заједнице и Културног и документационог центра Срба у Мађарској.

ЈУБИЛЕЈ СРПСКЕ ШКОЛЕ У БАТАЊИ
Позивамо вас да својим присуством увеличате
обележавање 225 година откад се зачуло прво школско
звоно у Српској основној школи у Батањи.
Свечаност ће бити одржана у петак, 27. октобра 2017.
године, у 11.00 часова, у Дому културе у Батањи.

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ

Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инструменталисте и оркестре, односно и хорове који изводе духовну музику и желе да учествују на сабору, да своје пријаве пошаљу до 20. октобра 2017, на адресу Културног удружења за јавно добро „Банат” из Деске (Кристифор Брцан:
e-mail: krisztifor@gmail.com, мобилни тел: 06/30-851-7868).
Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих локалних самоуправа или самостално). Обрасци за пријаву
се преузимају од Културног удружења „Банат” и Српске
редакције Мађарског радија. Организатори могу да прихвате само оне пријаве које стигну до назначеног рока.
О детаљном распореду и почетку програма ћемо вас благовремено информисати.
Свима се захваљујемо на сарадњи и помоћи у остваривању наших заједничких циљева да се сачува, негује и популаризује српска песма и музика у Мађарској.
Детаљније информације на напред назначеној адреси и
броју телефона, као и у Српској редакцији Мађарског радија, на телефон: 06-70-525-080.

ИНФО СЕРВИС

Од 4. октобра до 5. новембра 2017. године
19. октобра – Дом мањина (Улица Островски бр. 6)
17.00 – Свечано отварање изложбе о животу и раду
књижевника Тодора Манојловића из Зрењанина

VI ФОЛК ФЕСТИВАЛ У КАЛАЗУ
21. октобра 2017. од 19.00 ч.

21. октобра – екскурзија у Сентандреју: разгледање
српских знаменитости

У оквиру програма наступају:
КУД „Братство” – Суботица (Србија)
КУД „Румија” – Бар (Црна Гора)
КУД „Јелса” – Хвар (Хрватска)
КУД „Рузмарин” – Калаз (Мађарска)
КУД „Табан” (дечја група) – Будимпешта (Мађарска)

26. октобра – Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 – Представљање Српске радионице „Златне нити” из
Деске

После програма – игранка!
Улаз је бесплатан.
Адреса:
Kós Károly Művelődési Központ
2011 Budakalász, Szentendrei út 9

ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА КУД-а
„ОПАНКЕ”
20. октобра 2017. од 19.30 ч.
За добро расположење побринуће се
оркестар „Бабра”
Ferencvárosi Művelődési Központ
Budapest, IX Haller u. 27

4. новембра – Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 – „Банатски сабор” Сабор духовне и народне песме
и народне музике
8. новембра – Дом мањина (улица Островски бр. 6)
18.00 – Српска плесачница уз учешће чланова КУД-а
„Банат” из Деске
11. новембра – Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 – Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су: Културни и документациони центар Срба у Мађарској, Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске градске самоуправе,
Република Србија – Покрајински Секретаријат за културу
и јавно информисање АП Војводине; Фонд Министарства
за хумане ресурсе Мађарске

Улазнице:
За одрасле 800 фт, за ђаке 500 фт

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА
Позивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за добијање Светосавске награде 2018. 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 за доделу награде Повеља Саве Текелије 2018. Ово признање се
додељује појединцима или организацијама који су допринели очувању културних и верских добара Срба у Мађарској.
Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда, који се налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, месне српске народносне самоуправе, српске цивилне
организације, институције ССМ-а и појединци, припадници српске заједнице.
Предлози се достављају писменим путем на адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat, 1055
Budapest, Falk Miksa u. 3.), са назнаком „Предлог за Светосавску награду ССМ 2017“, односно „Предлог за Повељу Сава
Текелија 2017“. Предлози се могу доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu.
Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2017. године. Предлози који стигну после овог рока се неће разматрати,
па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете на време.
Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu)

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

12

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

Завршна свечаност „Месеца српске културе” у Мађарској

Приведен крају четворонедељни културно-уметнички маратон

У

оквиру двадесет културних догађаја широм Мађарске, у протеклих месец дана приказане су
позоришне представе, концерти, пројекције филмова, одржан мађународни сусрет писаца „Пештански књижевни омнибус”, изложбе, сусрет фолклорних група „Фолк фест” и многи
други садржаји. На завршној свечаности у згради Амбасаде Србије, на пештанском Тргу хероја, присутнима се
обратио амбасадор Раде Дробац, који је између осталог истакао добросуседске односе Србије и Мађарске и
рекао да је њихова дужност да те односе продубљују, што амбасада и чини.
– Током ових месец дана могли
смо да присуствујемо бројним културним садржајима високог квалитета и надам се да смо ту прилику сви
искористили у мери у којој смо могли.

Најдужа културна манифестација Срба у Мађарској,
и ове јесени је трајала месец дана и својим
садржајима представила нашу савремену и
традиционалну културу и уметност, обогативши
тако и културну сцену Мађарске

– Стигли смо на крај „Месеца српске културе”. То је традиционална манифестација, која окупља све унутар
српске заједнице, како би не само српску традицију, него и савремено српско стваралаштво, приказали што широј публици. Ово наше заједништво не

ствовали и дипломатски представници више земаља, а такође и Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе
Срба у Мађарској, као и Љубомир
Алексов представник српске мањине
у Парламенту Мађарске.
У име Владе Србије присутнима се
обратио Немања Стевановић, државни секретар Министарства спољних
послова Републике Србије.
– Ова манифестација, која је већ
традиционална, веома је важна за
очување културе и културног наслеђа
српске заједнице у Мађарској, наро-

Присутне је поздравио амбасадор Раде Дробац

рио да култура не може да се наследи ако се свака следећа генерација не
избори за њу, јер у противном она тада неће ни постојати. Такође је истакао и помоћ владе Мађарске која је у
протеклим годинама утростручила
помоћ мањинама, и то не само њиховим институцијама него и пројектима.
– Споменуо бих пројекат везан за
Српску школу „Никола Тесла” у Будимпешти, затим за Епархију будимску, односно Српску православну цркву, а у питању су обнове ових објеката. Такође, ту су и планови везани за

Немања Стевановић, државни секретар МСП-а

Одржавање овако значајног скупа културних програма не би било могуће
без великог напора српских организација у Мађарској, а и свесрдне помоћи и Републике Србије и Мађарске.
Желим овом приликом да истакнем
значај рада Српског културног и документационог центра у Мађарској и
његовог в. д. директора Милана Ђурића, без којих ова манифестација вероватно не би била успешна као што је
сада – рекао је амбасадор Дробац.
Пријему су, поред осталих, прису-

би могло да уроди плодом без озбиљне позадине, првенствено мислим на
помоћ влада Србије и Мађарске и
овом приликом бих се захвалио државним секретарима на помоћи обе
државе. Врло важни стубови су и наш
оснивач, Самоуправа Срба у Мађарској и њене институције, којима се такође захваљујем. Наравно, лично бих
се захвалио и амбасадору Дропцу на
дугогодишњој подршци овој манифестацији која се испољава на више страна. Мислим да нам је амбасада била
огромна подршка у вези са матицом,

чито зато што две нације деле исте корене уметности, просвете, културе.
Желео бих да се се захвалим свима
који су учествовали у овом пројекту,
као и мађарској влади на помоћи, затим људима из амбасаде и амбасадору Дропцу – истакао је Стевановић.
Завршници „Месеца српске културе”, у име Владе Мађарске, присуствовао је и Атила Филеп, заменик државног секретара у Министарству људских ресурса. Он је у свом говору цитирао Золтана Кодаља, који је гово-

СУФИНАНСИЈЕРИ И ПАРТНЕРИ
Реализацију „Месеца српске културе” помогле су многе институције из
Србије и Мађарске, а међу њима и: Министарство културе и информисања Србије, Министарство људских ресурса Мађарске, ЕМЕТ, Управа са сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине.
Партнери Српског културног центра били су: Амбасада Србије у Будимпешти, Српска православна црквена општина у Будимпешти, Задужбина Саве Текелије, Српске недељне новине, Српско позориште у Мађарској, Самоуправа Срба у Мађарској, Српска основна школа, гимназија и
ђачки дом „Никола Тесла” у Будимпешти, Српска самоуправа у Будимпешти, српске самоуправе V, VI, X и XIII кварта у Будимпешти, Удружење
уметника „Круг”, Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО”, Плесни театар Мађарске, српске самоуправе у Стоном Београду, Десци, Помазу, Сегедину, Батањи, Сантову, Батањско удружење за очување српске
културе и традиције, Удружење сегединских Срба, Српска основна школа у Батањи, Универзитет ЕЛТЕ – Будимпешта, Удружење Бео-етновизија – Београд.

СРПСКЕ

Милан Ђурић в.д. директора КДЦСМ-а и Атила Филеп, заменик државног
секретара у Министарству људских ресурса

помоћ у просторном проширењу позоришта, у Улици Нађмезе 49. Надам
се да ћемо следеће године у ово време моћи да присуствујемо неком од
програма у обновљеном простору у
тој улици – закључио је Атила Филеп.
На самом крају, у име организатора, присутнима се обратио Милан Ђурић, в. д. директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској.

НЕДЕ ЉНЕ

али и у Мађарској, дајући значај овој
манифестацији. За сам крај, хвала и
мојим колегама из Српског кутурног
центра, који за ових месец дана нису
имали радно време и трудили су се да
све протекне у најбољем реду, што се
и остварило. Овом приликом им честитам на успеху и захваљујем се на преданом раду – закључио је Милан Ђурић.

НОВИНЕ

Д. К.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Два века од убиства вожда Првог српског устанка

Због злочина над Карађорђем несрећа стигла починиоце

В

ожд Kарађорђе, после четири сахране његових посмртних остатака, коначно је нашао мир у цркви
Светог Ђорђа на Опленцу. Мало је познато да и његов кум Вујица Вулићевић
почива у једној светињи – у цркви манастира Пиносаве у селу Kусадак код
Смедеревске Паланке.
Kарађорђе је после пропасти Првог

Убиство Kарађорђа Петровића, вожда Првог српског
устанка, изазвало је освету Божју, која је стигла све актере
тог срамног чина: кнеза Милоша Обреновића –
наредбодавца, Вујицу Вулићевића организатора, Николу
Новаковића – извршиоца и Драгића Војкића, на чијем се тлу
десило ово језиво убиство

KУМОВСKА МАРАМА

Kад се Kарађорђе вратио из Русије, 1817. године, дошао је у село Велико Орашје. Одатле је Вујици Вулићевићу, који је био у родној Азањи, послао зелену мараму која је на једном крају била везана у чвор. Према њиховом договору, то је
био знак да је дошао у земљу. По доносиоцу мараме, Kарађорђе је Вујици заказао састанак у Радовању.
српског устанка четири године провео у
емиграцији у Русији. Одржавао је везе
са кумом Вујицом Вулићевићем, који је
о свему обавештавао кнеза Милоша Обреновића. Kада се вожд 1817. године тајно вратио у Србију, прво се састао са Вујицом. У договору са њим, пребацио се
са својим момком Наумом на тле Драгића Вујкића, у Радовањски луг код Велике Плане.
Kажу да је појава Kарађорђа изненадила Вујицу. Вожд је то уочио и рекао:
„Kуме, једна је глава на раменима, теби
је поверавам”. Да би заварао вожда и
отклонио од њега сваку сумњу, уочи
кобне ноћи Вујица је припремио храну
коју је знао да Kарађорђе воли: погачу,
јагњећу плећку и сир. Заједно су вечерали.
Али, Вујицу је кнез Милош одабрао
да организује Kарађорђево убиство и то
је морало да буде извршено. Пред саму
зору, у освит Архангела Гаврила 13./26.
јула, Никола Новаковић је вожда усмртио секиром. Затим му је јатаганом
одсекао главу, која је послата на ноге кнезу Милошу у Београд.
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Међутим, случај или судбина је хтела
да Вујичина вечна кућа буде у једној од
најстаријих српских светиња. Црква Пиносава у Kусадаку, која је поново проглашена за манастир, потиче из средњег
века. Према предању, у њој су се причешћивали јасенички војници, полазећи у
Kосовски бој.
Мештанин Славољуб Ђурић, добар
познавалац историјских збивања у овом
крају, каже да је у време Првог српског
устанка, посебно од 1800. до 1830. године, ова црква служила за дванаест села
среза јасеничког. За време устаничких и
бунтовничких дана, ту су долазиле многе знамените личности. У време светковина, у цркви су биле постављене две
почасне столице. У једној је седео Милоје Ђак, угледни трговац стоком, а у
другој Вујица Вулићевић, кнез смедеревске нахије.
Милоје Ђак, родом из Kусадака, 1825.
године је подигао прву социјалну буну
против самовоље кнеза Милоша Обреновића. Буна је крваво угушена. Милоје
Ђак је убијен, његово тело се месецима
распадало, јер Милош није дао да се

скине са дрвета. На крају је сахрањен
поред саме цркве Пиносаве.
Вујица Вулићевић је после вождовог
убиства покушао да се искупи подижући цркву брвнару Покајницу. Kнез Милош га је унапредио у нахијског кнеза,
да би га убрзо одбацио и прогнао у Турску. Kада се вратио у Србију са бројним
даровима и одличјима, Милош је наредио да му се све одузме и оставио га је
без власти.
Војвода Вујица је завршио живот веома бедно. Народ га је презрео и осудио,
јер је руке упрљао кумовском и вождовом крвљу. У крајњој сиротињи, последње дане је провео у родном селу Азања,
где се тешко разболео. По једној верзији, Вујицу је 1828. године отровао Гмитар Петровић, Kарађорђев рођак. Његови посмртни остаци сахрањени су поред
цркве Пиносава, недалеко од гроба Милоја Ђака.
Према истраживању Славољуба Ђурића, на месту старе цркве – брвнаре је
1870. године започета градња новог, већег храма од тврдог материјала. Том
приликом су под грађевином захваћени
гробови Вујице Вулићевића и Милоја
Ђака. Тако се догодило да Вујица Вули-

ћевић већ 142 године почива у олтару,
под левом певницом, а Милоје Ђак је
под десном.
Убиство вожда Kарађорђа на велики
православни празник, није била обична
смрт. То убиство оставило је дубок грех
и трајне последице на српској души.
Божја казна стигла је и остале учеснике
тог крвавог догађаја. Никола Новаковић
је полудео и завршио је смрвљен на воденичком витлу. Син му је умро распадајући се, а и кћер му је полудела. Драгићу Вујкићу је помрла цела породица,
остао је сам, болестан и сиромашан. И
кнеза Милоша, такође вождовог кума,
стигла је велика казна. Његов син Милан
је умро млад, а други син, кнез Михајло,
који је био без порода, убијен је у Топчидеру. Убиством краља Александра, који
је такође био без порода, и треће колено
Милоша Обреновића прими крај, а тиме
и „све право његово племе угине”.
Kорен свих убица Kарађорђа се угасио, јер ни Вујица Вулићевић нема потомке. Његови син и кћер су рано умрли,
као и њихова деца. Вујица није директни
извршилац Kарађорђевог смакнућа, али
је све организовао и непосредно припремио. Покушај да се оправда тиме
што је пред кнезом Милошем морао да
бира између своје и вождове смрти, па
је изабрао ово друго, не умањује злочин
који је починио. Ни данас му се не прашта што је кум убио кума. Ипак, гроб
Вујице Вулићевића налази се у олтару
једне цркве. Зашто је судбина доделила,
и жртви и убици, да почивају у светињама, вероватно ће остати велика мистерија. 

ПРАЗНА СТОЛИЦА

На светог Архангела Гаврила 1817. године, у цркви Пиносави је на богослужењу била цела фамилија Вујице Вулићевића, али је његова почасна столица била
празна. Kад је служба завршена, Милоје Ђак је питао Вујичину фамилију шта је
са њим. Рекли су да је отишао негде неким послом и није се вратио. Kажу да се
тада Ђак ударио десном руком по глави и слутећи зло, рекао: „Значи, ја сам следећи”. Претходне ноћи је у Радовањском лугу убијен Kарађорђе.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије

Прошло је 75 година од убиства великог српског сликара

Злочин усташа над Савом Шумановићем
и данас потреса свет

„Ја сам мати Саве Шумановића, академског сликара, који је на Велику Госпојину 1942. године приликом Томићеве акције одведен из наше куће у Шиду и затворен прво у среском начелству у Шиду,
па после исти дан отеран у Митровицу, заједно са осталих око 130 Шиђана и тамо
је вероватно настрадао мученичком смрћу, јер се никада више до данас није ја-

вио. Ја сам поводом молбе и питања постављеног Павелићевој канцеларији у Загребу обавештена да је као талац стрељан у Митровици 30. августа 1942. године”.
Ове речи Персиде Шумановић, Савине
тужне мајке, наведене су у записнику њеног сведочења у Експозитури анкетне комисије за утврђивање ратних злочина у
Шиду, 7. маја 1946.
Четири густо писане странице успомена на последње, опроштајне тренутке
Персиде и Саве Шумановића у њиховом
дому у Шиду, чувају се у Архиву Војводи-

МАЈКА НИЈЕ
САЗНАЛА ГДЕ ЈЕ
САВИН ГРОБ
Персида Шумановић је свога сина
Саву надживела 26 година, а није сазнала где му је гроб. Она је сваке године 30. августа долазила на споменгробље у Сремској Митровици. Донела би цвеће: букет за свог Саву и своје Шиђане, рођаке, пријатеље. Усамљена и несрећна, Персида Шумановић умрла је 18. јуна 1968. А идуће године, неочекивано, у музеју у Вуковару нађен је пасош Саве Шумановића, издат у Паризу 1928, који је он понео из свог дома у Шиду оног јутра
кад се опростио од мајке. Можда ће
му париски пасош затребати – узалуд се понадао.
„Звезде су угашене за мене” – писао је Шумановић у Паризу, у данима
своје болести 1930, а тај пасош је
имао за повратак у Шид. Много година касније, Милан Кашанин је открио:
„нема веће разлике него између Шумановићеве мрачне смрти и његових
кристално јасних слика”. За њега је
Сава Шумановић наш највећи сликар
светлости. Она је невином Сави угашена, зликовачки, последњих дана
августа 1942.

Те ноћи и јутра, на Велику Госпојину 1942. године, усташе су
хапсиле Шиђане, невине људе, жене и децу, а довођени су
и нови. Из соба и подрума начелства одјекивали су јауци. У
Срему је тада, под окупацијом усташке Независне Државе
Хрватске, убијено и нестало око 6000 мушкараца, жена и
деце, а ухапшено и мучено више од 10.000

„Можда се нећемо
видети”

Читамо странице сведочења Савине
мајке Персиде Шумановић, овде са овлашним отклоном омашки: „Тога дана, 28.
августа 1942. године око 6 сати ујутро дошла су два агента у цивилу, које нисам познавала и нисам ни касније чула како се
зову, у друштву са неколико усташа и једним шидским полицајцом. Усташе нису
улазиле унутра и нисам имала прилику да
их све видим, него једино сам од мојих
млађих укућана чула да је један од тих
усташа био Ефлер из Шида. Који је од

не, где су многобројна доку- Још од 1920, живео је десет година у Памента о једном од највећих ризу и био „најдаровитији и најинтелизлочина усташа – убиству гентнији од свих југословенских уметниСаве Шумановића и Шиђана. ка”. Излагао је, запажено, у салонима НеШиђанка Бранка Николић ви- зависних, Пролећном, Јесењем. Доживео
дела је Саву Шумановића у
дворишту среског начелства,
ПИСМА УЖАСНЕ РАВНОДУШНОСТИ
где је насилно доведен после
Персидa Шумановић je, одмах по Савином хапшењу, хитно упутила молбе у
опроштаја са мајком ПерсиМитровицу, Вуковар, Загреб „да се нађу везе с утицајним личностима чија би реч
дом у породичној кући. Набила спасоносна”, писао је Димитрије Башичевић у монографији о Шумановићу
силно је доведена и Бранка,
(1960). Дани су текли без одговора, ближила се и средина октобра 1942. Тек тада
заједно с мужем Јованом. Те
ноћи и јутра, усташе су хапје Персиди стигло у Шид ово службено, окрутно, саопштење из Загреба: „Уред
силе Шиђане, невине људе,
бр. I усташке Надзорне службе”, бр. 62. 695 – II Б – 3, 42. у Загребу, 15. рујна 1942.
жене и децу, а довођени су и
– написао је ово: „Персида уд. Шумановић из Шида замолила је при Поглавнику,
нови. Из соба и подрума нада се њезин син Сава пусти на слободу. Увидом у очевидност Уреда I. установљечелства одјекивали су јауци.
но је, да је Шумановић Сава као талац, по Вишем редарственом повјереничтву
осуђен на смрт и стријељан 30. 08 1942. г. Услијед тога молби се не може удовоСведок усташког љити, о чему нека наслов обавијести молитељицу”. У продужетку тога писма,
„наслов” у Шиду је дописао и Персиди послао ову реченицу ужасне равнодузлочина
шности: „Доставља Вам се предње ради знања”. Било је то 20. октобра 1942. – два
„Кад су нас извели у двомесеца после убиства Саве Шумановића, заједно са ухапшеним Шиђанима, у
риште, ту сам видела све поСремској Митровици.
хапшене људе везане, а
усташе су их стално на најразноврсније начине злостављали… Осим тога сам видела Шумановића Саву где
лежи и виче: „Јао, докторе”,
на што га је један усташа
ударио ногом у стомак и
опсовао му матер”… Ове речи Николићеве, то је све, колико је познато, што се сазнало о Шумановићу, заточеном у том дворишту тога
јутра, 28. августа 1942. Навршило се 75 година од злочина усташа – хапшења, а потом и убиства сликара Саве
(Винковци,
Шумановића
1896 – Сремска Митровица,
1942). И други ухапшени 28.
августа, довођени су из
шидских улица у двориште
среског начелства.
Дан раније, у спарно августовско вече, усташе су блокирале Шид и ноћу хапсили,
хапсили… Почетак њиховог
погрома, најавио је Виктор
Томић, емисар усташке власти за Срем, чим је стигао у
Вуковар. По налогу поглавника у Загребу, дошао је у велику жупу је слом психе: „Хтео сам бити обичан чо- Ефлерових то био, не знам сигурно да ли
Вуку да успостави ред и мир на читавом век, са много среће, и много осведочења Калман Ефлер, но вероватно ће бити баш
подручју Срема – тако је рекао. Одлучио у своју вредност” – писао је, погођен бо- он. Агенти су дозволили моме сину да се
је: страхом, хапшењем, стрељањем – лешћу. Мајка Персида вратила је Саву у спреми, да пронађе и собом понесе извеумириће он Срем. А неспокоја је било Шид, у богати породични дом. Лечио се у сне папире којима је он мислио да ће се
много. Појавили су се први партизани, са- болници у Београду, лечио сликајући у моћи бранити и да ће му требати, јер заботаже, запаљена жита… У Загреб и Бер- Шиду. Са више од 400 слика представио право није знао зашто га терете и зашто га
лин хитале су поруке: „Расположење на- се у Београду 1939. на својој последњој апсе. Понео је и лекарска уверења о своших људи је панично. Све живи у сталном изложби – највећој коју је икада имао је- ме здрављу и потреби лечења, понео је
страху да ће следеће ноћи бити напад- дан југословенски сликар. Повучен од љу- златан сат са сребрним ланцем и у готонуто”…
ди, да никоме не засмета, а да се свакоме вом 2000 куна које сам му ја силом додаДа се умири Срем, изабрани су терор и уљудно јави, сликао је, увек усамљен, ла да му се у невољи нађе. Пошто је било
злочин: у Срему, тада под окупацијом шидски предео – „најбогатији бојом који још прилично рано, агенти су причекали
усташке Независне Државе Хрватске, сам до сада видео, а прашина му даје и док се мој син није спремио и за време
убијено је и нестало око 6000 људи, жена љупки изглед, као да је, пудрован’”, како док се он спремао, умивао и облачио,
и деце, а ухапшено и мучено више од је писао. На многим од 800 својих слика у агенти су претражили кореспонденцију,
10.000.
уљу и 600 цртежа, гвашева и пастела, ове- претресли све ладле и претресали
И Сава Шумановић је одведен без обја- ковечио је такве шидске пејсаже. Буктање Савина одељења, тј. спаваћу собу и
шњења, апсолутно без икакве кривице. светлости!
атеље. Ја сам Саву испратила до вра-

2

ЗАДУЖБИНА МАЈКЕ И СИНА

„Мој син за живота, заједно са мном, био се договорио да остави
у нашој кући у Шиду један музеј и да у музеју остави потомству највећи део својих слика, као задужбину заједно са нашом кућом у
Шиду, будућим генерацијама Шида и околице, да цео свој труд и
иметак и он, као нежења, и ја као мајка, оставимо у задужбину нашем народу” – пише у записнику сведочења Персиде Шумановић
(Шид, 1875 – Шид, 1968). Доживела је 1952. оно што су она и Сава заједно желели: њихов узорни дом у Шиду озваничен је као задужбина и галерија Саве Шумановића, великана модерне српске уметности. Заблистао је легат: 356 Савиних уљаних слика и 61 на папиру –
цртежа, акварела, пастела. Ретка у Европи галерија славног сликара,
жртве фашиста.
вала, али сам касније чула
да је то он. Био је висок човек грубог изгледа и грубог
понашања са неком канyијом или бичаљицом у рукама и како је отворио врата
повикао је, шта ће ова женска овде. Агенти су одговорили да су ухапсили мога
сина, па да су мене онда дота, он ме је пољубио у руку и опростио се
са мном речима: „Можда се нећемо видети, збогом мама’. Ја сам пред агентима
рекла да се ништа не бојим, јер смо обоје
невини и праведни и да ништа зло не мислимо. Да ли су га везали не знам, а нисам
то чула ни од других.
После једно два сата дошла су поново
она иста два мени непозната агента и наредили мени да се и ја спремим. Дозволили су да се преобучем и тражили су да
покажем све моје новце, па сам ја узела
сву ону готовину која се затекла у кући и
агентима уручила. Довели су ме покрајним улицама до среског начелства и увели у прву собу, како се улази кроз ходник
у зграду… и то у прву собу лево, са прозором у двориште. У соби су била два
страна господина и то један за писаћом
машином, а други вероватно иследник и
на реду је баш био да даде своје генералије Илија Спајић, стројобравар из Шида.
Док сам ја чекала на ред ушао је у собу
Виктор Томић, којега дотле нисам познавели и још су рекли да су ту и моји новци и показали на новце. Ја сам се умешала у разговор па сам рекла да нити сам ја
што крива нити мој син, а новци да су
пребројани и да је све тачно предато
агентима по књизи, јер смо ми на нашем
имању имали комесара. Комесар је у то
доба био Виктор Херцог – из Вуковара је
дошао, а одакле је родом не знам. Томић
ме је одмерио и наредио одмах да поку-

сликарству и живео је сасвим повучено,
онако како то само сликари могу да чине. Предао се потпуно и сав своме позиву, за кога је имао необично много воље
и смисла и с дневним догађајима, са људима око себе, а најмање с политичким
приликама у Шиду није имао баш никакве везе. Био је одгојен и када је дошла
прилика, увек је наглашавао да је Србин,
па је као такав остао и после окупације,
после 1941. године. Никаквих, ни личних, а још мање
политичких или других противника или непријатеља није имао и ја не бих могла да
кажем или да именујем било које лице које би било
криво или осумњичено да је
криво за његову смрт.
После одвођења у срез у
Шиду и после мога последњега виђења са Савом, како
сам напред описала, из властитог опажања ништа не
знам. Распитивајући се за
свога сина сазнала сам од
жене Жарка Чавића из Шида, која је такође са својим
мужем била отерана тога
дана у среско двориште, па
пуштена на слободу, да је у
једноме моменту неко изашао од усташа из зграде
среског начелства и питао
дотерани и повезани народ у
дворишту да ли ко има шта
да се жали. Из масе похапшених Шиђана
јавио се мој син Сава и пуштен је у зграду среског начелства да се брани и у невољи хтео је да употреби све па је навео
да је Србин, али да никакво кривично дело, с обзиром на тадашњу државну власт,
није починио и позвао се на свога стрица
др Светислава Шумановића, народног
заступника у Хрватском Сабору. По речима те исте Чавићке, Томић га је бру-

САЧУВАЛА СВЕ СЛИКЕ СВОГА СИНА

„Ја не знам колико данас Сава има слика, да ли више или мање него у почетку
изложбе 1939, јер ја и његову собу, а нарочито радну собу (атеље), као моју једину и најмилију успомену чувам и сачувала сам и за време фронта који се померао и држао око Шида својих шест месеци пред ослобођење и завршетак рата.
Никада се од тога нисам одвајала, ни са осталим Шиђанима, код померања
фронта, повлачила, него сам дочекала нову окупацију од Немаца у Шиду, само
да сачувам данас ово моје једино благо. У томе сам заиста и успела и осим незнатних оштећења на само две слике, све сам очувала као упомену на мога сина”, записала је мајка Саве Шумановића, Персида.
пим све новце и да идем својој кући. Ја
сам, слободна, одмах отишла кући и што
се моје особе тиче других шикана тада
нисам имала.”

Прва изложба у Београду
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„Мој син Сава живео је један дужи период времена у Паризу, близу својих 10
година, са једним кратким прекидом.
Онда се разболео и дошао је кући. Тада
је на моју жељу приредио своју прву
изложбу 1928. године у Београду. На тој
изложби је распродао све своје слике и
поново се вратио у Париз, али се убрзо
болестан морао вратити кући. После лечења у болници, посветио се потпуно

тално одбио, гурнуо и рекао да би хтео
да се извлачи. Како је Сава мучен у Шиду и како у Митровици, како је провео
своје последње часове и како је страдао,
ништа не знам и ништа нисам могла ни
сазнати. На ексхумацију гробница масовног злочина Томићевог покоља у Митровици нисам ишла, јер сам стара и
слаба и моји здравствени разлози нису
ми дали могућност да тамо одем, него
сам замолила остале Шиђанке, а нарочито моју сестру, да проматрају лешеве и
да ми евентуално саопште ако се буде
Савин леш препознао. Међутим, нико од
Шиђанки, па ни моја сестра није га познала.” 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Тумор на дебелом цреву често нема симптоме
Предуслов здравља дебелог црева је редовно пражњење,
што
зависи од врсте хране коју једемо и количине течности
З
коју дневно уносимо
бог нередовне исхране, неумерености у храни и пићу, као и изложености стресу, болести цревног
тракта све су учесталије код савременог човека. Нарочито је угрожено дебело црево у коме се завршава процес
варења и скупљају сувишни продукти.
– Предуслов здравља дебелог црева је редовно пражњење, што зависи
од врсте хране коју једемо и количине
течности коју дневно уносимо. За задоваљавање физиолошких потреба свакодневно би требало уносити 30 до 40
мл течности на килограм телесне тежине. То значи да особи од 70 кг дневно треба између 2 и 2,5 литра воде. Ако
се ове потребе не задовоље, најчешће
долази до функционалног поремећаја
познатог као „синдром нервозних црева”, који такође може да настане и због
честих стресних ситуација – објашњава гастроентеролог онколог професор
др Дино Тарабар из Клинике за гастроентерологију и хепатологију Војномедицинске академије.
Који су симптоми „нервозних
црева”?
– Синдром је нарочито изражен
код жена са нередовном столицом, која изостаје данима, чак и недељама.
Може да се јави и већи број меких,
проливастих столица током дана. Стање постаје готово неподношњиво, а
стално је присутна и надутост стомака,
болови у трбуху и мучнина. Нажалост,
за нервозна црева нема одговарајуће
терапије. Одређена палета лекова постоји, али су они успешни само код 60
до 70 одсто пацијената. Зато се као терапија препоручује узимање одговарајуће количине течности и воћа и поврћа
богатог влакнима, јер подстичу бољу
перисталтику, односно покретљивост
црева. С друге стране, треба избегавати

слатку и брзу храну, сувомеснате и
друге нездраве производе.
Како се манифестују теже болести дебелог црева?
– Оне се, нажалост, развијају без
иједног стомачног симптома.
То је случај са тумором са десне
стране дебелог црева, где је лумен широк и не ремети перисталтика. Једини
знак који указује на евентуално присуство тумора је анемија. Најчешће оболевају особе између 40 и 50 година са
веома ниским вредностима хемоглобина. Болест се испољава кроз осећај ма-

лаксалости и брзог замарања, али нема
трагова крви у столици. Зато је важно,
да се после 50. године обавезно уради
колоноскопски преглед дебелог црева.
Он може да открије карцином, али и
полипе који су предстадијум за настанак карцинома. Лако се одстрањују, а у
противном се чак 30 одсто полипа
трансформише у карциноме.
Шта највише прија нашем стомаку?
– Здрава исхрана подразумева унос
адекватних количина воде уз избегавање газираних пића и концентрованих

шећера који подстичу развој лоших
бактерија у цревима. Свакодневно би
требало јести око 100 г црвеног меса,
пре свега телетине и јунетине. Може и
роштиљ, али никако пржено месо. Поврће треба јести барено, односно што
мање термички обрађено. Увек су пожељне супе и салате, риба два до три
пута недељно, а пилетина без кожице.
На брзу храну која укључује и помфрит
заборавите, као и на сувише масно, зачињено, љуто, кисело, врело. У току дана једите неколико мањих оброка, никако једном или два пута и то преобилно.
Колико је чест карцином дебелог
црева?
– Карцином дебелог црева је друго
најчешће малигно оболење код оба пола. Код мушкараца након карцинома
плућа, а код жена после карцинома
дојке. Без обзира на то што је један од
ретких тумора где је могућ скрининг
превентивни преглед, пораст оболелих
је драстичан. У односу на пре 30 година, оболелих је данас чак троструко
више. У просеку на 100.000 становника
је око 50 новооболелих. Иста је ситуација и у Србији и у западном свету –
упозорава наш стручњак.
Жвакање је од пресудне важности
за добро варење. Храна у устима би
требало да се претвори готово у кашу,
па тек онда прогута. Нажалост, већина
има навику да гута несажвакане намирнице и тако уноси пуно ваздуха.
Имам обичај пацијентима да кажем да
се и супа жваће. Јер, несварена храна и
ваздух доводе до накупљања гасова
који изазивају надутост трбуха. Надут
трбух притиска и подиже дијафрагму
због чега може да дође и до поремећаја срчаног рада, а ређе и плућне функције – наглашава др Тарабар. 

Трчање ублажава последице алергије
Свакодневно трчање умањује проблеме код алергичних
особа, јача кости и лигаменте, смањује ризик од шлога и
оболевања зглобова

Т

рчањем се смањују симптоми
алергије и до 70 одсто, показало је
истраживање британских научника. Стручњаци лондонског Центра за
превенцију су закључили да је то зато
што кардио-вежбе, што џогирање свакако јесте, умирују протеине у ноздрвама.
Ова физичка активност је корисна и
када су у питању срчане болести, јача
кости и лигаменте, умањује ризик од
можданог удара и од оболевања згло-
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бова, утиче на смањење телесне тежине… После џогинга се број крвних ћелија које чувају наш организам увећава за
30 одсто. Осим тога, доказано је да смањује ниво стреса и „буди” хормон среће.
У студији спроведеној на Универзитету Џорџија волонтери су уз таблете кофеина доведени у стање стреса. Из њега су изашли трчањем, па су лекари
схватили да би оно требало да се препоручи и у лечењу клиничке депресије,
али и алкохолизма и наркоманије. 

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије

Кућно цвеће чисти ваздух и отклања стрес
Природа има решење како да се изборите са лошом вољом,
апатијом или депресијом, ако се окружите неком
К
од ових биљака

лиматски услови и те како могу да
утичу на расположење. Нарочито
је овај утицај приметан с почетка
јесени. Ипак, природа има решење како
да се изборите са лошом вољом, апатијом или депресијом ако се окружите неком од ових биљака:
Алое вера
Позната као „биљка бесмртности” међу Египћанима, ова биљка се традиционално држала поред врата како би чувала дом од злих духова и унела позитивну енергију. Са научног гледишта прочишћава ваздух од канцерогених материја
и емитује кисеоник ноћу, помажући да
боље спавамо и будемо мање узнемирени ујутро. Осим тога, побољшава памћење и концентрацију.
Спатифилум
Са својим упечатљивим белим цветовима ова биљка је предиван украс и има
умирујуће дејство. Позната је по ефикасном уклањању спора плесни у ваздуху и неутралисању отровних гасова
попут угљен моноксида и формалдехида. У суштини, спатифилуми су орган-
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ски прочишћивачи ваздуха
који дом могу да учине још
пријатнијим местом за боравак.
Лаванда
Ова биљка је хиљадама
година медицински коришћена за смиривање живаца, ублажавање главобоља,
спречавање несанице и као
помоћ у депресији. Њен мирис још има главну улогу у
ароматерапијским третманима, а истраживање из
2009. године открило је да
мирис лаванде има значајно
дејство на снижавање пулса
у стресним ситуацијама.
Босиљак
Осим лепих свилених листова и примамљивог мири-

Печурке и сунцокрет за боље здравље

а разлику од витамина, угљених
хидрата, масти и протеина минерали су хранљиви елементи који
се налазе у сваком воћу и поврћу, месу,
млеку, јајима, житарицама, па чак и води. Њихов значај у очувању здравља је
пресудан, а Јасмина Тимић, фармацеут
са Катедре за броматологију Фармацеутског факултета у Београду, упућује
на значај исхране богате селеном и
цинком.
– Селена највише има у квасцу, риби, шкољкама, бразилском ораху, луку,
житарицама и сунцокрету. Да би његов
ефекат на организам био што потпунији, препоручује се да се у организам
уноси са витамином Е.
Селен је саставни део одређених ензима у организму, укључен је у заштиту
организма од слободних радикала,
учествује у стварању леукоцита, побољшава ћелијски имунитет, део је
синтезе хормона штитасте жлезде,
нормалне функције простате, панкреаса и јетре.
Добри извори цинка су црвено месо,

Међу минералима селен и цинк заузимају важно место и
пресудни су за очување здравља. Селена има у квасцу, риби,
шкољкама, бразилском ораху, луку,
житарицама и сунцокрету

Имуни систем ће у будућности
убијати ћелије рака

Научници су открили нову врсту терапије која
омогућава да тело уништи све канцерогене
ћелије, а да при том организам остане
неоштећен
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са, омиљена свежа биљка такође садржи велике количине органске материје
зване линалоол који се обично користи
у ароматерапији. Тим јапанских научника спровео је лабораторијско истраживање на пацовима и открио да изложеност линалоолу смањује
појачани стрес и узнемиреност.
Бршљан
Ова романтична лозица
је изузетно ефикасан прочишћивач ваздуха. Научници НАСА назвали су бршљан једном од најбољих
биљака на свету за филтрирање ваздуха. Изузетно је
ефикасан у уклањању смога или секундарног дима у
затвореном простору. Додатни плус је чињеница да
се ова биљка изузетно лако
одржава, јер не захтева
много воде ни светла за
раст. 

ерапија која алармира имуни систем организма и шаље му сигнал
да је потребно да сам уништи све
ћелије рака у телу, представља нови начин за лечење најтежих болести. Научници су открили нову врсту терапије која омогућава да тело уништи све канцерогене ћелије, а да притом организам
остане неоштећен.
Засада је овај лек проверен само у
унутрашњости лабораторија, у којима су
коришћене ћелије људског организма.

Пошто се показао као
ефикасан, планирано је
да се за пет година, када
се провере заврше, коначно нађе на тржишту.
– Нова терапија је бољи начин лечења, који истовремено оснажује имуни систем организма –
рекао је доктор Џастин
Алфорд са Батсон института у Глазгову. – Нова те-

остриге, ракови, шкољке, легуминозе,
житарице, квасац, печурке.
– Из намирница цинк се ресорбује у
веома малом степену – објашњава Јасмина Тимић. – Зато се препоручује његов унос суплементима и тада га не би
требало пити истовремено са кафом и
храном богатом биљним влакнима, јер
отежавају његову ресорпцију.
Цинк је важан за транспорт угљен-диоксида од ткива до плућа, синтезу протеина, инсулин, ћелијску деобу, раст и
репродукцију, очување имунитета, метаболизам лекова, нормално функционисање чула вида, укуса и мириса. Његов дефицит најчешће погађа људе у
трећем животном добу због смањеног
степена ресорпције и болести бубрега,
дијабетеса и хроничних дијареја. Недостатак овог важног минерала доводи се
у везу са појавом сенилне деменције
Алцхајмеровог типа. Услед дефицита
долази и до смањеног броја Т лимфоцита, односно до поремећаја имуног система и повећаног ризика од инфекција
и канцерогених обољења. 

рапија уништава тумор програмираном
ћелијском смрћу, која се иначе природно
дешава у организму. То значи да тело не
примећује да се било шта чудно дешава,
док истовремено само убија ћелије рака.
Иако су откривене многе терапије које
уништавају канцерогене
ћелије, рачунајући и хемотерапију, показало се
да ниједна од њих не завршава посао до краја. То
значи да се болест увек
изнова враћа и истовремено постаје све тежа за
лечење, јер канцерогене
ћелије постају отпорне на
терапије. Хемотерапија
представља
напоран
третман са многим нежељеним ефектима као што
су губитак косе, умор и
исцрпљеност. Упркос томе што је најчешће коришћена, најчешће не
омогућава потпуно
излечење. 
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Семенке грожђа чувају ћелије од оштећења
Екстракт од семенки је 20 пута јачи антиоксиданс од
витамина
Ц и чак 50 пута моћнији од витамина Е: шири
С
крвне судове, јача капиларе, спречава инфаркт срца

игурно већ знате да је грожђе
еликсир младости, воће које крепи
организам и разгаљује душу. Али,
да ли сте знали да су његове семенке
права ризница антиоксиданаса, изузетно
ефикасних у очувању здравља? Екстракт
од семенки је 20 пута јачи антиоксиданс
од витамина Ц и чак 50 пута моћнији од
витамина Е. Истраживања су показала да
садржи концентрована лековита једињења овог воћа, која постижу боље заштитно дејство на ћелије него комбиновани
унос витамина Е и Ц.
Екстракт семенки грожђа шири крвне
судове, јача капиларе, спречава инфаркт
срца, смањује ризик од проширења вена
и настанка атеросклеротских плакова,
односно таложење масти на зидовима
крвних судова. Смањује и ризик од оштећења очног ткива, као и могућност настанка макуларне дегенерације и катаракте у старости. Има и лаксативно дејство па се препоручује код дужих опстипација, односно затвора.
Екстракт значајно помаже особама
изложеним стресу и тешким физичким
напорима при раду или бављењу спортом. Овај еликсир здравља препоручује
се и деци изложеној физичким напорима
или ако се опорављју од болести. Истраживања су показала да састојци проантоцијанадини штите здраве ћелије од
оштећења која могу да изазову поједини
лекови, дуван или хемиотерапија. Остали
састојци семена грожђа спречавају активност ензима који разарају колаген,
еластин, хијалурон и друге ткивне структуре. Заправо, њиховим посредством

Смањује могућност слепљивања крвних
плочица, спречава настанак повишеног
крвног притиска, повећава добар, а смањује лош холестерол. Садржи завидне
количине витамина Е и
омега-6 киселина. Пошто има савршен укус
и мирис, нутриционисти га препоручују за
разне салате, преливе и
кувана јела.
Осим у кулинарству,
уље од семенки грожђа
се препоручује и за масирање. Доказано је да
успорава старење коже, поседује регенеративне особине, а ублажава и појаву стрија.
Екстракт у облику
таблета или капсула
продаје се као дијететски додатак допуни исхране. Уноси се тако
што се садржај капсуле
сипа у чашу од 2 дл воде, промеша и попије.
Дневна доза је 1 до 2
капсуле и не сме се
прекорачити!
Иако контраиндикиације нису уочене ни
након дуже употребе,
није препоручљив за
особе осетљиве на неки
од састојака екстракта,
за малу децу, труднице
и дојиље. 

успоравају се процеси
старења и разградње
ткива. О томе говори и
пример немачког истраживања којим су
обухваћени пацијенти
са хроничном венском
инсуфицијенцијом, односно
поремећајем
венског крвотока, болешћу данашњице типичне за развијена друштва која много седе и
стоје, а мало се крећу.
После шест недеља узимања екстракта као
терапије, установљена
је смањена натеченост
ногу и болова оболелих, као и њихов субјективан осећај „тешких ногу”.
Мада изузетно делотворан, екстракт није
препоручљив за дијабетичаре, као уосталом
ни грожђе због велике
концентрације шећера.
Високу вредност има
и уље од семенки. Благотворно делује на крвне судове због чега се
лековитим.
сматра

Брзо замарање је знак лоше циркулације
Одсуство физичке активности, лоша исхрана, гојазност и
пушење негативно утичу на крвне судове. Не постоје лекови
М
за „отпушавање” артерија, али се њихово сужавање

ноги се жале на главобољу, шумове у ушима, поспаност, заборавност, лошу концентрацију и
друге сличне симптоме, не повезујући
испољене тегобе са могућом лошом
циркулацијом. Појава грчева у екстремитетима, умор мишића при оптерећењу, осећај хладноће и трњења, промењена боја коже на рукама и ногама такође могу бити последица лоше циркулације.
– До оваквих појава долази због неисхрањености ткива и органа крвљу богатом кисеоником, која артеријским крвотоком пристиже из срца и
плућа. Сваки поремећај артеријске циркулације доводи до оштећења функције
органа и нарушавања здравља. Циркулација постаје
лоша због различитих обољења која оштећују артерије. Атеросклероза је од свих
најупечатљивија, јер је хронично, системско, дегенеративно, инфламаторно обољење, које временом доводи до сужавања и закречења крвних судова – објашњава васкуларни хирург
доцент др Марко Драгаш из
Клинике за васкуларну и ендоваскуларну
хирургију
Клиничког центра Србије.
Осим болести, који
још фактори доводе до
поремећаја циркулације?
– Одсуство физичке активности у
свакодневном животу, лоша исхрана и
гојазност, а нарочито пушење веома
негативно утичу на настанак и напредовање промена на крвним су-
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може успорити

довима, па сходно томе и лошој циркуНа који начин наведени проблеми
лацији. Да је време за посету лекару могу да се спрече? Шта саветујете
указује лако замарање, повремени бо- пацијентима?
– Моја порука је да не треба да се
лови у грудима, појава неуролошких
симптома или болова у ногама при ду- чекају симптоми, већ да се редовним

жем ходу. Међутим, када почну да се
испољавају наведени симптоми значи да
су промене на крвним судовима већ
узеле маха и да захтевају активно лечење.

контролама код својих изабраних лекара и усвајањем здравог начина живота
предупреде и на време лече сви поремећаји који доводе до лоше циркулације
због закречења артерија. То подразуме-

ва и да се обавезно контролише крвни
притисак и лечи хипертензија, дијабетес,
као и повишен ниво масноћа у крви који
доводе до атеросклеротских промена.
Може ли лоша циркулација да се
„излечи” или заустави даљи процес?
– Нажалост, једном настало закречење крвних судова се веома тешко повлачи. Још увек не постоје лекови за „отпушавање” артерија. Међутим, уколико
су промене умерено изражене, одређеним лековима се може донекле поправити циркулација и успорити напредовање болести.
Али, ако су промене напредовале до те мере да и живот угрожавају, осим терапије лековима, неопходне
су и неке од хируршких
процедура на крвним судовима, као што је, на пример,
бајпас, односно премоштавање запушених крвних судова.
Без обзира на генетску
склоност и оптерећеност
болестима које доводе до
лоше циркулације, свако
може на одређени начин
овај нежељени процес да
успори, па чак и спречи. Да
бисте у томе и успели мање
седите и избегавајте да држите ноге прекрштеним или
да дуго стојите. Дишите дубоко, јер дубоким дисањем
повећавате капацитет плућа и уносите више кисеоника неопходног за метаболизам ћелија.
Више се крећите, трчите, по могућству
возите бицикл, пливајте и роните, јер на
тај начин побољшавате крвоток, нарочито у ногама. 
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Четири знака да сте зависни од шећера

ко вам потреба за слаткишима расте из дана у дан, постоји могућност да сте зависни од шећера,
тврде нутриционисти. Они упозоравају
да је зависност од овог „порока” све чешћа, упркос упозорењима да свакодневни
унос узрокује несаницу, тромост, нерасположење, надимање и бројне друге здравствене проблеме.
Осим у дезертима, шећер
нас „вреба” из салата, кафе,
хлеба и многих намирница
које сматрамо безазленим.
Већина људи не зна да претерује са конзумирањем, све
док код себе не уочи прве
симптоме превеликог уноса.
Нутриционисти су их поделили у четири категорије.
Појава бора или бубуљица
Један од првих знакова да уносите
превише шећера јесте губљење колагена
и еластина у кожи. То доводи до прераног старења, појаве бора и флека. Такође, шећер може да поремети рад женских хормона, што изазива акне у пределу вилице, као и различите врсте упале
коже. Они који пију једну конзерву слатког, газирног пића дневно, повећавају
шансу од упале коже за 87 одсто.
Ослабљено чуло укуса
Наше чуло укуса се великом брзином
навикава на велике количине шећера. То-

Избегавајте слаткише, јер последице прекомерног уноса
могу да буду озбиљне. Нутриционисти саветују 21 дан
посебног режима исхране како би се организам очистио

ба јести првих пет дана, док су након тога забрањени само лимун и банана.
Шта избегавати
Током детоксикације треба избегавати алкохол, млечне производе, житарице
Ово је заправо истина, јер се и поврће које садржи скроб, као што су
бактерије у устима хране кукуруз, грашак, слатки кромпир и буншећером. Тиме се стварају дева. 
штетне киселине које уништавају зубну глеђ, а оно
што након тога следи јесу
шупљине у зубу. Због тога је
неопходно опрати зубе након сваког уноса слаткиша,
како би се очистио остатак
шећера.
Имате мањак енергије
Када поједемо нешто
Иако је сасвим нормално да се
слатко, долази до наглог скока шећера у крви, али убрзо понекад људи осећају тужно или
усамљено, све већи број особа
након тога, долази и до његовог наглог пада. На тај начин,
болује од депресије, а да је при
шећер црпи енергију из тела. Супротно
том или не доживљавају као
томе, глукоза, односно природан шећер
озбиљан проблем или је не
који добијамо из воћа, има суштински
препознају
значај за производњу енергије у нашем
телу. Она чини да шећер у крви увек буде у равнотежи.
Свакоме ко показује симптоме превеликог уноса шећера пријаће детоксикација, тврде нутриционисти. То подразумева 21 дан посебног режима исхране,
како би се тело очистило. Током овог периода, осим слаткиша и газираних пића,
забрањена је прерађена храна, тестенине, пиринач, пасуљ, цвекла. Воће не тре-

Сазнајте да ли
патите од
депресије

леранција се повећава сваким новим
уносом, па је временом потребна све већа доза да би наша потреба за слатким
била задовољена. Резултат тога је губитак способности да проценимо колико је
заправо нешто слатко, јер је чуло укуса
„отупело”. Нутриционисти шећер пореде
са зависношћу од дроге, јер нам је временом потребна све већа доза како бисмо достигли исти ниво задовољства који смо имали раније.
Зуби се често кваре
Родитељи стално упозоравају децу да
ће им се од чоколаде покварити зуби.

Корен живота чува снагу и
менталну свежину

У

журбани начин живота, посао, проблеми и обавезе доводе неке људе
до тога да не стигну да се баве својим менталним здрављем, а депресија је
Током тренинга и такмичења штеди један од највећих „убица” нормалног
Жен шен успорава старење, регулише циркулацију и крвни
ниво шећера у крви те на тај начин под- функционисања организма и потребно
притисак, помаже код анемија, спречава хипогликемију.
стиче интензивније искоришћавање ма- је, у зависности од облика, да се лечи
Током тренинга подстиче искоришћавање масних киселина сних киселина у процесу стварања енер- као и свака друга болест.
гије за рад мишића. Појачава и функцију
Да би људи лакше схватили да ли је
ко желите да узгајате лековиту рали у организму у потпуности искори- плућа тако што повећава концентрацију потребно да се обрате лекару за помоћ,
биљку жен шен (познату и као гин- сте. Ова активност жен шена је изузетно кисеоника у ткивима и контролише ства- Национални институт за ментално здрасенг или „корен живота”), добро се важна, јер без витамина и минерала није рање млечне киселине. На тај начин се вље у Сједињеним Америчким Државанаоружајте стрпљењем. Успева и на на- могуће прерадити шећере, масти и бе- штеде мишићи, па умор долази касније и ма набројао је симптоме који су део дешим просторима, али јој тремање је изражен, због чега пресије, а ако се препознајете у њима,
ба пет до десет година да које и опоравак бржи.
тврди тај институт, требало би да се
Препарати жен шена се обратите лекару или особи од поверења
рен нарасте за употребу.
узимају на празан желудац како бисте започели опоравак.
Ипак, с обзиром на то да је
корен изузетно благотворан
са много течности, јер су
1. Тешко се концентришете, тешко
и скуп, дуго чекање се испласамо тако ефикасни. Кори- памтите детаље и тешко доносите одлути.
сте се у виду екстракта у ке (чак и оне мање).
Жен шен је међу најстариоблику таблета или капсула,
2. Уморни сте или вам стално недостајим, највише употребљавапраха, мада упућени тврде је енергије.
ним и проучаваним биљкама
да је најделотворнији као
3. Често осећате грижу савести око
на свету. Потиче из источне
тинктура.
нечега, осећате се мање вредно и/или
Азије, Сибира и Северне
Биљни чај од меснатог беспомоћно.
Америке, а за људску исхракорена биљке такође је изу4. Патите од несанице, тешко се будину и лечење користи се већ
зетно популаран, јер постоји те или друга крајност – превише спавате
5000 година. Због невероватуверење да подстиче под- и дуго остајете у кревету.
них својстава Кинези ову
млађивање уколико се кон5. Живчани се и лако се нервирате.
биљку сматрају чудотворзумира свакодневно. Заго6. Изгубили сте жељу и вољу за баним исцелитељским леком.
ворници истичу и да пома- вљењем хобијима и стварима које вас
Користи се за лечење разноврсних боле- ланчевине и претворити их у енергију и же мушкарцима код еректилне дис- иначе радују, немате жељу да имате
сти и тегоба, а упућени верују да њени ле- неопходне градивне састојке. Што је ко- функције, мада то није добило званичну полне односе.
ковити састојци увек проналазе пут до рен ове лековите биљке старији, то је ње- потврду.
7. Једете премало или превише – апеПредмет интензивних истраживања је тит вам се драстично променио у једну
гово дејство снажније.
болесног места у организму.
Као додатак исхрани користи се шиЖен шен се препоручује свима без об- примена жен шена у спорту. За сада се или другу крајност.
ром света, јер се показало да подстиче зира на старост и пол, па није случајно поуздано зна да је за постизање врхун8. Физички се осећате лоше, имате
менталну и физичку снагу и способност. што у Кини ову биљку зову „корен живо- ских спортских резултата неопходно уз- проблеме са пробавом, главобоље и грРегулише циркулацију и крвни притисак, та”. На Далеком истоку употребљавају је имати веће количине овог необичног ко- чеве, а симптоми се враћају чак и ако се
помаже код анемија, спречава хипоглике- као еликсир за продужену младост и ду- рена. Жен шен садржи између 12 и 13 де- на неко време смире.
мију, односно снижавање шећера у крви. говечност. Још су стари Кинези уочили да лотворних материја, гин сенозида, који
9. Често се осећате тугу, анксиозност,
Отклања сметње у раду органа за варење, жен шен чува животну снагу и менталну се у другим биљкама налазе у занемар- „празни сте” или имате осећај незадопомаже код упалних болести зглобова, свежину. Клиничка испитивања су показа- љиво малим количинама. Чак корење нај- вољства.
ла да појачава мождану активност, одно- квалитетнијих биљака садржи врло мале
лечи импотенцију.
10. Размишљате о самоубиству,
Делујући на жлезде са унутрашњим сно лучење адреналина, те да одлаже концентрације, не више од 2 одсто у до- или сте покушали да дигните руку
бијеном екстракту. 
лучењем помаже да се витамини и мине- психофизички умор.
на себе. 
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