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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА
Већ дуже време, Турска
готово еуфорично
најављује промену
досадашње политике и
жељу за обновом утицаја
на просторима
некадашње османске
империје, а пре свега
Балкана

Геополитика

Турска би радо стазама османске империје?

Н

едвосмислену намеру Турске
да се врати на Балкан потврдио
је и премијер те земље Ахмет
Давутоглу, када је у октобру 2009. у
Сарајеву, тада у својству министра
спољних послова, изјавио: „Ми желимо нови балкански регион утемељен
на политичким вредностима, економској међузависности и сарадњи и
културној хармонији. То је био отомански Балкан. Ми ћемо обновити
овај Балкан. Отоманска столећа Балкана су успешна прича, а сада је треба обновити”.
Kолико је од својих планова на
Балкану Турска остварила последњих деценија и имају ли Србија и земље региона разлога да се плаше ње- Председник Ердоган и премијер Давутоглу
них неоосманских амбиција?
Владислав Јовановић, некадашњи
амбасадор СФРЈ у Турској, каже да
ОТЕЖАНО ПОСЛОВАЊЕ
се економски успон Турске и њена
жеља да игра значајнију улогу на
Владислав Јовановић каже да Србија са Турском, као најјачом земљом
Балкану подудара са интересом Амеу региону са којом има прилично комплементарну привреду, треба да
рике да охрабри друге, а не само заразвија добре односе, али и да има на уму тамошњу изреку да је у Турпадне земље, да уђу на ове просторе.
ској „чаша увек далеко од усана”.
„Турска је сигурно добила миг
„Економски успон Турске тренутно је у застоју, али они су и иначе теохрабрења са америчке стране да бушки када треба да одвоје новац. Има много обећања, а врло мало остваде економски амбициознија и агререња. Имам утисак да ће се посете њихових привредних делегација висивнија, не би ли подмирила неке екоше завршити на спољном гламуру, него на неком импозантнијем улагању.
номске потребе балканских земаља,
Такође, чак и да буде неке изразитије инвестиције у Србији, она ће подкако оне не би морале сувише да се
разумевати вишегодишњи период реализације”, закључује Јовановић за
окрећу Русији и Kини”, каже Јовано„Спутњик”.
вић.

Иако су узнемирујуће изјаве у Сарајеву предсказивале политички и
стратегијски налет Турске на Балкан,
Јовановић објашњава да се све стишало као резултат промене објективних
околности и проблема у које је Турска ушла у својој земљи и суседству.
„Турска није учинила ниједан велики корак у правцу Балкана. Чињеница
је да је признала Kосово и ојачала односе са Албанијом, Приштином, бошњачком БиХ, а настоји да ојача свој
утицај и у Рашкој. Али то су добици
који су релативно скромни и не указују на то да ће Турска брзо да се појави на Балкану као нека врста фактора
који одлучује и коме се други морају
повиновати”, сматра Јовановић.
И политички аналитичар Бранко
Радун каже да од бучне најаве о повратку Турске на Балкан није много
остало.
„Турска јесте дошла на Балкан са
својим бизнисом и утицајем који ће
се у наредном периоду сигурно појачати. Међутим, ситуација се у међувремену променила, Турска се окренула ка Блиском истоку, Ердоган је
имао унутрашње проблеме, Анкара
је имала компликоване односе са
Израелом, Вашингтоном”, објашњава
Радун.
И Владислав Јовановић сматра да
ће Турска, окупирана непосредним
проблемима из суседства, ући у дужи период застоја и неће имати много времена нити ресурса да се на
офанзивнији начин бави Балканом, па
ни Србијом. Такође, наводи бивши дипломата, планове Анкаре у овом региону покварила је и чињеница да
њени интереси нису једини. На Балкану су присутни и други центри моћи,
чији се интереси додирују, али и супротстављају турским. 

Ближе се избори за главну фотељу у Уједињеним нацијама

Б

Влада се не изјашњава о кандидатури Јеремића

Трка за место генералног секретара УН-а
орба за Банову фотељу почела
је, међутим, одавно, много пре
и
званично
је почела. Уједињене нације позвале
овог позива. Шушкања о томе
су земље чланице да пријаве своје кандидате
ко је све заинтересован за фотељу Јужнокорејца појавила су се још пре
за наследника Бан Ки Муна,
две године. У тим кулоарским причаа Вук Јеремић одавно важи за претендента
ма као претендент увек се спомињао
и Вук Јеремић, мада он то
никада није желео да потврпут САД или Велике Бритади, али ни да демантује, чак
није биле против њега. Јерени у незваничним разговоримић одавно не важи за њима. У сваком случају, јасно је
ховог миљеника. Тако смо из
било да он има аспирације за
Викиликсових депеша сазнато место што је у овдашњој
ли да је бивши амбасадор
јавности и међу политичком
Велике Британије у Београду
елитом различито тумачено.
Стивен Вордсворт молио
Неки су сматрали да не
америчког колегу Камерона
треба удовољити тој његоМантера да бар привремено
вој амбицији, док су други
обустави притиске на друге
оцењивали да то може бити
земље да признају Косово (у
подједнако важно и за Јерето су време Американци јавмића и за Србију. Влада Срно порицали да било кога
бије се о Јеремићу није изјапритискају да призна Косошњавала. И то ћутање мово) како би се Јеремићу одугло би можда да се тумачи Вук Јеремић
зео аргумент да путује по
као сигнал да су његове
свету и агитује против пришансе да постане кандидат Србије
Какве би шансе Јеремић имао у знања Косова. Један европски диплоза првог дипломату света, прилично овој трци? Можда никакве, јер је за мата је за амерички часопис „Форин
танке.
очекивати да би неке велике силе по- аферс” рекао како би долазак Јере-

мића на чело УН-а био могућ само
„преко мртве тројке коју чине Британија, Француска и САД”.
А да ли би Србија могла да има користи од његове кандидатуре и ако
би „пропао” на изборима за генералног секретара? Вероватно би. Недавно је Весна Пусић, која је и званично
постала кандидат Хрватске за генералног секретара, рекла како вероватно неће бити изабрана, али да сама чињеница да ће учествовати у тој
процедури значи много за њену земљу, те је чини пуно видљивијом у
свету.
Неки тврде да је све што је Јеремић радио у Њујорку било у функцији његове личне промоције, док је
за друге довољно учинио тиме што
се у Уједињеним нацијама чуо
„Марш на Дрину”. Одлука о томе да
ли ће Јеремић бити човек кога Србија кандидује, у рукама је Александра Вучића. Њихов однос, међутим,
у протеклим годинама није био увек
праћен узајамном благонаклоношћу.
Напротив. Али, можда би баш та чињеница могла да пресуди у Јеремићеву корист. 
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п Извештај српског представника у Мађарском парламенту АКТУЕЛНО
о Прекинут дугогодишњи застој у представљању
г
л
мањина на највишем државном нивоу
е Српски посланик у Мађарском парламенту
На други д
Љубомир Алексов, упутио је Скупштини
НОВА ОЛУЈА ОКО „ОЛУЈЕ”

Ч

ини се да нема тог познаваоца српско-хрватских неспоразума из Београда који неће рећи да Весна Пусић
води најумеренију парламентарну странку
у Хрватској. Умереност је код старих Грка
описивана као једна од три најважније врлине у цивилизацији која је, изгледа, врлинама обиловала, али је код старих и нових
балканских народа та умереност пре била
за подсмех него за похвалу. А најчешће би
послужила да се на културнији начин дезавуише нека особа без храбрости, става или
кичме.
У том отвореном прелому система вредности на Балкану, умереност Весне Пусић
значи да је она једна од ретких особа која
не користи страх од Србије или Срба као сигуран рецепт за придобијање гласова. Да не
доказује свој патриотизам ширећи немаштовите стереотипе о источним, бизантинским претњама. Или уме да осуди злочине
над српским цивилима, чак и када западни
амбасадори то не очекују или не траже од
ње, уочи годишњице неког страшног злочина. Није то мала ствар у окружењу тако великих нетрпељивости.
А онда је дала велики интервју за београдски лист „Данас”, који је преко целе
насловне стране, можда као најаву будућег помирења или неку медијску шок терапију, навео да се Пусићева нада да ће Србија и Хрватска једног дана заједно обележавати „Олују”. Прва жена хрватске дипломатије описала је да је овог 5. августа
Хрватска направила велики помак када је
прослављала 20 година од „Олује”, јер је
„прослављена на прикладан начин”, напомињући да то „није дан када се слави било
чије страдање већ територијална консолидација”.
Већинска Србија је изгледа уложила велике напоре у консолидацију односа са Хрватском, али и даље на помен територијалне
консолидације током „Олује” као главне
асоцијације остају бескрајне колоне очајних
избеглица, злочини над онима који нису побегли и отворено ликовање хрватских званичника што Срба тамо више нема. То се јасно може чути на снимцима са брионског
састанка на којем Туђман, у једној полуреченици, каже да им је циљ да Срба више не
буде.
После дипломираних, лиценцираних националиста из ХДЗ-а, који су прослављали
„Олују” неприкладно, ове године смо добили прикладну прославу на којој је уприличена велика војна парада.
Наша машта још не може да замисли
како ће то Хрватска прослављати „Олују”,
када се на власт врате националисти из
ХДЗ-а.
Али се ипак надамо да нам на дугом путу ка ЕУ, Хрватска неће затражити да не доводимо у питање њихово тумачење новије
историје на Балкану. Има наравно умерених
политичара у Србији који су искрено спремни да између Београда и Загреба отворе сасвим нову страницу историје, али ће и њима
бити немогуће да заједно са Хрватима нађу
пут до заједничког обележавања „Олује”.
Јер је „Олуја” и настала зато што нико није
желео да тражи заједнички пут.
Батић Бачевић

Самоуправе Срба у Мађарској резиме овогодишњег
функционисања парламентарног Народносног
одбора, са посебним освртом на активности које је
имао као представник српске народности

У

извештају Љубомира
Алексова се, поред
осталог, подсећа да је
мађарски Устав омогућио
деловање представника народности у Парламенту, са
намером да се надокнади
двадесетогодишњи законодавни пропуст у тој области.
Ово деловање, како сматра
господин Алексов, представља прекретницу у мађарској мањинској политици, а
увођење ове праксе резултирало је позитивним реакцијама и ван граница Мађарске – нарочито у матичним
земљама мањина.
Одбор који окупља посла- Љубомир Алексов
нике националних мањина,
формиран је у јуну 2014. године. За То су пре свега промена Закона о јавнешто више од годину дана, ово тело ном финансирању, Закона о правима
је, како истиче Алексов, доказало да мањина и гласачкој процедури и друго
постоји потреба за његовим постоја- – наглашава Љубомир Алексов, и доњем, с обзиром на то да у у оквиру даје да се одбор састаје скоро сваке
њега представници 13 мањина актив- недеље, као и то да је донео укупно 21
но делују и укључују се у рад Парла- одлуку, у различитим областима.
мента.
Подржани су, између осталих, ма– Одбор је постигао консензус по њински програми на државном нивоу,
многим важним питањима и тиме по- као и одлука која се тицала сукоба
тврдио да су различите народности, интереса, везаног за мањинске предпреко својих парламентарних пред- ставнике који раде у програмима
ставника, способне да заједно разми- МТВА. Одбор је, како се наводи у изшљају и сложно представљају своје вештају, заседао 28 пута, укупно виинтересе. На свим нивоима смо наи- ше од 58 сати, и по дужини седница
шли на одговарајуће прихватање и је трећи по реду, у односу на остале
охрабрење, тако да смо прихватили и парламентарне одборе.
искористили могућност да у овом но– Могу да кажем да велики део
вом систему, ми пронађемо онај пут народа који заступају представници
који, у законским оквирима, води до мањина, са великом пажњом прати
остварења наших циљева. Одбор је у рад парламентарних представника
протеклих годину дана поднео 28 народности. Моје колеге и ја сматрапредлога, од којих су четири била са- мо великим успехом предлог промемостална, као и оне који су усмерени не буџета за 2015. годину, који је
на промену закона, што је и усвојено. усвојен.

Тиме је, како наводи српски посланик, пружена значајна помоћ за оне
области које су годинама биле слабо
финансиране. Постигнути су услови
за остваривање права и обавеза мањина, формулисаних у Уставу и Закону о народностима. Битно је и да су у
буџет за 2016. годину унете потребе
мађарских мањина, чији су предрачуни неупоредиво већи у односу на
мале буџете прошлих година.
Народносни одбор Мађарског парламента оформио је три стална пододбора и одредио три привремене
радне групе, за задатке везане за
припрему промена закона. Пододбори су важни за спровођење закона, за
вршење друштвених и економских
утицаја и за праћење поједностављења правних процедура.
– У јуну 2014. године добио сам
понуду да водим Пододбор за контролу и веома сам поносан због тога.
Од тада до данас, имали смо низ значајних активности, укључујући и неколико састанака на којима су нас
представници различитих стручних
тела извештавали о свом раду и акцијама значајним за народности – истиче Алексов и додаје да се, према природи посла у Мађарском парламенту,
пружа могућност информисања надлежних представника министарстава у непосредној и необавезној форми, о потребама, финансијама и очекивањима српске мањине у Мађарској.
Резултати оваквих договора били
су видљиви, између осталог, и на међународној конференцији, која је
одржана у Будимпешти од 24. до 26.
јуна ове године, као и кроз реализацију одређених финансијских улагања.
– Поред ових активности, имао
сам прилику да се три пута обратим
Мађарском парламенту, и то два пута као представник Народносног одбора, приликом расправа везаних за
централни буџет Мађарске за ову и
следећу годину. Једанпут сам, као
самостални представник мањине, поставио питање господину министру
Золтану Балогу, како види будућност
мањинских позоришта у Мађарској. Мислим да су активностима
мањинских
представника и њиховог одбора, за ових годину дана,
постигнути резултати који су
прекинули више од десет година мировања.
Љубомир Алексов у свом
извештају Скупштини земаљске српске самоуправе
истиче и да заједно са својим осталим колегама из редова народности у Мађарској, интензивно лобира са
циљем да националне мањине буду прихваћене и примерено третиране у широј јавности. Према његовим речима, циљ је да националне
мањине, које чине 10% мађарског становништва, добију пуноправног посланика у
Парламенту, са правом гласа.
СНН
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

Пријем у председничкој Палати „Шандор”

Представници народности на радном ручку код Адера
Мађарски председник
Јанош Адер састао се,
поводом предстојећих
празника, са
представницима
националних мањинских
заједница у Мађарској,
међу којима су били и
Љубомир Алексов и Вера
Пејић-Сутор

чијем друштву су били и народни посланици из редова мањинских заједница.
Србе су овом приликом представљали председница Самоуправе Срба у Мађарској Вера Пејић-Сутор и
српски посланик у Мађарском парламенту Љубомир Алексов. Како сазнајемо, председник Адер се интересо-

вао за најзначајније успехе које су
мањинске заједнице оствариле током
године на измаку, али је такође показао интересовање и за актуелне проблеме, којих свакако има.
У опуштеној, претпразничној атмосфери, евоциране су успомене на најинтересантније моменте из досадашње сарадње председника државе

са припадницима народности и њиховим матичним земљама. У складу
са предновогодишњом атмосфером,
сусрет је био прожет и хумором, а
дотакнути су и спорт, музика и још
неке лаганије теме, које су учиниле
да радни ручак протекне у веома
пријатној атмосфери.

СНН

О

бичај да председник Мађарске
сваке године у ово време прима представнике националних
мањина и са њима разговара о актуелностима у њиховим заједницама,
прерастао је у традицију, која ни овог
децембра није изостала. Шеф државе Јанош Адер састао се у председничкој палати „Шандор” у Будиму, на
радном ручку са председницима земаљских самоуправа народности, у

Учешће Срба на католичкој светковини

Т

Свечано паљење адвентске свеће у Десци

рећа по реду адвентска свећа
запаљена је 13. децембра, на
главном тргу села Деске, а свечани чин су обавили протонамесник
Светомир Миличић, парох дешчански, и начелник села Ласло Кираљ. У
њиховом друштву био је и Кристифор Брцан, заменик начелника села и
председник месног КУД-а
„Банат”. Отац Миличић и руководилац „Баната” одржали су кратке пригодне беседе, у којима су пожелели
срећне божићне празнике
свима који 25. и 26. децембра
прослављају Божић.
Адвенстски венац је круг
или прстен од зимзеленог
грања, са четири свеће. Поставља се на сто као симбол
ишчекивања Божића и сва-

Српска заједница у Десци и ове године је
учествовала у свечаном паљењу адвентске свеће.
Пошто у овом насељу од памтивека у слози, миру и
толеранцији живе Мађари и Срби, било је сасвим
природно да се месни Срби прикључе својим
пријатељима мештанима у овом свечаном чину

ке недеље, за време адвента, пали
се по једна свећа. Адвентски венац
чине два темељна симбола – круг и
свеће, односно, светло. Круг или прстен без почетка и краја схвата се
као симбол вечности и верности. Тумачи се и као знак Божје верности
заданим обећањима. Светло свећа
означава долазеће светло Исуса.
Адвентске свеће, изворно црвене и
беле, упућују на Исусову жртву и
победу.

У пригодном, претпразничном
програму, који је одржан поводом
паљења треће адвентске свеће, учествовали су чланови омладинске
фолклорне групе и тамбурашки оркестар „Баната”. Окупљенима је
представљен и филм о српским божићним обичајима. На крају су
играчи дешчанског ансамбла приредили и краћу игранку уз гастрономску презентацију. Сви који су присуствовали паљењу треће адвентске
свеће понуђени су гибаницом и куваним вином, у пријатној атмосфери, уз ћаскање о древним божићним обичајима.
Чланови КУД-а „Банат” већ су отпочели припреме за самостално вече,
које ће и овога пута бити одржано на
први дан Божића, тј. 7. јануара.

П. М.

Друштвени живот Срба у Мохачу

Санирање цркве – приоритет у следећој години

У мохачком Српском клубу одржана је седница
месне Српске самоуправе, на којој су чланови
сумирали рад у протеклој години и размотрили
предстојеће задатке и обавезе

Т

рочлано тело на челу са председником Душаном Матеом,
било је једногласно у закључку
да је Самоуправа Срба у Мохачу,
сходно материјалним могућностима, реализовала све своје програме,
које је зацртала почетком 2015. године.
Нажалост, током протекле календарске године искрсли су проблеми
који нису били унапред предвиђени.
Један од таквих је прокишњавање капеле на Водици, а све више брине и

стање српске православне цркве, посвећене Духовима.
Управо зато, чланови месне Српске
самоуправе су одлучили да одмах из
свог буџета издвоје више од пола милиона форинти за најургентније послове на древној светињи, а покренуће и сакупљање добровољних прилога.
Трочлано бирано тело Срба брине
и судбина месног српског православног гробља, па су издвојена одређена
средства како би се гробље одржава-

ло, косило и били измирени режијски разматрање зимских програма и
трошкови.
опредељивање средстава за приредСамоуправа Срба у Мохачу је по- бе које обележавају почетак нове каред бројних програма,
лендарске године.
које је организовала и
Срби у Мохачу профинансирала, утрошила
славили су патрона
средства и за одржаваСрпске читаонице –
ње гробљанске капеле
Светог Николу. Том
на Водици, а један
приликом представљен
скромнији износ издвоје и најновији број „Бајила је као помоћ Тамрањских српских свезабурашкој школи у Мохака”, посвећен Констанчу. Такође, потписан је
тиновој
гробљанској
споразум о сарадњи са
капели и 100. годишњиосталим народносним
ци рођења блаженопосамоуправама у граду.
чившег протојереја стаМохачка српска саврофора Радована Стемоуправа је на дневном
панова.
реду заседања имала и Зорица Степанов
П. М.
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Будимпешта, 24. децембар 2015.

Српске самоуправе на југу Мађарске о плановима у 2016.

СЕДНИЦЕ

Прославе празника, ходочасничка путовања, обнове објеката
Као и бројна друга представничка тела Срба у
Мађарској, и српске самоуправе у Новом Сентивану,
Ј
Липови и Сегедину, осврнуле су се на учињено у

авна седница Самоуправе Срба у
И у наставку седнице доминирали
Новом Сентивану, одржана у
су конкурси. Иако за собом већ има
згради парохијског дома, одржанеколико написаних пријава на конна је у присуству мањег броја заинкурсе, тело Срба у Сегедину је
тересованих мештана, а извештај о
одлучило да конкурише и за органигодини која полако измиче и дефинисале своје
раду у протеклој години поднела је
зацију поклоничког путовања. СегеЈелена Марковљев-Веселинов, пред- приоритете за следећу. Планови рада су шаролики, динци би, након прошлогодишњег
седница новосентиванске Српске
у манастиру Острог, волели
али је свима заједничко да реализација зависи од боравка
самоуправе. Бирано тело Срба у
поново да обиђу ову светињу у Цровом насељу је, сходно могућности- обима буџета за наредну годину и успеха приликом ној Гори, а пут би био допуњен обима, реализовало своје традиционалласком Цетиња и одласком на Црноконкурисања за додатна средства
не програме и достојгорско приморје.
но прославило све црштованијег светитеља у дотацију може да рачуна у свом раЗа културне програме и поклоничквене празнике, са покругу српског народа.
ду. Тада ће бити могуће разматрање ко путовање конкурисаће Сегединсебним нагласком на
Срби у Новом Сенти- даљег тока пословања српске самоу- ска месна српска заједница, а веома
свечано
празновање
вану надају се успешној праве, која негује добре односе са радује вест да је једна конкурсна
храмовне славе, Вели2016. години, а како би месном немачком самоуправом, као пријава већ одобрена. Из Београда је
ке Госпојине.
резултати били што бо- и са свим суграђанима – Немцима, стигла информација да је конкурсна
Од свих планираних
љи, потрудиће се да до- Мађарима и другима који живе у пријава Сегединаца, везана за оргапрограма, у минулој
датна средства обезбе- овом барањском насељу.
низацију „Дана српске културе”, пригодини није одржано
де путем конкурса.

хваћена од стране Управе за сарадњу
само једно књижевно

Српском клубу у Сегедину, 15. са дијаспором и Србима у региону
вече, које је било плаамоуправа Срба у
децембра је одржано заседање Министарства спољних послова Срнирано. Бирано тело
Липови јe 14. деСрпске самоуправе тог града, бије.
Срба финансијски је
цембра одржала чији чланови су највише разговарали
Пошто се приближава крај каленподржало одлазак носвоје последње заседа- о пријавама на конкурсе. Пошто је од дарске године, Самоуправа Срба у
восентиванске деце у
ње у овој години, зајед- стране руководства Савеза народно- Сегедину је, слично ранијим годинаСрпски језички камп
но са Немачком народ- сти у Сегедину пристигла молба да ма, обезбедила материјалну подр„Вук Караџић” у Буносном самоудимпешти, Фолклорни
правом. Седнитабор у Батањи и Вероца је одржана
научни камп у Вашар- Јелена Марковљев
у згради лоВеселинов
хељу.
калне самоуПоједини мештани,
праве села. Два
који су присуствовали јавној седни- изабрана тела су, у оквиру
ци, похвално су говорили о овогоди- јавне седнице, заједнички
шњем учинку Самоуправе Срба у поднела извештај о прошлоНовом Сентивану и усвојили изве- годишњем раду.
штај који је поднела председница
У име Самоуправе Срба у
новосентиванске Српске самоупра- Липови, о раду у 2015. години
ве.
говорио је Никола Поповић,
На седници је било речи и о плано- председник месне Српске
вима и програмима везаним за на- самоуправе. Он је истакао да
редну годину. Срби у Новом Сентива- је то тело, сходно материјалну у следећој години желе да обнове ним могућностима, успело
парохијски дом, који служи као ме- да спроведе програме које је
сто окупљања српских житеља и у зацртало на самом почетку
коме је изложена етнографска по- године. Ради се о прослави
ставка.
храмовне славе Ивањдан,
Поред тога, сходно материјалним одласку на манастирски самогућностима, у плану су традицио- бор у Грабовац, организацију
нални програми, са посебним освр- поклоничких путовања у Сртом на достојно празновање храмов- бију и Хрватску, а материјалне славе Успеније Пресвете Богоро- но је подржана и прослава
дице.
шарочке храмовне славе. ТаНа седници су разматрани и пред- кође, успешно је приређен
стојећи програми: празновање Божи- „Дан села”, у чијој организаћа и окупљање деце за овај хришћан- цији је учествовало и члански празник, као и прослава Светог ство месне Српске самоуСаве, патрона српских школа и најпо- праве. Ово тело било је суфинансијер издања Печујско-барањског српског удружења, везаног за изградњу
нове српске православне цркве у Печују, прошлост Срба
у Ланчугу и гробљанску капелу у Мохачу.
Што се тиче 2016. године, Томислав Роцков, Јелена Фаркаш и Боривој Рус
председник Никола Поповић
је нагласио да ће Срби у Липови и се размотри могућност објављивања шку српској забавишној групи, а на
убудуће нагласак стављати на одр- заједничког издања о традиционал- дневном реду се нашло и разматражавање традиционалних програма и ним јелима народности, кроз зајед- ње празновања црквених празника у
празновање верских празника. Што се ничко конкурисање, чланови бираног децембру и јануару.
тиче грађевинских радова, они ће би- тела Срба предвођени председницом
Свакако, посебна пажња биће поти могући само уколико се обезбеде Јеленом Фаркаш Сејом, одлучили су свећена прослави Божића, Нове годидодатна финансијска средства путем да учествују у овом издавачком по- не и Савиндана. Сегединци ће, по свеконкурса.
духвату. Сходно томе, изразили су и му судећи, присуствовати и прослави
Бирано тело Срба у овом насељу, спремност да конкуришу за средства Светог Саве у Десци, када ће у свечаслично осталим народносним самоу- за ово издање, које би садржало из- ном програму, према најавама, учеправама, са нестрпљењем очекује по- бор предјела, јела, слаткиша, салата ствовати и малишани сегединске српчетак нове календарске године када и других типичних специјалитета на- ске забавишне групе.
ће бити познато на какву државну родности.
Предраг Мандић
Никола Поповић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ТРАДИЦИЈА

Свечаност на Универзитету „ЕЛТЕ”

„Словенски Божић” – прилика за дружење и нова сазнања

С

туденти и професори универзитетског Института за словенске
и балтичке језике, у чијем саставу је и Катедра за славистику, односно Смер за српски језик и књижевност, приредили су несвакидашњи ужитак својим колегама са
осталих смерова ове институције. По
традицији, на столовима кабинета
104, где се налази Смер за српски језик и књижевност, госте су чекали

српски божићни специјалитети, које
су припремиле и донеле вредне домаћице – студенткиње, али и студенти овог смера.
– Свака девојка имала је задатак
да нешто направи и донесе, слано
или слатко. На столу су гости могли
наћи проју, бурек, погачице, ајвар,
сир, пршуту и кољиво које је предивно украшено. Правиле смо и рафаело коцкице, а све остале слаткише, који се овде у Мађарској не могу наћи, попут крем бананица, манч-

Програм на Институту за словенске и
балтичке језике Универзитета „Етвеш Лоранд”,
био је прилика не само да се студенти упознају
са обичајима, специјалитетима и мелосом народа
чији се језици изучавају у овој установи,
већ и да се будући високошколци информишу
о овом факултету и осете делић
универзитетске атмосфере

мелоа и смокија, донели
смо из Србије. Момци су се
побринули за пиће, па је тако овде и традиционална
домаћа, српска ракија – испричала нам је студенткиња треће године Зорица Јегер, једна од домаћица у
свечано украшеном кабинету за српски језик и књижевност.
Њена другарица, Хана
Чамџија, након завршене

БЛИЖИ СЕ РОК
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА

Посету Смеру за српски језик и књижевност искористили смо да шефа смера др Александра Уркома, упитамо о могућностима и предностима које пружа студирање у овој установи.
– Посебно актуелна тема је пријављивање будућих студената на наш
смер, с обзиром да је рок за то 15. фебруар. Ми смо, може се рећи, у току кампање и покушаћемо да на најбољи начин младим људима приближимо могућности које се пружају студирањем на Универзитету „Етвеш
Лоранд”. На бројним међународним листама, универзитет је најбоље позициониран у региону, па тако и у самој Мађарској. Филозофски факултет, унутар ког делује и наша Катедра за словенске језике, један је од
осам факултета у саставу ЕЛТЕ-а. Студентима омогућујемо школовање
од основних, па све до докторских студија, на српском језику, по чему
смо јединствени у српској дијаспори.

гимназије у Војводини, дошла је у Будимпешту и отпочела студије српског и турског језика. Како каже, група за српски језик је мала, али то доприноси већој посвећености професора студентима и блискијој сарадњи, што све доприноси квалитетнијем
раду.
– Сваке године у ово доба, организујемо „Словенски Божић”, када сваки језички смер нашег факултета у
неколико минута представља нешто
што је блиско празничној традицији
земље чији језик изучавају. Програм
је разнолик, па тако садржи много
музике, рецитација и монолога, али и
драмских интерпретација – објаснила нам је Хана.

Овогодишњи божићни програм,
приређен у великом амфитеатру,
отворили си студенти Смера за руски
језик, који су се публици представили
певајући руске новогодишње песме,
уз занимљиве делове традиционалних руских ношњи и веселу кореографију. Низали су се студенти осталих
смерова, а србисти су овога пута
одлучили да се представе публици
мелодијама које су радо слушане на
читавом простору бивше Југославије,
па и шире. Анет Варга и Митар Кркељић отпевали су мелодију „Ружица
си била” групе „Бијело Дугме” и „Мађарица” Здравка Чолића.
Али, права журка је почела тек по
завршетку програма, када је у сваком од кабинета организован пријем
за остале колеге, па су се тако могли
дегустирати национални специјалитети различитих држава и чути необичне мелодије из разних поднебља
словенског света.
У српском кабинету, који је окупио
убедљиво највише гостију, посетиоци
су осим у изврсној храни, уживали и у
традиционалном мелосу, уз српске
хармоникаше из Мађарске Уроша Димитровића и Растка Гергева. Чим се
атмосфера мало „загрејала”, славље
је настављено великим српским колом, у ком су заиграли и професори и
студенти српског, али и осталих језичких смерова Славистичке катедре.
Као водећа научно-образовна високошколска установа у Мађарској
ЕЛТЕ организује и научне конференције и округле столове, али такође и
пригодне програме забавног карактера, на који се позивају и руководиоци
факултета. Једна од таквих прилика
је управо „Словенски Божић”, када су
дружење и забава у првом плану.
А што се студијских програма
Смера за српски језик и књижевност
тиче, шеф овог смера др Александар
Урком истиче да је палета велика: на
мастер студијама постоје програми
за будуће просветне раднике, затим класични програми
за филологе, преводиоце
итд.
– Имамо и мастер програме балканистике, као и средњоевропски мастер програм,
где је акценат на томе да се
мало изађе из класичних
области, као што су књижевност и лингвистика, и да се
дотакну друге науке, попут
историје, политикологије или
права, са циљем да оформимо будуће експерте за одређене регије – конкретно Балкан и
Средњу Европу – истиче наш саговорник и додаје да се приликом прошлог уписа на прву годину студија
десило нешто веома необично:
– Десило се да је прилично велики
број кандидата био пријављен на наш
смер, али нико није успео да се упише. Ствар је у неинформисаности, па
је посебно битно нагласити да је
услов за упис да најмање један завршни матурски предмет мора бити положен на вишем нивоу. Само у том
случају студент може бити примљен
на ЕЛТЕ универзитет. То правило не
важи само за наш смер – подсећа др
Урком.
Милана Мотика
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Мађарске уметнице освојиле симпатије публике у Србији

М

КУЛТУРА

„Глас анђела” – Марте Шебешћен и Јудит Андрејски

Београдски „Коларац” и крагујевачка гимназија
арта Шебешћен (глас, фруле и
бубањ) и Јудит Андрејски
била су средином децембра стецишта љубитеља
(глас, чембало и оргуље) извеле су 15. децембра на чувеном бео- етно музике, којима су две врхунске солисткиње из
градском „Коларцу” старе божићне
Мађарске дочарале лепоту божићних песама
песме европских народа, на концерту
европских народа
под називом „Глас анђела”. Њима су
се у извођењу песама европских народа придружили и Софија Лабропоулоу (канун), Золтан Сабо (гајде), Бела
Серењи (органиструм), Бела Серењи
јуниор (органиструм) и Мидхат Мутапчић (удараљке).
Опчињена изворним народним песмама, а захваљујући предивном гласу, Марта Шебешћен је данас једна
од најаутентичнијих интерпретаторки мађарске традиционалне музике.
Kао аташе мађарске културе и светски позната уметница, наступа у најпрестижнијим концертним салама
широм света у улози солисте и госта
неколико мађарских и међународних
етно група. Њен уметнички рад је награђен многим домаћим и страним
признањима.
Јудит Андрејски негује рану мађарску музику. Диплому је стекла потом је учила у Пољској код контра- Аустрији, Великој Британији и Холанкао студенткиња оргуљаша Габора тенора Марћина Борнус-Шчићинског. дији, добитница је специјалне награЛехотке, а барокну вокалну технику Похађала је мајсторске радионице у де на Међународном такмичењу у

барокном певању у Мађарској. Kао
солиста наступа широм света, а све
њене реситале публика испраћа са
стојећим овацијама.
Мађарски културни центар у Београду је, два дана касније, приредио
сличан концерт и за крагујевачку публику. Марта Шебешћен и Јудит Андрејски, обојиле су програм предивним гласовима, који је по њима и добио назив „Глас анђела”. Са још петоро извођача, приближиле су публици
старе божићне песме европских народа
Традиционалну музику, гости из
Мађарске извели су на старим инструментима, који су у употреби још
само у саставима какав је овај. Чембало, канун, гајде и рог, неки су од
њих, са чијим специфичностима су
извођачи упознали и публику.
Добри аниматори и врхунски уметници, приредили су програм за уживање у сали Прве крагујевачке гимназије. Гостопримство домаћинима узвратили су букетом српских изворних песама, чиме су и музику са тих
простора уврстиле у европску културну баштину.

СНН

Ближе се празници – дарују се малишани

Вече окићено стиховима и дечјим рукотворинама
Поводом наступајуће Нове године и Божића,
Српска самоуправа XIII кварта Будимпеште
обрадовала је мноштво малишана из тог и других
квартова мађарске престонице

Ч

ланови Српске самоуправе XIII
кварта Диана Ђурић (председница), Јадранка Драгојловић и
Иван Видицки, сазвали су у Дому народности јавну седницу овог тела и
припремили специјални програм који
је био и забавног и едукативног карактера.
Тридесеторо деце, углавном предшколског узраста, али и ученика нижих разреда основне школе, заједно
са својим родитељима, угошћено је у
пријатном и за ову прилику специјално украшеном амбијенту Дома народности. Децу је пригодним поклонима даровао Деда Мраз, а то је би-

ла прилика и да се малишани опробају у изради и декорисању различитих
уметничких предмета, у оквиру ликовне радионице, коју је за њих креирала учитељица Мирјана Илин.
И овога пута се показало да је тај
вид забаве најомиљенији међу малишанима, јер развија и креативну црту
личности деце, која кроз експериментисање бојама, различитим облицима
и разнородним ликовним материјалом, имају прилику да истражују
своје таленте и, можда, несвесно или
свесно, крену у подстицање оног који
поседују.
Домаћини су за своје госте при-

премили и послужење, а у другом делу вечери, заједно су имали прилику
да чују неколико сународника који се
успешно баве литерарним стваралаштвом.
Пре њиховог дела програма, Диана
Ђурић је у име Српске самоуправе
XIII кварта поздравила све
госте, а посебно госпођу
Жофију Бата, правну саветницу при већинској квартовској самоуправи.
У свом осврту на минулу
годину, она је подсетила да
је српско представничко тело организовало низ књижевних вечери и других културних програма, уз дружење становника овог дела Будимпеште. Финансијски су
помогнути дечји летњи кампови, објављивање неколико
књижевних и публицистичких дела, а ту су биле и различите дечје радионице,
трибине и предавања. Српска самоуправа редовно
учествује у раду Округлог
стола мањина, а такође и на

традиционалном Фестивалу народности. Ове године су се на тој манифестацији представили чланови
КУД-а „Табан”, презентован је „Српски календар” и галерија фотографија са мотивима планине Таре. Госпођа
Ђурић је истакла да су чланови ове
самоуправе посебно поносни на чињеницу да, захваљујући успешној сарадњи са квартовским институцијама, редовно успевају да обезбеде
дворану за традиционалну манифестацију Српске гимназије „Никола Тесла”, познату као „Предаја пантљика”.
У складу са својим могућностима,
помогли су акције Удружења уметника „Круг”, учествовали у реализацији
„Месеца српске културе”, обележили
најважније верске празнике и организовали посету Међународном сајму
књига у Београду.
У наставку вечери, публика је имала прилику да ужива у стиховима неколицине песника који стварају на
српском језику. Своја новија песничка
остварења читали су Драган Јаковљевић, Драгана Меселџија, Грга Олах и
Бенце Акнаи.
СНН
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

В

елика сликарка је од Министарства просвештенија и црквених
дела добила одобрење за одсуство од годину дана, ради усавршавања у Минхену. Дубоко одана своме
роду и домовини, осећајући носталгију за родним крајем, Надежда тугује у писмима пријатељима:
„Ох, како бих те загрлила, Београде бели. А ти, моја драга кућице, по
твоме подобију нигде те нема, а овде изгубила би се како си малена и нејака. Па моја мила собица пуна лепих
успомена, хоћу ли се још
кад пружити по дивану у теби и сањати, а моје књиге,
моје, та моје је све у Београду, а овде хладна туђина…”
Међутим, пошто минхенска ликовна академија није
имала одељење за жене, Надежда Петровић се уписује
у школу словеначког сликара Антона Ажбеа. Од Министарства просвете добила је
малу стипендију, недовољну
за даље школовање. Али касније, када се, по очевом савету, уписала у Државну
школу за примењене уметности у Минхену, добила је
од Министарства привреде
већу стипендију. Материјално добро обезбеђена, у потпуности се предала сликарству, што се и види из једног
писма пуног одушевљења и
захвалности, упућеног оцу
Мити:

ВРЕМЕПЛОВ
24. децембра 1863. – Рођен је Љуба Давидовић, један од првака Радикалне странке Србије. С
Јашом Продановићем основао је 1901. Самосталну радикалну странку, а од 1912. био је на челу те
странке. Био је министар просвете у влади Николе
Пашића и један је од твораца Крфске декларације. Од 1919. председник је новоформиране Демократске странке. Два пута је
био премијер Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца
1919. и 1924.
24. децембра 1944. – У
Новом Саду је изашао први
број дневног листа на мађарском језику „Сабад Вајдашаг”, који је у септембру
1945. променио назив у „Мађар со”.
25. децембра 1968. – У
Савезној народној скупштини усвојени су амандмани на Устав СФР Југославије, којима се шири аутономија покрајина и оне добијају статус сличан репуНикола
бликама. Покрајине су добиле покрајински Уставни
закон, чиме је отворен пут готово потпуно самосталној законској, извршној и судској власти. Покрајини Косово и Метохија уведен је назив Косово.
28. децембра 2000. – Црногорска влада усвојила је Платформу за редефинисање односа Србије и Црне Горе на основу које би те две федералне јединице СР Југославије требало да постану суверене и независне државе.
28. децембра 2005. – Умро је истакнути
драмски уметник Стево Жигон (80), који је најзначајнија глумачка остварења постигао на сцени Југословенског драмског позоришта у Београду, као

Знамените жене српске (21)

Минхенски дани Надежде Петровић

Како Ликовна академија у Минхену није имала
одељење за жене, Надежда Петровић се уписује у
школу словеначког сликара Антона Ажбеа,
одличног педагога, кроз чију школу су прошли
многи уметници различитих националности

„Коме и како да захвалим
на срећи? Оче, Вама, хиљадама и хиљадама пута хвала, сад ми је тек будућност
као сликара отворена, сада
када сте ми будућност с материјалне стране осигурали… сада ћу моћи својим
трудом и радом вратити бар
хиљадити део онога што ми
Ви учинисте, мили мој и љубазни Оче”.
Ношена огромном енергијом и вољом показала се као
одличан пејзажиста али и
кописта страних мајстора,
што је био један од метода
рада у школи коју је похађала. Истовремено, будно је
пратила догађања у Србији.
Од родитеља је тражила да
јој шаљу новине и књиге како би увек била обавештена
о стању у домовини. Много
је радила и на личном, општем образовању: редовно
је посећивала музеје и галерије, позоришта и концерте,
а учила је и стране језике.
и у бројним улогама на филму, радију и телевизији.
29. децембра 1835. – Умро је Филип Вишњић,
слепи песник-гуслар, Србин из Босне, који је опевао све значајније догађаје из Првог српског
устанка. Вук Караџић је 1815. записао многе његове песме, међу којима су најпознатије „Почетак
буне на дахије” и „Бој на Мишару”.
29. децембра 1921. – Рођен је српски писац
Добросав (Добрица) Ћосић, први председник Савезне Републике Југославије
од јуна 1992. („Деобе”, „Корени, „Време смрти”, „Отпадник, „Верник”, „Стварно
и могуће”).
30. децембра 1864. –
Рођен је српски сликар
Марко Мурат, један од
оснивача уметничког друштва Лада 1904. у Београду. Најуспешнијим његовим делима сматрају се
пејзажи у којима приказује
аутентичну
атмосферу
Далмације.
31. децембра 1845. – Рођен српски државник НикоПашић
ла Пашић, један од најзначајнијих политичара у историји Србије и Југославије,
оснивач и вођа Народне радикалне странке.
1. јануара 45. – п. н. е. Ступио на снагу нови, Јулијански календар, којим је Гај Јулије Цезар, према
саветима грчког астронома из Александрије Сосигена, реформисао рачунање времена тако што је за
почетак године одредио 1. јануар уместо 1. марта.
1. јануара 1552. – У Београду је штампана прва књига ћирилицом, позната као „Београдско четворојеванђеље”.
1. јануара 1823. – Рођен мађарски песник
Шандор Петефи, један од вођа националног покрета 1948. Отац му је био Србин Стеван Петровић, а Шандорово крштено име је Александар.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838
Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu
Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. +36 1 782 1639
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu
Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu
Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu
Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

ТАЈНЕ ЧИСТОГ
СЛИКАРСТВА
Жељна даљег усавршавања,
Надежда се уписала у Сликарску
и цртачку школу Кирила Кутлика,
где је била прва ученица, али притом није прекидала рад у атељеу
Ђорђа Крстића, који ју је, како је
говорила, „упутио у тајне чистога
сликарства” и, највероватније, одиграо одлучујућу улогу у њеној
намери да се у потпуности посвети сликарству и настави своје ликовно образовање у Минхену.
Поред ликовне уметности, показала
је велико интересовање за књижевност, па је 1900. године постала и чланица Литерарног књижевног друштва.
По повратку у Србију, те исте, 1900.
године приредила је прву самосталну изложбу у сали Велике школе у
Београду. Поред похвала у часописима, као што су „Бранково коло”, „Звезда” и „Просветни гласник”, у листу
„Нова искра” појавила се негативна
критика. Писац текста очигледно није
схватио да је овом изложбом и приказаним делима Надежде Петровић
почела ера модерног сликарства међу српским уметницима. (…)

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти: +36 70 504 7240;
Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)
www.terratravel.rs
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Програм у X кварту Будимпеште

Уметничко и гастрономско вече

С

рпска самоуправа X кварта организовала је уметничко и гастрономско вече и успешно заокружила своју прву годину постојања. У сали Дома народности и цивилних организација, окупио се велики
број посетилаца и уживао у програму који су извели млади уметници.
Бранка Башић, млада, талентовна
певачица, сада већ афирмисана и ван
граница Мађарске, својим анђеоским
гласом извела је неколико познатих
српских народних песама. На хармоници ју је пратио изврсни Габор

Бранка Башић

Шмук, члан грчког оркестра „Митрос”. Стихови Митра Мирка Кркељића и његов специфичан стил рецитовања, допали су се публици и насмејали је. По завршетку програма, гости, међу којима су били представници грчке, бугарске, пољске, русинске
и румунске самоуправе, дружили су
се уз незаобилазну шљивовицу и укусне српске специјалитете. Истакнути
гост био је и хрватски песник Марко
Декић.
Богдан Сабо, председник Српске
самоуправе X кварта, у сарадњи са

КВАРТОВИ
сарадницама Тимеом Берец и Сањом
Докић, имао је успешну годину. Поред ове манифестације, та српска самоуправа организовала је још неколико приредби. Изведена је позоришна представа Српског позоришта у
Мађарској, а ова самоуправа учествовала је и на великом Фестивалу
народности X кварта, када се представило фолклорно друштво „Табан”.
Велика манифестација, под покровитељством општине X кварта, већ је
најављена за 28. мај. То ће бити „Велико балканско вече”, уз учешће чланова КУД-а „Табан” и дувачког оркестра „Гуча партизанс бенд”.

К. П.

Јавна седница Српске самоуправе у Ержебетварошу

С

Оцењене активности у минулој години

рпска народносна самоуправа у
Ержебетварошу је 9. децембра,
у просторијама Српског ђачког
дома, одржала своју јавну седницу.
Окупљене је са активностима мањинске организације овог тела упознала
председница др Александра Ластић.
Пошто се Српско забавиште, основна школа, ђачки дом и гимназија „Никола Тесла” налазе у седмом будимпештанском кварту, Српска самоуправа у том делу града је одувек поклањала посебну пажњу и помагала
рад ове васпитно-образовне институције. Тако је било и током ове 2015.
године.
Пружана је материјална помоћ за
одржавање Српског језичког кампа
„Вук Караџић”, приређене су успешне
манифестације у пештанској Српској
школи у част српског научника Михајла Пупина, помогнута је реализација свечаности поводом Дана државности Србије – Сретења, а такође
и недавно одржана „Бруцошијада”.
Осим наведених приредби, Српска
народносна самоуправа VII кварта је,
у сарадњи са Задужбином Јакова Игњатовића, објавила и најновији роман

Драгомира Дујмова „Огледало од зеленог јасписа”. Поред тога, она је материјално помогла и издавање нове
књиге (у настанку), аутора Милана
Дујмова, у којој ће бити сакупљена и
обрађена презимена Срба у Мађарској.
Чланови ове самоуправе, др Александра Ластић, Јулијана Которчевић
и Драгомир Дујмов, током пролећа
су посетили Нови Сад, где су били
примљени у Матици српској. У просторијама ове важне институције
приређена је промоција издања Српске народносне самоуправе у Ержебетварошу – „Време месечарења”,
роман аутора Драгомира Дујмова.
На Видовдан, председница др Ластић је код будимске куће деспота
Стефана Лазаревића, као и код крста кнеза Лазара у Сентандреји положила венце. Почетком августа
чланови самоуправе су на позив
књижевника Давида Кецмана Дака
гостовали у Сомбору и Даљу. У Сомбору су их примили челници поменутог града, док су у Српској читаоници „Лаза Костић”, сомборској публици представљени романи Драго-

мира Дујмова. У Даљу, родном месту српског научника светског гласа
Милутина Миланковића, у друштву
тамошњег песника Ђорђа Нешића,
приређен је богат програм. Гости из
Будимпеште су у месном храму Светог Димитрија присуствовали светој
литургији.

При крају текуће године, Српска
самоуправа у Ержебетварошу је, у
сарадњи са Задужбином Јакова Игњатовића и Српским културним центром у Будимпешти, приредила промоцију романа „Река за један дан”
аутора Давида Кецмана Дака.

Д. Д.

Свечаност у I кварту мађарске престонице

У

Глумци српског позоришта наступали у Будимграду

сали Дома културе Будимграда,
Српска самоуправа I кварта је, у
сарадњи са осталим народносним самоуправама, организовала
културно и гастрономско вече. Приказан је богат културни програм, у
чијем се првом делу представило
Српско позориште у Мађарској. Милан Рус и Јосо Маториц, познати
драмски уметници, забављали су публику уз песму и стихове, и овом приликом извели нови програм под називом „Српски песници”.
У наставку, Немачку самоуправу је
представио мешовити хор „Розмаринг”, који је извео сплет немачких
народних и божићних песама. Јерменска самоуправа је представила
два истакнута уметника – глумицу
Марију Варади и Ендреа Јухаса,
уметника, који је свирао на древној
јерменској фрули, званој дудук.
У паузи културног програма, посе-

тиоци су имали прилику да пробају
укусну, богату и занимљиву гастрономску понуду, коју су припремиле
српска, јерменска, немачка, ромска и
бугарска самоуправа. Ромску самоуправу је, затим, представио Густав
Нађ, истакнути писац и песник, а ђаци Ромске уметничке школе „Јаг Каји” извели су плесни програм.
Посетиоци су затим уживали и
играли уз музику коју је извео музички оркестар „Тракија”. Митар Кркељић, председник Српске самоуправе
Будимграда, у кратком разговору за
СНН је изразио задовољство успехом
манифестација које је ова самоуправа током године организовала. Душанка Бечејић и Митар Кркељић ће и
наредних година, очигледно имати
леп задатак да организују манифестације које ће окупљати Србе из
овог дела града.

К. П.
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Програм Дечје куће у Батањи

Упознавање са Српском школом кроз игру и гастрономију

У Батањи се већ годинама организују
Дани народности. Поред Мађара и Румуна,
у овој варошици веома је активна и српска
заједница која, на челу са школом и забавиштем,
верно чува своју културну баштину

Н

осиоци програма Дан народности у Батањи били су најмлађи,
малишани из забавишта, у друштву својих верних васпитачица Марице и Габриеле. Публика је уживала
у веселом програму, прошараном
српским песмама и играма. Деца су
упознала родитеље и остале гледаоце са Милицом и Миланом, луткама
обученим у српску народну ношњу
какву су и они носили тог дана.
Васпитачице су се побринуле и за
гастрономски део. Припремиле су
специјалну гибаницу коју су некада
давно јели Срби у Батањи који су жи-

вели на салашу. Гибаница се искључиво припремала од састојака који су
се производили на салашу.
Малишани су својим домаћинима
сами припремили и поклоне. Ручне
радове у бојама српске тробојке добили су сви присутни, али су се заузврат морали придружити деци у колу и опробати свој играчки таленат.
Ово дивно дружење била је одлична прилика да се родитељи и њихови
малишани упознају са нашом установом, у којој ће можда наставити своје даље школовање.

С. Ђ.

Завршне активности у батањској Српској основној школи и забавишту

Школарци награђени бесплатним екскурзијама

Ова календарска година, била је за малишане из
Српске основне школе и забавишта у Батањи
препуна активности и учења. Као награду за труд и
рад, школа им је обезбедила бесплатне екскурзије

Ш

та је у ствари живот? Сигурна сам да би сваки човек на
ово питање имао различит
одговор. Да ли се ми баш толико разликујемо када је о томе реч? Сложићете се са мном, ако кажем, да живети живот значи бити срећан и испуњен. Дакле, долазимо до тога да је
срећа нешто пресудно у животу.
Људи су одувек тежили да буду
срећни. Срећа је широк појам, наравно, али и универзалан, признаћете.
Слобода је један вид среће, поготово
за нас тинејџере. Нема ништа теже
него слушати нечија „глупа” наређења без избора да радимо оно шта желимо. И поред свих ствари које знају
да ометају и кваре нашу срећу, све је
добро док ми држимо конце свог
живота. Држати конце свог живота
не значи одлучивати шта ћемо обући
у школу у понедељак, нити на колико
ћемо журки бити позвани. Држати
конце значи самостално стварати
слику о себи. Ако другима препусти-

Б

атањски забавиштанци били су
на екскурзији у Бекешчаби. Провели су дан у великој играоници, где су уживали играјући се у новом окружењу, међу новим и занимљивим играчкама. Они мало старији
су посетили биоскоп и погледали дечји филм „Добри диносаурус”. А старији основци
су боравили у главном граду.
Посетили су Парламент, обишли Етнографски музеј и
присуствовали различитим
радионицама.
Батањска двојезична српска основна школа и забавиште имали су веома успешну
годину и што се тиче пројетака. У новембру су пристигле и интерактивне табле, тако да је сада свака учионица
опремљена овом таблом. Ту
није крај успесима. Средином новембра су стигле и ле-

Остварења наших младих литерата

Гост у сопственом животу

мо да стварају слику о нама и да граде нашу личност, ми постајемо гости
својих живота.
Живимо у суровом свету и људи
не маре баш много за осећања других. Често ћете долазити у ситуацију
да будете нешто што нисте. На вама
је да прихватите, или одбијете. Сваком својом одлуком градимо нашу
личност и зато увек треба размишљати о последицама. Оно што се у једном тренутку учини супер забавним,
у следећем нас може коштати доста.
Не дозволите да други управљају вашим животом, не дружите се с неким
само зато што мислите да је он „кул”,
већ зато што имате слична мишљења
или ставове.
Слична размишљања су најважнија

за пријатељства. Наравно, могу се две
потпуно различите особе уклапати
савршено, али временом ће доћи до
раздвајања животних путева. Ако ваши пријатељи све чешће не прихватају ваше идеје, или су им ваши ставови
у животу бесмислени, време је за
промене. Не плашите се промена! Једина ствар гора од борбе „сам против свих” је бити гост у свом животу.
Своје мишљење треба да искажемо и
да поштујемо своје принципе, иначе
живот губи смисао. Нема поенте живети живот који се дешава само једном и протиче невероватном брзином
јурећи за туђим сновима.

Катарина Поповић 11.б
Српска гимназија „Никола Тесла”
у Будимпешти

пе вести од Министарства за људске
ресурсе. Наиме, ова институција добила је 1,8 милиона форинти за пројекат NTP-MKÖ-15 – „Очување националне културе и традиције у раду са
талентованом децом”.
Ученици ће у оквиру овог пројекта
учити српске народне игре које су се
играле у Батањи, а биће организована
и обука за ткање и вез. Партнер у
овом пројекту је КУД „Банат” из Деске, на челу са Кристифором Брцаном. Биће ово почетак једне лепе сарадње међу Србима из ова два места.
Ученици се полако припремају за
прославу и дочек Деда Мраза. Пре
тога биће организовано дружење деце из нижих разреда основне школе и
малишана из забавишта. Забавиштанцима ће ово уједно бити и главна
проба за прославу у част „дедици”,
који ће их посетити и обрадовати поклонима.
С. Ђ.

ЗАНИМЉИВОСТИ
* Јагода је једино воће на свету
чије се семе налази на самом плоду, а не унутар њега.
* Невероватно, али истинито! На
Антарктику има више од 70 језера
која леже хиљадама метара испод леда.
* Назив „арапски бројеви” је сасвим погрешан. Данас најчешће
коришћени бројеви су, уствари,
индијски бројеви, али су они посредством Арапа стигли у Европу.
* „Вампир” је једина српска реч
која се као интернационализам користи у свим светским језицима.
* Велики српски јунак Узун
Мирко Апостоловић био је војни
заповедник бомбаша у Првом и
Другом српском устанку. Надимак Узун добио је због свог раста,
јер „узун” на турском значи висок.
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Будимпешта, 24. децембар 2015.

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а
ИЗЛАЗИ 7. ЈАНУАРА 2016.
Због уобичајене зимске паузе у штампарији „Алфа
прес”, следећи број нашег листа из штампе излази 7. јануара
2016. То је један од разлога што смо и овај број, као и претходних неколико, штампали на повећаном броју страна.
Тиме се, уједно, завршава јесењи циклус од двадесет
специјалних тематских додатака, које смо од октобра до
краја децембра, објављивали уз финансијску помоћ Министарства културе Републике Србије. С обзиром да је
Управа за дијаспору и Србе у региону Министарства
спољних послова Србије прихватила да суфинансира нови конкурсни пројекат нашег недељника, очекујемо да
ћемо до краја ове зиме отпочети реализацију новог циклуса тематских додатака. То ће практично бити наставак садржаја које сте имали прилику да читате у оквиру
нашег листа у протеклих десет недеља.
Ваш СНН

НОВОГОДИШЊИ
КОНЦЕРТ

Самоуправа Срба у Мађарској, Српска самоуправа
у Будимпешти и Културни и документациони центар
Срба у Мађарској срдачно вас позивају на

СВЕТОСАВСКУ ПРОСЛАВУ
30. јануара 2016. (у суботу)
Програм:
18:00 – Светосавска академија
19:30 – Светосавски бал
Свира: Оркестар „Село”
Вокални солиста:
Чеда Марковић
уз пратњу оркестра Миће Јанковића

Улазнице за бал можете резервисати и купити
по цени од 5.000 форинти (са вечером),
у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској
(1055 Будимпешта, Ул. Микше Фалка бр. 3)
Прослава ће бити одржана у Палати „Дунав”
(1051 Budapest, Zrínyi u. 5)

Оркестра Бобана
и Марка Марковића
2. јануара 2016.
од 15.00 и 19.00 ч.
Палата уметности
у Будимепшти
Művészetek Palotája
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1

ЧАСОВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Професор са вишегодишњим искуством даје часове
српског језика за све нивое и припрема полазнике
за језичке испите.
Тел: +36 70 702 2524

ИНФО СЕРВИС
Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2015. И ЈАНУАР 2016.
26. 12. Вечерње
– у 16.00 ч.
27. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Материце)
02. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
03. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
06. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Бадњидан)
06. 01. Вечерње
– у 17.00 ч. (Паљење бадњака)
07. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Божић)
07. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
09. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Стефан)
09. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
10. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
13. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
14. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Нова Година)
16. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
17. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
19. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Богојављење)
19. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
20. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Јовањдан)
23. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
24. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
27. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Сава)
30. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
31. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 07.30 ЧАСОВА
За све информације тел. +36 30 989 6139,
или путем сајта: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Протонамесник Зоран Остојић, парох

ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ
У ПОМАЗУ
Аутентични српски
грил ресторан
у срцу Будимпеште!
Увек свеже
месо на жару
и најквалитетнија
пића са Балкана!
Ráday utca 61, IX кварт
Тел: +36 30 482 10 71
Достављамо поруџбине
на подручју Будимпеште!

13. јануара 2016.
Дом културе
Свечани дочек српске Нове године почиње
у 20.00 часова, уз музику оркестра „Село” и
Радована Марића, виртуоза на хармоници!

ИСПРАЋАЈ 2015. ГОДИНЕ
29. децембра 2015. од 19.30 ч.
Fővárosi Művelődési Ház
1119 Budapest, Fehérvári út 47
За добро расположење побринуће се народносни
оркестри и културно-уметничка друштва у Мађарској
Организатор: Удружење „Глас Балкана”

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев
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СА ЛИЦА МЕСТА
Сарадња Основне школе
„Јован Грчић Миленко” из
Беочина и Српске
основне школе у Батањи,
ушла је у трећу деценију

У

току ове две деценије изграђени су многи мостови пријатељства, а сарадња је настављена и
ове школске године, када су Батањци угостили своје пријатеље из Беочина.
Они су госте сачекали на граници,
одакле су заједно кренули на узбудљиво тродневно путовање по милионској престоници и њеној околини. У
Будимпешти су обишли Палату чуда,
у којој су се кроз многобројне експерименте упознали са законима физике и хемије, испитали своју интелигенцију и забавили се међу планетама.

Наставља се сарадња побратимских градова

Беочинци и Батањци посетили Будимпешту

Другог дана су се обрели у Сентандреји и обишли њене знаменитости. Посетили су Српски православни
музеј и пробали надалеко познати
марципан. Поподне су уживали у
разгледању велелепних здања Будимпеште и вожњи метроом. Вожња
овим превозним средством била је
права атракција за децу, јер се велики број малишана први пут у животу
возио метроом. Последњи дан свог
боравка у метрополи, искористили су
за обилазак Будимске тврђаве, Трга
хероја, Ваци улице и других делова
града који су атрактивни за посетиоце.
Домаћини и гости су током овог
дружења размењивали искуства и
договарали се о будућим корацима.
Никола Ђенеш-Екбауер, директор
српске васпитно-образовне институ-

Изложба у Српском културном центру

ције у Батањи, изразио је жељу да са животом и радом српске школе и
следећа посета Мађарској буде српске заједнице у овој варошици на
управо долазак у Батању, како би се југу Мађарске.
ученици и наставници боље упознали
С. Ђ.

Графичке приче Марјана Каравле
Уметник који се школовао у Братислави, сликар је
врло снажне имагинације, која се потврђује кроз
његова стваралачка истраживања и трагања

Г

алерија Српског културног центра била је домаћин изложбе
графика академског сликара
Марјана Каравле из Старе Пазове, рађених у дигиталној штампи.
Поставку је отворио Милан Ђурић,
директор овог центра, истакавши да
као ђак Високе школе ликовних уметности у Братислави, Марјан Каравла

доноси посебан сензибилитет, који је
надоградио едукацијом у Словачкој.
Он се, као такав уклапа и у тренд савременог српског и европског сликарства, истакао је Ђурић.
Уметник на својим графикама настоји да успостави везу са укусом савременог човека, у чему и већим делом успева. Каравла је сликар врло
снажне имагинације, која се потврђује кроз његова стваралачка
истраживања и
трагања.
Марјан Каравла је рођен 1970.
године у Београду. Дипломирао
је 1995. године,
на Високој школи
ликовних уметности у Братислави, на одсеку
графике и сликарства, у класи
професора Владимира Поповича. Магистрирао
је 1997. године у
класи истог професора. Излагао
је на осам самосталних и четрдесет колективних изложби у
Србији и иностранству. Учесник је неколико
ликовних скупова и добитник
више награда из
области сликарства.

СНН

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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ПАТРИЈАРСИ (5)

оследњи патријарх и митрополит
карловачки, Лукијан Богдановић, на
чело цркве је дошао на помало драматичан начин. Избор новог митрополита-патријарха био је заказан за 28. јул
1908. године. На самом гласању за новог
митрополита највећи број гласова, 40,
добио је вршачки епископ Георгије Змајевић, док је епископ пакрачки Мирон
Николић добио 30 гласова. Пошто цар
није хтео да потврди овај избор, одржан
је, 19. септембра 1908, други изборни
круг. Тада је за митрополита-патријарха
био изабран бачки епископ Митрофан

ЈА СПАВАМ, А СРЦЕ
МОЈЕ ЈЕ БУДНО

Патријарх Герман је на други дан
обележавања 600. годишњице Косовске битке поломио кук, па је, пошто
није могао да обавља редовне црквене дужности, пензионисан 1990. Преминуо је 27. августа 1991. године. Сахрањен је у београдском храму светог Марка. На његовом гробу по изричитој патријарховој жељи, стоји запис: „Ја спавам, а срце моје је будно”.
Шевић, али је он обавестио комесара
„да се не може примити избора за патријарха који је на њега пао”. После ове Шевићеве изјаве комесар је наредио нови,
трећи избор, који је одржан 22. септембра 1908. године и на коме је изабран будимски епископ Лукијан Богдановић.
Цар је потврдио ову одлуку сабора и
Лукијан Богдановић је постао, игром
судбине, последњи патријарх српски и

митрополит карловачки 25. септембра
1908.
У време његове патријаршијске власти прилике у Карловачкој митрополији
нису биле лаке. Године 1907. донет је
Апоњијев закон по коме је уведен мађарски језик у све немађарске школе. А
11. јула 1912. године мађарска влада је
донела „наредбу” којом се ставља ван
снаге цео низ законских прописа који су
регулисали живот у Карловачкој митрополији, чиме је фактички „српска народна аутономија укинута”.
Покушај мађарских власти да патријархово седиште преместе у Будимпешту, да одвоје патријарха од народа, и
тиме „обезглаве српску цркву” није успео захваљујући жестоком противљењу
целокупног српског свештенства.

Убиство патријарха
Богдановића
Плодна делатност патријарха Лукијана Богдановића нагло је прекинута његовом мистериозном смрћу 4. септембра
1913. године. За време лечења у бањи Бад
Гастајну, Лукијан је изненада нестао првог септембра. Његово тело је пронађено месец дана касније у реци Ахи. Последњи карловачки митрополит сахрањен је у Горњој цркви, у Сремским Карловцима.
После Богдановићеве смрти, дужност
администратора Митрополије преузео
је, према члану 5. устројства Светог архијерејског сабора, од 25. маја 1911, пакрачки епископ Мирон Николић, као најстарији свештеник по посвећењу. Цар је
13. октобра 1913. године за новог администратора Митрополије поставио горњокарловачког епископа Михаила
Грујића, који је умро 20. фебруара 1914. године. Три дана касније, 23. фебруара 1914, епископ Мирон је по други пут преузео руковођење Митрополијом, да би га цар 13. марта 1914.
године и званично поставио за
администратора. За епископа
Мирона је речено да је „својим
тактом према државним властима успевао да отклони или
ублажи многе невоље” које су
се надвијале над црквом. На положају епископа остао је све до
26. априла 1919. када је управу
над митрополијом предао
др Георгију Летићу, епископу
темишварском. Он је на месту
администратора остао све до
ослобођења Војводине и њеног
припајања Србији.

Енергични Варнава
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Патријарх Варнава

Наследник првог српског патријарха обновљене Пећке патријаршије био је Варнава, ро-

Патријарх Лукијан Богдановић
ђен у Пљевљима 29. августа 1880, као
Петар Росић. У Призрену је завршио богословско-учитељску школу 1900, и Духовну академију у Петрограду 1905. године. Закалуђерио се 30. априла 1905;
6. маја је постао ђакон, а 6. јуна добио је
презвитерски чин и као свештеник, при
Српском посланству у Цариграду, једно
време је управљао тамошњом српском
школом, писао у једином часопису на
српском језику у Турском царству „Цариградском гласнику” и одржавао званичне везе са Васељенском патријаршијом. Затим је био изабран за епископа
главничког, а 18. марта 1910. за епископа
велешко-дебарског.
Као епископ Варнава отворено се супротстављао бугарској Егзархији. Слом
Србије затекао га је, како пише др Ђоко
Слијепчевић, у Битољу, одакле је отишао
у Солун, а одатле преко Атине, Француске и Енглеске у једну деликатну политичку мисији у Русију.
Затим се 1917. године враћа на Крф,

одакле одлази у Солун и потом, заједно
са војском, у Србију.
Варнава је био енергични и полетни
управник цркве са „урођеним гостопримством” стеченим у царској Русији и
Цариграду. У богослужењу је завео савршено „благољепије”. Његовом иницијативом је на месту старе Београдске архиепископије подигнута нова зграда Патријаршије.
Варнава је иницирао и доношење новог црквеног устава 1932. године. Одлучно се супротставио великим привилегијама Римокатоличке цркве у ондашњој
Југославији.

Деликатна мисија
Гаврила Дожића
Патријарх српски Гаврило рођен је
као Ђорђе Дожић 17. маја 1881. године у
селу Врујци у Доњој Морачи, у ондашњој Кнежевини Црној Гори. После завршене ниже гимназије у Београду и Бого-

ДИОНИСИЈЕ БЕЖИ СА ТУРЦИМА
После слома Првог устанка, за новог београдског митрополита изабран је
Дионисије II, свештеник из Ниша, познат у народу и као поп Дина. На митрополитској столици остао је само две године.
Краће време пре завладичињења у Цариграду, Дионисије II је био лични преводилац Хуршид-паши. Када је постао београдски митрополит, Дионисије је
поставио Милосава Здравковића Ресавца за свог писара. А после Милошевог
победничког уласка у Београд и окончања Другог српског устанака, Дионисије је заједно са Турцима напустио Србију.
У то време у Србији су били београдски и ужичко-шабачки митрополити који су, како истиче Грујић, „носили назив архиепископа и митрополита, иако су
фактички били само епископи”. Дионисије II је умро 1915.

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

Патријарх српски Гаврило
успео је и у овим неповољним
временима за цркву да повољно реши финансије СПЦ-а, да
подигне интернат Богословског
факултета у Београду и да уз
учешће свих чланова Светог архијерејског сабора и представника Руске и Бугарске цркве
освешта темеље храма Светог
Саве. За време Дожићеве управе црквом формиране су већ
1947. нове епархије и изабрано
шест епископа, а прерађен је и
допуњен Устав Српске цркве из
1931. Патријарх Гаврило је умро
7. маја 1950. у Београду. Сахрањен је у Саборној цркви у Београду између Милоша и Михаила Обреновића.

Још једна
загонетна смрт

Патријарх Викентије

Патријарх српски Викентије
био је на челу СПЦ-а од 1950.
до 1958. године. Рођен је 1890. у
Бачком Петровом Селу као Витомир Проданов. Завршио је
Српску православну велику
гимназију у Новом Саду 1909, и Српску
православну богословију у Сремским
Карловцима 1913. године. Дипломирао је
на београдском Филозофском факултету историју Срба, општу историју и
историју Византије. Био је по ондашњем
општем мишљењу богословски и филозофски веома образован свештеник. Замонашио се 1917, а потом је једно време
обављао дужност секретара Св. архијерејског синода. Викарни сремско-карло-

словско-учитељске школе у Призрену,
замонашио се 26. фебруара 1900. у манастиру Сићево код Ниша. Богословски
факултет завршио је у Атини, где је
1909. одбранио и докторат из теолошких
наука. Једно краће време је провео у
Француској и Швајцарској. Пре избора за
патријарха био је главни секретар манастира Хиландар, а потом управник Српске школе у Цариграду. Затим је постављен за митрополита рашко-призренског 1911, па пећког 1915, потом
црногорско-приморског 1920,
одакле је 2. августа 1938. свечано устоличен на „престо Св. Саве” у Пећи на празник светог
Илије.
У Другом светском рату жестоко је страдала Српска црква.
Убијени су: митрополит дабробосански Петар, епископ бањалучки Платон, епископ горњокарловачки Сава, чешкоморавски Горазд и 515 свештеника, монаха и вероучитеља. Године
1942. мошти св. кнеза Лазара и
других светитеља пренете су из
фрушкогорских манастира у
Београд, како би биле сачуване.
А по завршетку Другог светског
рата цркви не само да није исплаћена ратна штета од
3.311.637.509 динара, већ су нове
власти одузеле цркви око 70.000
хектара земљишта и 1180 зграда.
Богословски факултет је 1952.
избачен са Београдског универзитета због патријарховог одбијања да се размотри питање
Патријарх Герман
„Македонске цркве”.

СМРТ ПОД СУМЊИВИМ ОКОЛНОСТИМА
На врхунцу друштвене кризе изазване намером владе да усвоји Конкордат
(уговор) са Ватиканом, српски патријарх Варнава је изненада у ноћи 23. на 24.
јун 1937. године умро.
Мада је дуже боловао, патријархова смрт у време изгласавања Конкордата
у Народној скупштини толико је узбуркала јавност да је почело отворено да се
говори да је Варнава отрован како би се у његовом одсуству усвојио уговор са
Ватиканом.
У дану усвајања Конкордата у Народној скупштини дошло је до великих демонстрација против владе у Београду. Управа града забранила је да литија
прође Кнез Михаиловом улицом, већ је одредила „да се иде Васином улицом,
Коларчевом, па преко Теразија ка Славији.”
Организатори ове литије хтели су, по сваку цену, да прођу Кнез Михаиловом
улицом и то у времену од 16 до 20 часова када је у њој било пуно света. Литија је наишла на јак отпор жандарма.
Настала је велика гужва и галама; повици против владе и Конкордата, кошкање полиције и демонстраната и на крају до туче са полицијом. Патријарх
Варнава је сахрањен у малом храму Светог Саве на Врачару.

ПРЕЖИВЕО ЛОГОР У МАЂАРСКОЈ И ДАХАУ
Добар део Првог светског рата патријарх Гаврило Дожић је провео у заробљеништву, у логору у Мађарској. Већ почетком Другог светског рата Гаврила
Дожића ухапсили су Немци у манастиру Острог. Краће време био је у затвору
у Сарајеву и Београду. Потом је био у кућном притвору у манастирима Раковица и Војловица, и на крају заједно са владиком жичким Николајем Велимировићем интерниран је у злогласни логор Дахау. Радом Српске цркве током његовог утамничења руководио је митрополит скопски Јосиф Цвијовић. По завршетку Другог светског рата и невољног боравка у изгнанству, вратио се у земљу 14. новембра 1946.
вачки епископ је постао 1932.
године, а потом злетовскострумички 1939. Охридско-битољском и Сремском епархијом управљао је од 1940. па све
до избора за српског патријарха. По изричитој жељи владике
жичког Николаја Велимировића, који је тада живео у САД
као емигрант, епископ Викентије замењивао га је у његовој,
Жичкој епархији. За српског патријарха Викентије је изабран
1950.
Током свог релативно мирног вођења српске цркве, патријарх Викентије је успоставио везе са сестринским православним црквама које су, због
промене политичких система,
добиле потпуно нову друштвену улогу, па је ваљало успоставити и нове облике сарадње.
Патријарх је успео да реши питање социјалног и пензионог
осигурања свештеника, што, у
условима доминантног атеи-

стичког државног система власти, није
било нимало једноставно.
И патријарх Викентије је умро је под
загонетним и до данас до краја неразјашњеним околностима 5. јула 1958, и то
непосредно после редовног заседања
Светог архијерејског сабора на коме није призната тзв. Македонска православна црква.
Сахрањен је у гробници поред митрополита Михаила у београдској Саборној
цркви.

Раскол
у Германово време
Патријарх Герман је рођен 1899. у Јошаничкој Бањи као Хранислав Ђорић.
Основну школу је у похађао у Великој
Дренови и Крушевцу, а деветоразредну
богословију у Београду и Сремским

Патријарх Гаврило Дожић
Карловцима. У Паризу је једно
краће време студирао права, а
Православни богословски факултет завршио је у Београду
1924. У чин ђакона рукоположио га је епископ жички Јефрем. Једно време је био писар
духовног суда у Чачку, професор веронауке у гимназији, и
након рукоположења у презвитера 1927, постављен је, како
пише епископ Сава, за пароха у
Миоковцима, а потом и за пароха у Врњачкој Бањи. У периоду
од 1938. па све до 12. јуна 1961.
када је изабран за викарног
епископа моравичког био је референт Светог архијерејског
синода. Замонашио се 7. јула
1951. у манастиру Студеница
пошто је остао удовац. За епископа будимског изабран је
1952, али до устоличења није
дошло, јер се, како се наводи у
Календару СПЦ-а, није могла
добити сагласност тадашњих
мађарских грађанских власти.
Од 1952. Герман је био администратор Будимљанско-полимске и Рашко-призренске епархије. Након смрти
епископа Николаја 1956. године устоличен је за епископа у Жичкој епархији.
За патријарха српског Герман је изабран 13. септембра 1958. Као наследник
патријарха Викентија, Герман се суочио
са два велика проблема: догодио се велики раскол у Америци када се епископ
Дионисије Миливојевић одвојио са делом свештенства и пастве од цркве 1963,
и друго, створена је Македонска православна црква у Скопљу. Герману, како
сведочи Дејан Медаковић у својим дневницима, није било лако. Сваки његов покрет се пратио и судило му се не баш
благонаклоно. Оптуживали су га за колебљивост, за избегавање одлучне речи
и за попустљивост према властима, а
превиђали су драматичне околности
у којима је деловао. 
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Ко је био Милован Видаковић?

ЧОВЕК-ДЕТЕ СРПСКОГ РОМАНА

Ј

една од првих дечачких маштарија
Милована Видаковића (1780–1841)
била је да оде стрицу у Ириг где ће
моћи да „учи књигу”. У његовом детињству, у селу Неменикуће подно Космаја,
књига је била реткост, село није имало
школе, па је Милованово образовање почело са закашњењем. Вероватно негде
после 1788. године, кад је с оцем и двојицом браће дошао у Ириг, са збегом који
се склањао од Турака којима су Аустријанци објавили рат. Иако ће се његов
отац, а по свој прилици и браћа, вратити
у завичај, Милован више никада неће доћи у Србију и остатак живота провешће
у Сегедину, Новом Саду, Темишвару, Пешти, Кежмарку, Пожуну.

совског јунака Стевана Мусића, кога је
вест о косовској погибији затекла док је
свирао харфу, ни мање ни више, или Никодиму, који је ратовао за султана са
Марком Краљевићем. Појављује се у роману чак и кћерка кнеза Лазара, Оливера, жена султана Бајазита, која се, како
се веровало у Видаковићево доба, после
смрти мужа вратила у Србију.
Без историјских ликова, али с много
више пустоловина, заробљавања од разбојника и гусара, бекстава, открића невероватног острва на којем живе Црногорци бродоломници, путовања по Светој гори, Египту, Персији, срећног спајања наизглед изгубљених породица, растају се и састају и Велимир и Босиљка.
Радња „Јуноше” смештена је у доба после косовске битке и време деспота Стефана Лазаревића, док су догађаји у „Велимиру и Босиљки” из доба владавине
деспота Ђурђа Бранковића.

Писати и само писати
Тако сам, без најближе породице, школује се, држи приватне часове, учи граматику, поезију, филозофију, право. Издржава се радећи као васпитач, приватни учитељ младића из богатијих породица с којима је и путовао кад су се они
школовали „на страни”. Завичај никада
неће заборавити. Он је у првој реченици
његових успомена:
„Мило моје и љубезно отечество, у којем сам се ја родио, јест Сербија”.
Као „дјетовоспитатељ” радио је све
док 1817. године није добио посао професора у гимназији у Новом Саду. Омладина се скупљала око њега, памти то у
мемоарима и Јаков Игњатовић, који је и
сам долазио код Видаковића, песму у
његову част срочили су и Јован Стерија
Поповић и Ђорђе Марковић Кодер, а један од његових ученика био је и оснивач
„Новина сербских” и дипломата Димитрије Давидовић.
Међутим, 1824. године биће отпуштен
из новосадске гимназије, после чега ће у
његовом животу настати раздобље сиромаштва и беде, потуцања,
тражења службе, са мањим
или већим успехом. Све се
то сручило на главу четрдесетчетворогодишњем Видаковићу који иза себе има
три објављена романа и не
престаје да пише. А његови
су романи били врло читани
и познати, кажу чак и међу
најчитанијима. Били су права реткост у тадашњој српској књижевности која је
пре Видаковића имала само
једног правог романописца,
Атанасија Стојковића. Ето,
дакле, једног од разлога зашто је Видаковић незаобилазно име у српској књижевности.
С много мана и пропуста, овај писац је ипак
стварао српски роман,
остајући, и поред свих замерки, упоран у томе. Користио је сва расположива
средства да исплете приповест: историјске и географске књиге, страну, популарну књижевност, детаље из сопственог живота.
Он је „пером распрострањивао” своје романе. У познатој монографији о Миловану Видаковићу, Павле
Поповић објашњава да је
Видаковић полазио вероватно од већ готове приче,
позајмљене, којој је
додавао разне детаље,
ликове, епизоде, па је
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Замешетељство
с добром намером

свако његово дело „чудна
мешавина туђег и његовог
оригиналног”.

Муке
растављених
љубавника
Први његов роман, „Усамљени јуноша” изашао је у
Пешти 1810. године, а две године касније објављује и
други, „Велимира и Босиљку”. Њихов садржај је сличан: млади љубавници који
на почетку приче бивају
одвојени једно од другог,
пролазе кроз бројне пустоловине да би се на најнеобичнији начин састали на
крају повести и венчали. Такве приповести познате су
из позноантичког грчког љубавног романа и биле су врло распрострањене и у
европској
књижевности.
Претпоставља се да их је
Видаковић упознао преко
тих познијих имитација, у то
време, додуше, већ застарелих и превазиђених.
У „Усамљеном јуноши”
читаоци су први пут имали
прилике да се у облику романа упознају с детаљима
из српске историје, додуше
у једној врло оригиналној
обради. Њу сазнају кроз
причу о Тихомиљу, сину ко-

Историјска истинитост ни убудуће неће
бити Видаковићева јача страна, али биће
спој отмица, верних љубавника и детаља
из српске историје. Главни извор му је
„Историја српског народа” Јована Рајића.
Јунаци, на пример, наводе реченице које
је он записао као речи славних историјских личности изговорене у одсудним
тренуцима. С друге стране, има ту и
историје о којој певају епске народне песме, легендарног Југ-Богдана и девет Југовића, па и читавих израза преузетих из
народне песме, попут „Турака је ка’ на
гори листа „. Мешају се, дакле, народно
памћење и историографија.
Цело то замешатељство у основи
има племените побуде. У предговору
свом првом роману, Видаковић, попут
многих тадашњих стваралаца, мисли о
томе како да учини нешто „на ползу” народу, корисно за отечество и васпитавање омладине. Сећајући се великог просветитеља Доситеја, Видаковић даје допринос образовању народа кроз роман
„на простом дијалекту”, с много моралних поука и прича из нашег средњовековља. Намењује га простонародним слојевима, трговачкој и мајсторској момчади
да га чита у дане празника. Одмах пошто је завршио с писањем „Велимира и
Босиљке”, Видаковић пише „Љубомира у
Јелисијуму”. То није био само роман, већ
прави књижевни пројекат – трилогија
која је издавана од 1812. до 1823. године,
с великим бројем ликова и небројено
много пустоловина и епизода. То је требало да буде његово главно дело, али
претворило се у једну од најпознатијих
полемика у српској књижевности у којој
је Видаковић извукао дебљи крај.

Народ и језик
Живот Љубомира Соколовича и његове
нахочади, усвојених синова и кћери, на
имању названом Јелисијум по блаженим
Јелисејским пољима из грчке митологије,
а касније и у Србији и Црној Гори, испричан је на чак 1260 страна. Задуго неће
бити тако обимног романа у нашој књижевности. Само први део романа има
више од педесет ликова, а главна радња
стално је испресецана новим и новим
епизодама. Све се дешава у доба цара
Душана Силног.
Стари војник Љубомир, који је служио
цара Стефана Дечанског, оклеветан код
Стефановог наследника, Душана Силног,
одлази из родне Савине, купује имање у
Тесалији, назива га Јелисијум и ту живи

са усвојеницима, Светозаром, Драгињом, Чедомиљом и сестрићем Космом.
У међувремену, цар Душан схвата да је
овај јунак лажно оклеветан, враћа му
имање у Србији, да би касније Љубомир
чак постао човек од његовог највећег
поверења, а у трећем делу и књаз Црне
Горе.
И поред свих замерки које су могле
да се упуте на рачун његових романа,
оштра полемика са Вуком Караџићем
није почела због књижевних, већ језичких питања. Седам година млађи, Вук
Караџић, пишући 1815. године рецензију
у „Новинама сербским” на „Усамљеног
јуношу”, похвалио је „благопријатну”
приповест и ауторов „слатки стил”, препоручујући му читање добрих романа.
Највећи део критике посветио је замеркама на рачун језика којим је роман написан, погрешним облицима речи, изразима који нису „ни српски ни славенски”.
За несрећу, као и Вук, и Видаковић је
био осетљив на своја уверења о књижевном језику. На замерке ће одговорити
тако што ће исмејати Вукову „Писменицу” у предговору другог дела „Љубомира у Јелисијуму”. Основна разлика између Видаковића и Вука је у томе што се
романописац залаже за „средњи стил”,
књижевни језик који би био близак народу, али би се ослањао и на „славенски”,
док је сакупљач народних умотворина
одречан да би то требало да буде чист
народни језик. Вук тек припрема своју
језичку реформу, а оним што намерава
да уведе Видаковић је запрепашћен.
„Како се он смео усудити онако до
крвава живца нашу азбуку поткресавати, и онолика наша краснајша писмена
около 16, без којих ми не можемо бити,
изоставити! Како се дрзнуо велим, у ову
љубезну народа нашего зеницу дирнути?”, грми Видаковић.
Он упорно објашњава да чист народни језик не може да буде основа књижевном, јер народ не говори правилно,
нити исто у свим крајевима. Толико се
Видаковић заинатио, да је чак тражио и
мишљење „независног судије”, чувеног
чешког слависте Јосифа Добровског. Победоносно ће објавити део његовог писма у којем Добровски свој глас даје
средњем стилу.

Видаковићев тријумф биће кратког
века – Вук му је спремио жестоку освету, одговарајући и на његов изазов да се
више бави самом ствари (романом) него
језиком. На странама „Новина сербских” од 14. јула до 21. августа 1817. године у наставцима излази непотписана
рецензија на прва два дела „Љубомира
у Јелисијуму” у којој писац у врло подругљивом и ироничном тону доказује
историјске и географске нелогичности,
лошу композицију романа и карактеризацију ликова, пропусте у приповедању.
Први пут, пише Павле Поповић, у једној
рецензији употребљен је тако ругалачки тон, први пут је један писац вређао
другог.
„Полете листови у новинама све црњи
од горега”, сећа се много година касније
тог догађаја Милован Видаковић.
Препричавајући прва два дела Видаковићевог романа, Караџић то зачињава заједљивим коментарима. Велики
број њих тиче се разних нелогичности.
Описујући како се јунаци у Херцеговини возе колесницама, Вук додаје „у Ерцеговини су познате колеснице као у
Бечу самари”, наводи како се ликови из
доба Душана Силног поздрављају изразима:
„Да ли имам чест овде поздравити господина…”, пију кафу, шмрчу бурмут, а
на свечаностима испаљују „рахетле”.
Приповедач описује повратак јунака у
манастир Савину и пој славуја, заборавивши да се то дешава у јесен, што Вук
користи да иронично примети:
„ Штета што и данас не певају славуји
уз бербу, него само у пролеће”.

Усамљени јуноша
Критика је одјекнула као гром. „Нападосте на сиромаха Љубомирова вођу! Ала
су чудни ерцеговачки ударци. Страшно
је пасти в руки Ерцеговца”, пише Лукијан
Мушицки Вуку. Карловачки митрополит
Стратимировић бодри Видаковића и љути се на писца критике: „Шта ти наши новинари лудују”, пита се он, саветујући
романописца да им сада речце на „оне
блевотине не одговараш и у инат се с
њима пушташ”. Оштра полемика донела
је, уствари, штету обојици.

Према наводима, многи претплатници
„Новина сербских” престали су да читају
овај лист, а Видаковић је три пута објављивао позив за пренумерате на трећи
део „Љубомира у Јелисијуму”, без већег
успеха. На саму критику, опширније је

одговорио тек шест година касније, у
предговору трећег дела свог романа,
прихватајући савет митрополита Стратимировића. Његов одговор Вуку био је
слаб, одговорио је само на неке од замерки, уз то, на поједине и прилично неуверљиво бранећи се стваралачким слободама, речима да се ради о детаљима
неважним за роман, и тврдњама да би се
сваком роману могле наћи замерке када
би сви критичари били такве цепидлаке.
Поред свега, није одустао ни од свог
„средњег стила” и своје азбуке, ни од
својих романа. Написао их је још четири:
„Касију царицу”, „Силоана и Милену”,
„Љубезну сцену на веселом двору Иве
Загорице” и „Селима и Мериму”, који је
остао недовршен. Добио је чак и подражаваоце. Многи од њих данас су неважни за историју српске књижевности,
али има међу њима и великих имена, попут Јована Стерије Поповића, на пример,
или Јакова Игњатовића. Занимљиво је,
ипак, и да је усвојио понешто од Вукових замерки, како опажа Павле Поповић,
поправљајући их у трећем делу „Љубомира”: јунаци се више не моле после, већ
пре вечере, а пре него што ће сакупити
војску, Љубомир за то прво тражи дозволу од цара. Додао је и неке народне
изразе, па и народне стихове.
„Видаковић је био, кроз цело време
свога живота човек-дете… тако умиљате
нарави као ретко ко”, „у друштву… разговоран, учтив,… пун разних анегдота”,
сећају га се савременици.
Нежења, растављен од породице још
у младим данима, умро је у Пешти,
окружен пријатељима и ученицима,
својим „усвојеницима”, попут Љубомира Соколовича, који на крају романа,
као „патријарх” своје породице,
дочекује смрт међу својом находчади. 
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Kако са тврдоглавим дететом?

длике тврдоглаве деце су, поред
осталог, да неће да устану на време за школу, иако знају да морају;
након тога одуговлаче са облачењем како би „контролисали” време поласка, а
правила која су везана за спремање собе, обављања школских обавеза или гледања ТВ-а за њих као да не важе – бар
они желе да је тако.
Иако могу довести до краја живаца
своје родитеље, потребно је имати другачији и наизглед толерантнији приступ
у односу са њима, уколико желите да
све буде онако како треба и да вас на
крају и послушају.

Нека деца једноставно имају „тешку” нарав и јак карактер
од малих ногу. Они „знају шта хоће”, што је најчешће оно
што ви не дозвољавате. Са оваквом децом се мора
поступати на посебан начин, употребом лукавстава које
само родитељи знају

Оно што сва деца, па чак и тврдоглава
воле су свакако – игре. Уколико успете
да пронађете и смислите игру за сваку
ситуацију у којој се нађете са њима „у
сукобу” олакшаћете себи посао око васпитања. Поред тога, потрудите се да их
не условљавате казнама него наградама
које једноставно неће добити
ако не буду добри. Kазне нема,
али нема ни награде ако тако
наставе да се понашају – и то је
оно због чега ће се запитати да
ли је вредно да и даље буду тако твдоглави или је време да
ипак „попусте”.
Психолози се слажу са тим
да је контрапродуктивно викати на непослушну и тврдоглаву
децу. Они имају више енергије,
а и њихов једини циљ јесте – да
буде онако како су они зацртали, тако да су велике шансе да
ће они победити у томе, а самим тим ће ваши покушаји да
га довете у ред – пасти у воду.

Игра против сата
Kада дете одбија да уради домаћи на време или не поспреми
собу иако сте му то дали као
задатак – то је повод за игру!
Такмичење у ком је циљ поставити или оборити рекорд је нешто што ће им скренути пажњу

Замените критике
лепим речима

Избегавајте казне и критике на рачун понашања вашег детета. Немојте игнорисати његово лоше понашање, али како бисте искоренили лоше особине код вашег
детета, потрудите се да наглашавате оне
од тога да се они у том тренутку пона- добре и похвалите га што чешће када
шају у складу са вашим жељама, а не уради нешто добро. Kада дете схвати
њиховим. Изазов да за 15 минута спреме колико је лепо бити добар, јер га тада
собу или ураде домаћи преокупираће сви хвале пожелеће да се тако понаша
их у потпуности и биће им довољна мо- што чешће.
Зато реците да баш лепо спрема кретивација да заиста и испуне задатак који
вет чак и ако то није истина. С обзиром
им је постављен.
да вам дете верује, оно мисли да ви то
заиста мислите и трудиће се да сваки
Унапредите дете
пут спреми кревет што боље како би
опет чуо речи хвале. А ускоро ће и тај
у помоћника
кревет бити спремљен како треба – што
Свако дете жели да буде одрасло и че- је најмање битно, битније је да се оно
сто завиди одраслима што они могу да труди и жели да буде боље у свему што
се понашају „како желе”, а они то мисле, ради.
јер родитељима нико не говори да спреме собу, а њима то говоре. Управо је то
Пружите им прилику
начин да лукавством победите тврдоглавост и непослушност у вашем детету.
да бирају
Дајте до знања свом детету да може
помоћи и оно ће се тада осећати као од- Деца са јаким карактером и јаком вољом
расла особа. Наравно, дајте му задатак имају потребу да показују своје мишљекоји може да уради. Да не би испало да ње и не воле кад нешто МОРАЈУ. Они жеви опет наређујете, реците да од њиховог ле да сами одаберу шта ће радити, где и
доприноса и помоћи зависи када ћете кад ће ићи или шта ће обући. Управо ту
кренути на договорен породични излет ви наступате уколико желите да уради
или да ли ћете на време стићи у биоскоп. нешто како ви кажете. Сигурно сте до саТада ће се оно осећати посебно важан да схватили да код њих не „пролази” вичлан породице и урадиће све што треба ка, наредбе или молбе, зато им треба
само да планови не пропадну – то им си- пружити прилику да „бирају”. Међутим,
гурно не иде у прилог. Ово је одличан на- они ће бирати само оно што им ви понучин да покажете детету колико је битно дите. Понудите им неколико опција и дајиспунити све обавезе на време, јер након те им прилику да бирају. Они неће схватога следи слободно време у ком се тада тити да их ви контролишете и имаће осећај да је крајња одлука само њихова. 
може уживати без икаквог притиска.

Какав родитељ
такво и дете

Начин на који родитељи васпитавају децу
и тинејџере утиче на то да ли ће израсти у деликвенте
или поштене, добре људе

К

ада мајке и очеви негде погреше у
васпитању, проблематично понашање се јавља већ у адолесцентном периоду, утврдили су педагози и истакли три начина васпитања.
Ауторитативни родитељи су захтевни,
имају строга правила, али поштују дечје
потребе. Они увек објасне зашто нешто
траже и што је то важно, а саслушају и
децу шта мисле о томе.
Мајке и очеви који нису захтевни и не
постављају „границе” већ пуштају деци
на вољу, имају тек мали број правила. Готово увек су на страни детета, стално им
излазе у сусрет и испуњавају им жеље и потребе.
Родитељи који имају потребу да
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контролишу сваки аспект живота деце,
постављају јасна правила и границе, али
не објашњавају разлоге за то. Не желе
да слушају мишљење најмлађих и њихов
приступ је – док си под мојим кровом,
мораш да слушаш!
На основу овога, педагози су закључили да ће деца коју васпитава трећа група родитеља, који желе да их контролишу, најпре израсти у деликвенте и бити
склони пороцима. Погрешан је приступ и
родитеља из друге групе, који брзо изгубе поштовање у очима деце и нису им
ауторитет. Први приступ је, према истраживању, најбољи. Адолесценти из таквих
породица су послушни, имају своје „ја” и
не упадају у пробеме. 

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

Мали савети за више животног оптимизма

Задовољство животом је данас дефицитарна „роба”.
Депресија је веома честа појава, о лепим стварима се
и не говори, ваљда зато што нам се чини да се ретко
догађају

С

иво, сивље, црно. Тако некако се
наслањају једни на друге наслови
у новинама и информативним
емисијама. Када се неко од оних који воде вести на било којој телевизији насмејао, тешко је и сетити се. Сви су мргодни.
Уз то, помоћи ниоткуда, чак супротно.
Раде нам о глави. Укидају куповину без
рецепта оних пилулица које стварају
осећај да смо све бриге решили или бар
потиснули до сутра, па можемо да се
окренемо омиљеном „нек’ иде живот”.
Да би се до њих стигло сада треба ићи
по домовима здравља, сате проводити у
чекаоницама без прозора, у окружењу
грипозних и свадљивих. Ко до тада није
био нервозан, после покушаја до дође
до рецепта за средства за смирење, сада
јесте.
Задовољство животом на
овим просторима данас је реткост. Значи, једини излаз је потражити добро у тим лошим
стварима уоколо.
Наравно да је тако нешто
немогуће, али покушај не кошта ништа. На почетку неколико савета преписаних из уџбеника који се деле на курсу где
се учи како победити мрзовољу.

тлости. Значи, када се крене у
обилазак пијачних тезги, у ситну куповину (крупна значи трошење веће количине новца што
већ у старту изазива нервозу, па
у таквим случајевима ни сунце
није од помоћи), треба ићи полако и сунчаном страном улице.
 СПАВАЊЕ: По савету
стручњака, спавајте осам сати.
Није лако изводљиво, али вреди
покушати. Ранији одлазак у
кревет значи и мањи утрошак
струје, а касније устајање бар пружа  ЗАЈЕДЉИВОСТ: Овај савет није из
илузију „могу да лешкарим до кад хо- уџбеника. Дакле, слободно будите цићу”.
нични и уживајте у заједљивости. Рецимо, коме не изазива титрај на уснама
вест, да је позната поп певачица која је у
врху многих листа, од популарности до
зарада, признала како „нема среће са
мушкарцима и да је њени партнери никада нису довољно ценили”. Ето поново
осмеха на нашим лицима. Што више таквих вести, тим боље.

 СУНЦЕ: Најозбиљнији савет стручњака је: од 15 до 30
минута излагања сунчевој све-

 УДОБНОСТ: Стављање каменчића у
ципелу је опробан рецепт да вам све после тога изгледа боље, али и у старим
стварима се може уживати. Јер, и оне
имају предности. Највећи је осећај
удобности. Примера ради, ципеле, осим
ако баш нису бушне и распаднуте па је
срамота у њима и ходати, најбоље су

када зађу у „зрело доба”, када су се „искривиле” и уобличиле по свом домаћину. Оне нове увек треба да се разгазе,
али како су последње купљене, онда се
носе само у свечаним приликама, за
славе и посете кумовима, па и немају
времена да постану удобне. Слично је и
са одевним предметима. Ново је ново,
али вас не воли као старо.
 ЛОТО: Ко има тек мало вишка, може да уплаћује лото. Јесте непопуларно
рећи, али новац ће вам ипак донети много тога. Сунце на егзотичним летовалиштима, спавање без брига, сазнање како
је богатима, нове ципеле које су толико
скупе и мекане да им никакво додатно
„разгазивање” није потребно.
Једино што тада губите је читање текстова са оваквом темом. 

Ево шта желе да добију од вас за Нову годину!
Уколико вам ни на крај памети није какве бисте поклоне
ближњима могли да ставите под јелку, овај мали водич за
Ж
новогодишњу куповину ће вам добро доћи
ене, сестре, мајке, ћерке веома
воле вас, али воле и да добију поклон за Нову годину или Божић.
Посебно онај који сте одабрали с посебном пажњом. Није поента изабрати нешто
универзално, с чим нећете погрешити.
 ОНО ШТО САМА ЖЕЛИ
Ове године требало би да ризикујете и да Велики број жена на суптилан начин
добро размислите о савршеном поклону ставља до знања шта је то што би
који би одговарао вашој драгој особи.
хтеле да добију на поклон. Пажљиво
ослушкујте њене жеље. Било да се
М
 АСАЖА КАО ИДЕАЛАН
задржава поред истог излога по стоПОКЛОН
ти пут или да константно дели одуУплаћена масажа или бон идеалан су по- шевљење накитом који је видела, поклон за већину жена. Било да ради канцеларијски посао и има честе болове или
једноставно жели да се опусти и обожава масаже, с овим је даром тешко промашити. Ипак, припазите ако она не воли
козметичке салоне и третмане лепоте. У
том случају ћете погрешити, засигурно.
 НЕШТО ТОПЛО
Kапа, шал, рукавице, прслук или пак мекано ћебе идеални су дарови у хладно
зимско доба. Осим тога, они шаљу поруку „желим да ти увек буде топло”, што је
јасан показатељ љубави и пажње коју гајите према тој особи. Kод одабира је веома важно да пазите уклапају ли се у
њен одевни стил.
 ЧОКОЛАДОМ ЈЕ НЕМОГУЋЕ
С
ПОГРЕШИТИ
Чоколада је одличан поклон за оне који
не планирају да потроше пуно новца на
поклоне. Свакако се потрудите да то буде њена омиљена посластица или бомбоњера. Узмите веће паковање, напишите коју лепу реч на цедуљици и обичан
слаткиш постаће дар за памћење.

парфеме. Проучите које парфеме иначе
користи, а по могућности их и запишите
на папир, како бисте у парфимерију дошли припремљени.

 ДОБРО ШТИВО ЗА ЉУБИТЕЉКЕ КЊИГА
Ако је она тип који се најбоље опушта уз
П
 АРФЕМ КАО КЛАСИЧАН
књигу, с овим поклоном нема грешке.
ИЗБОР
Обратите пажњу на то који су јој омиљеПријатан мирис у лепој бочици ствар је ни аутори или жанр те изаберите нешто
којој ће тешко одолети било која жена, што је ново у продаји, како бисте били
нарочито ако сама не воли да троши на сигурни да није већ прочитала ту књигу.
трудите се да јој то што жели и набавите.

 ПОКЛОН ЗА
ОБОЈЕ
Викенд путовање за
двоје или нешто дуже
путовање, ако сте у
могућности да приуштите, увек су одличан поклон. У њему
ћете тако уживати и
ви, а сећања која ћете
створити памтиће се
заувек.
 И СИТНИЦА
МОЖЕ ДА
УГРЕЈЕ СРЦЕ
У финансијској кризи,
најбољи је избор ситница која ће показати
како сте ипак мислили
на њу. Изаберите неки
украсни предмет који
ће јој се свидети, али
и створити успомену на Нову годину. 
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Двадесет пет савета
за успешнију наступајућу годину

Близу смо краја једне и почетка нове године. Ово је идеално
време да рекапитулишемо шта смо урадили и да донесемо
одлуке шта више нећемо радити. Ево одличних савета за
здрав психолошки живот – то је наш поклон
вама за Нову годину

Ч

ињеница је да се не можемо вратити уназад кроз време и променити одређене ствари. Ипак, сваки
дан нам нуди нови почетак. Пре него што
почнете да мењате свој живот, требало
би да дигнете руке од свега што вас задржава да кренете напред.

1. Престаните да трошите време на
погрешне људе – живот је прекратак
да бисте време проводили са људима који из вас „исисавају” срећу. Ако вас неко
жели у свом животу, нека вам направи
места. Никада немојте да се трудите око
оних који константно потцењују вашу
вредност. Не заборавите да су прави
пријатељи уз вас када се осећате најгоре, а не када сте у свом најбољем издању.
2. Не бежите од проблема – суочите се с њима. Знамо да то није лако. Нисмо направљени тако да непрестано решавамо проблеме. Саздани смо тако да
се нервирамо, растужимо, бивамо повређени, падамо. Ипак, суочавање с проблемима, прилагођавање и решавање се
уче и ти процеси нас формирају у особе
какве јесмо.
3. Не лажите себе – било кога на свету можете да слажете, али не и себе. Наши животи се мењају набоље ако ризикујемо, а први и најтежи ризик је да будемо искрени према себи.
4. Не стављајте увек себе у други
план – у љубавном односу је најболније
када особа изгуби себе, јер превише воли неког другог и тако заборави да је и
она посебна. Да, помажите другима, али
и себи. Ако се нађете у ситуацији у којој
би требало да пратите своје страсти и
хтења, и да урадите нешто што вам је
важно, не оклевајте.
5. Немојте покушавати да будете
нешто што нисте – један од највећих
изазова у животу је да будемо своји у
свету у којем од нас стално очекују да
будемо као сви други. Неко ће увек бити
лепши од вас, неко паметнији, а неко
млађи, али никада нико неће бити ви. Немојте се мењати само да би вас други
људи заволели. Будите ви, и прави људи
ће заволети праву (правог) вас.
6. Не живите у прошлости – не можете започети ново поглавље у животу,
ако непрестано читате претходно.
7. Не плашите се да направите
грешку – радити и грешити је бар
десет пута продуктивније него не
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радити ништа. Сваки успех оставља траг
неуспеха за собом.
8. Не гризите се због старих грешака – могуће је да волимо погрешну особу и плачемо због лоших ствари из прошлости, али сигурно је да нам грешке
помажу да пронађемо људе и ствари које су добре за нас.
9. Не покушавајте да купите срећу – многе ствари које желимо су скупе,
а све оно што нас истински задовољава
је бесплатно. Љубав, смех и посао су неке од њих и оне нас испуњавају задовољством.
10. Не тражите стално срећу у другима – ако нисте задовољни сами собом, нећете бити задовољни ни односом
са другима. Требало би да стабилизујете
свој живот пре него што га поделите с
неким.

11. Не будите докони – не
размишљајте превише. У супротном ћете сами направити
проблем који реално није био
ту. Процените ситуацију и
одлучно реагујте. Напредак захтева ризик.
12. Не мислите да сте неспремни – нико није 100 одсто
спреман када му се укаже прилика. Већина сјајних прилика
нас натера да изађемо из удобне и сигурне зоне, па је логично
да нам у почетку није пријатно.
13. Не улазите више у везе
из погрешних разлога – боље
је бити сам, него у лошем друштву. Не журите. Ако је нешто
суђено, догодиће се у право време, са
правом особом и с најбољим могућим
разлогом. Заљубите се када сте спремни,
не када сте усамљени.
14. Престаните да одбијате нове
потенцијалне везе само зато што
старе нису успеле – у животу увек постоји разлог зашто сте некога упознали.
Неки ће вас тестирати, неки искористити, а има и оних који ће вас научити нечему. Ипак, најважније је што постоје
људи који ће из вас извући најбоље.
15. Престаните да се такмичите са
свима – не брините о томе шта други
раде боље од вас. Успех је борба са самим собом.
16. Не будите више љубоморни на
друге – запитајте се: „Шта ја то имам на
чему ми сви други завиде?”
17. Не кукајте и не сажаљевајте
се – можда у датом тренутку не разумете зашто вам се нешто дешава, и вероватно је веома тешко. Ипак, сетите се
проблема из прошлости. Често ћете приметити да су вас они довели на боља места, до бољих људи и ситуација. Зато се
осмехните. Дајте свима до знања да сте
данас јачи него јуче и – тако ће и бити.

18. Престаните да будете злопамтило – не живите с мржњом у срцу. Тако ћете себе повредити више него људе
које мрзите. Опроштај није када кажете:
„То што си ми урадио је у реду”. Опроштај је када кажете: „Нећу дозволити да
то што си ми урадио заувек уништи моју срећу.”
19. Не спуштајте се на туђи ниво –
немојте спуштати своје критеријуме да
би онима који неће да их подигну било
пријатније.
20. Не губите време правдајући се
другима – вашим пријатељима то није
потребно, а непријатељи вам ионако неће поверовати. Урадите оно за шта у срцу осећате да је исправно.
21. Не радите ствари стално изнова
без паузе – када немате времена да дубоко удахнете, баш је тренутак да то
урадите. Понекад нам је потребно да се
одвојимо од онога што радимо да бисмо
ствари видели јасније.
22. Престаните да потцењујете лепоту ситних тренутака – уживајте у
малим стварима, јер ћете се можда једног дана осврнути и схватити да су оне
биле велике. Најбољи делови живота су
тренуци које проводите осмехујући се
са неким до кога вам је стало.
23. Не покушавајте да ствари учините савршеним – прави живот не награђује перфекционисте, већ оне који
одраде шта треба.
24. Не идите линијом мањег отпора – када решите да постигнете нешто
велико, то сигурно није лако. Не крећите
лакшим путем. Урадите нешто посебно.
25. Престаните да се понашате
као да је све у реду, ако није – у реду је да се на кратко „распадате”. Не
морате увек да се претварате да сте
јаки и да доказујете да је све у реду.
Не би требало да вас забрињава оно
што други мисле. Ако вам се плаче –
плачите. 

* У Србији има више од стотину странака. Зато наши бирачи немају за кога да
гласају.

МАЛО СМЕХА

* Све нам добро иде. Нарочито ста* Позван сам на издржавање затвор* Србија је наша кућа. Зато смо бесновништво у иностранство.
ске казне. То је позив који се не одбија.
кућници.
* Овај програм није препоручљив за
* Стекао сам погрешну слику о вама.
* Код нас је у вези с изборима неизвеоне које имају IQ изнад 18.
Много сам вас гледао на телевизији.
сно само када ће бити одржани.
* Какви су ти утисци с књижевне ве* Глупост нема границе, али границе
чери?
прави.
– Ћевапи су били одлични!
* Атмосфера у друштву је лоша и за* Ми смо побожан народ. Нама је Бог то је сад најбоље време за изборе.
потребан и на земљи.
* Све што има стекао је радом. Мно* Србија је све сличнија земљама гих других људи.
Европске уније. И код њих је све више
криминала, корупције, незапослености и
* Ко каже да влада не ради много?
избеглица.
Погледајте шта нам је све урадила!

* Њему ништа не фали. Он је комплетан идиот.
* Нама ће и последња жеља бити музичка.

* Ако се сви грађани учлане у владајућу странку, ко ће онда бити крив за све
што не ваља у држави?!
* Избори се одржавају на свим нивоима, а кампања је на најнижем могућем
нивоу.
* Да није вође, Срби би, можда, и пронашли пут.
* У влади Великог Брата сви стрепе од
ванредног избацивања.

* Кад су дошли на власт, постали су
дипломци, магистри и доктори. Браво,
* Србија је земља сигурног порекла. мајстори!
Ко одавде оде, сигурно се неће вратити.
* Данас је црвено слово. Светац црве* Читањем новина прљају се руке. А ни због верника.
тек писањем.
* Савезници Србију никад не остављају – на миру.
* Сваки пут кад смо хтели главом кроз
зид, настајале су ћеле-куле.
* Има и оних који желе да крави цркне комшија.
* Имате право да ћутите! То је ваше
једино право!
* Европа не би била комплетна без нас.
Још им само ми фалимо.
* Многе странке се после изборног
бродолома воде као нестале.
* Не верујем да сте интелектуалац
који тражи посао. Да сте то заиста,
знали бисте да овде не можети наћи
посао.
* Европа жели да Србија буде боље
место за живот. А посебно инсистира на
томе да постане једно место.
* Нисмо добили изгубљено. Добили
смо изгубљене.
* Балкан нема европску перспективу,
али зато Европа има балканску перспективу.
* Када бих сада почео да говорим о
влади, то би ми одузело најмање месец
дана – по судској пресуди.
* Пишем досадно. Да би се светио
онима који ме читају по службеној дужности.
* Србија ће једног дана ући у Европску унију. А сада, лепо спавајте!
* Немогуће је израчунати квадратуру
круга и квадратуру кућа и станова наших министара.
* У кампањи иду од врата до врата.
Нико их не пушта преко прага.
* А сад да идемо на ванредне изборе,
да бисмо после на миру могли да се посветимо изборној кампањи!
се.

* Нисмо пропали. За нас још има шан-

* Некада су деде и бабе причале бајке
унуцима. Сада влада дедама и бабама
прича бајке.
* Посланик је био у великом броју
странака. Све у жељи да представља
што више грађана.
* Ко мења странке као чарапе, никад
није го и бос.
Александар Чотрић
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Уручена награда Задужбине
Јакова Игњатовића

О раду задужбине
Јакова Игњатовића

У

складу са оснивачким документом, у
центру активности Задужбине Јакова
Игњатовића и ове године је била културна и издавачка активност.
У сарадњи са „Српским недељним новинама“ и Српском самоуправом у Старом Будиму (која је обезбедила потребна материјална средства) издан је нови број „Невена“,
прилога за културу, књижевност и уметност,
под редакцијом Петра Милошевића.
Настављено је и заједничко издавање Задужбине и Српске самоуправе Стари Будим – серије на мађарском језику о српско-мађарским
културним и научним везама (саставио Никола
Ластић). Ово је већ четрнаести број серије.
Помагала је Задужбина издавање књиге
Драгомира Дујмова („Огледало од зеленог
јасписа“). У заједничком издању новосадске
издавачке куће АГОРА и Задужбине Јакова
Игњатовића објављена је књига „Капетан
прљави Фред“ у преводу Петра Милошевића, док је књига Николе Ластића „Szerb
irodalom magyar műfordításban“ („Српска
књижевност у мађарском преводу“) изашла
у издању Задужбине и Српске самоуправе
Стари Будим.
Задужбина је учествовала у низу културних
приредаба. У сарадњи са Српском самоуправом у Старом Будиму и Удружењем Српски
форум, у оквиру народносних дана у Старом
Будиму приређен је културни програм.
У оквиру програма посвећеног Дану сеобе
свечано је уручена медаља и повеља Јакова
Игњатовића историчару Милану Дујмову.
Том приликом у Сентандреји положен је венац код споменика Јакова Игњатовића и Стојана Вујичића, првог председника Задуж
бине.
Материјална средства које је Задужбина
добила од грађана који су препустили 1%
пореза на лични доходак, употребила је
углавном на финансирање издавачке делатности и стипендије студентима српског смера Универзитета Лоранд Етвеш у Будимпешти и ђацима Школе Никола Тесла у Будимпешти.
И овом приликом се захваљујемо грађанима на помоћи и молимо их да нас и надаље
помажу.
(Порески број Задужбине је 19656939-142.)

У

Милану Дујмову за 2014. годину

епархијском музеју у Сентандреји свечано је уручена награда Задужбине Јакова Игњатовића.
Признање је овога пута додељено историчару Милану Дујмову за низ књига и публикација о
историјској, духовној, црквеној и културној прошлости Срба у Мађарској, а посебно за драгоцену монографију „Листа свештеника српске православне Епархије будимске“ (2013).

Радомир Ластић
Драгомир Дујмов

Повељу признања и медаљу Милану Дујмову уручили су књижевник Предраг Степановић, председник жирија
за додељивање награде (горе), и Радомир Ластић, почасни председник Задужбине Јакова Игњатовића (у средини). Приликом свечаности, Задужбина је одржала и своје редовно заседање на којем су учествовали Милан
Дујмов, Драгомир Дујмов, Димитрије Е. Стефановић, Коста Вуковић, Предраг Степановић, Радомир Ластић и
Петар Милошевић (доле). (Фото Иван Јакшић)
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У

заједничком издању Самоуправе Срба у
Печују и Печујско-барањског српског
удружења објављен је једанаести, најновији број Барањских српских свезака (Печуј,
2015).
„Народ који заборавља порекло, не поштује
прошлост и сећање на претке, губи идентитет…
– вели изрека стара… Срби у мађарском делу Барање су имали своју богату прошлост. Своје српске православне цркве, вероисповедне школе,
људе који су својим радом допринели уздигнућу
насеља у којем су живели. Тако је то и у случају
Ланчуга, села у којем су некада у великом броју
живели Срби, али историјске прилике су хтеле
да крајем 20. века ово насеље надомак Мохача
остане без српског живља. Становништва које је
1752. године саградило цркву посвећену Светим
трима јерарсима, вероисповедну школу која је
служила васпитању и образовању српске деце…
Која су касније стасала у одрасле људе, који су
својом делатношћу допринели градњи, развоју
села. И верској, културној, образовној и привредној разноликости насеља. Нажалост, као што се
то догодило и у случају других многобројних
насеља у Барањи, и Срби у Ланчугу су постепено
нестали… Остали су само гробови да сведоче о
постојању српског живља. Сведочанства о протеклим временима, дела људске историје… Ланчушке… У чијој су прошлости незаобилазно
место имали и Срби, којима најновији број Барањских српских свезака подиже својеврсни споменик. Њима, српском православном храму, посвећеном Светим трима јерарсима, некадашњој
вероисповедној школи, српском православном
гробљу… У циљу сећања, памћења онога што је
вредно поштовања…“
Ове мисли стоје „Уместо предговора“ у уводном делу студије о ланчушким Србима, о чијем
битисању данас сведоче само надгробни споменици, пошто су Срби у Ланчугу (Lánycsók) изумрли, или су након Првог светског рата, у јеку
историјских вихора, оптирали у Краљевину Срба,
Хрвата и Словенаца. Последњи Срби, супружници Омерка и Бранко Вакањац, дугогодишњи верни чувари кључева месне српске православне
цркве, своје вољено место напустили су 1962.
године и настанили се у Белом Манастиру у Југославији (данас Хрватској). Нису дочекали спуштање завесе на крају последњег чина историјата
Срба у Ланчугу 1964. године, када је демолиран
српски православни храм. Тужна судбина цркве
касније се проширила и на гробље, које је остало
пусто, занемарено, и на које више није водио пут,
заоран 1980-их година.
Сви ови догађаји подстакли су историчара Милана Дујмова и потписника овог текста да се прихвате истраживања историјата Срба у Ланчугу,
чије су становништво почетком 18. века чинили
Срби. Милан Дујмов је претресао историјске
изворе, те је из турских тефтера и документа
„Conscriptio Rascionorum” (Архив Барањске жупаније, Печуј) утврдио да су у селу 1711. године
били настањени Срби. Он је чак навео и њихова
имена: Миливој Бачванин, Михаило Десић, Вук
Нисивој, Мишко Баклић, Игњатија Пенић, Мијат
Ратко, Игњатија Комадин, Старац Дешо и сеоски кнез Радојица Апарац.
Студија Милана Дујмова прати демографски
развој и даје слику структуре српског живља у
Ланчугу, а посебну пажњу посвећује историјату
месног српског православног храма. Досад се
сматрало да је црква саграђена 1752, но Дујмов је
у римокатоличким изворима открио податак да
је она постојала већ 1737. „Мада је извештај настао
1751. године, ипак, извештач бележи да су православни Срби у Ланчугу нову цркву подигли од
камена 1737. године: »templum novum ex
lapidibus«”, пише Милан Дујмов, а на основу „Шематизма“ за 1905. каже да је „иконостас сачињен
1870. године, а сликар је био извесни Илија Димитријевић из Србије“.
Историчар наводи и презимена српских породица и свештенослужитеља српске православне
парохије у Ланчугу (њих је навео и у свом капиталном делу „Листа свештеника Српске православне епархије будимске“), а посветио је пажњу
и појединим натписима на надгробним споменицима на ланчушком српском гробљу, где је у својству сарадника Српског института при ССМ

Прича о нестајању

„Из прошлости ланчушких Срба”
Написали Милан Дујмов и Предраг Мандић

11. број Барањских српских свезака, Печуј, 2015

Срби и Шокци у Ланчугу, 1930

Милан Дујмов снимио фотографије, а положај
гробова утврдио помоћу навигацијског система.
„Приликом фотографисања ланчушког гробља
2012. године, у евиденцију је ушло 50 надгробних
споменика. Међутим, од споменика тачно половина су само постоља од споменика или комади.
Од преосталих 25 споменика седам је порушено.
Током лета 2014. године гробље је санирано, очишћено а споменици су пренети у новосачињени
спомен-парк у месно римокатоличко гробље“,
пише Дујмов.
У поглављу под насловом „Ланчушки Срби од
Првог светског рата до данас“ Предраг Мандић
даје кратак историјски приказ. Главни и одговорни уредник едиције о Србима у мађарском делу
Барање посебан нагласак ставља на оптацију Срба: Ланчужани су у периоду између 1920. и 1931.
у великом броју напустили своја вековна огњишта
и прешли у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. О томе сведочи и табела, попис оптаната из
Ланчута, а драгоцене податке из монографије
„Сеоба у матицу – спискови српских оптаната у
Мађарској 1920–1931“ уступио је аутор тог издања др Гојко Маловић, виши сарадник Архива
Југославије.
Из прегледа прошлости ланчушких Срба није
изостао ни приказ судбине српског школства,
верописповедне школе, која се налазила под управом црквено-општинског одбора а издржавала ју
је црквена општина. Обелодањен је попис ђака из
1892. године када је тадашњи учитељ Ненад Пешић имао 36 ученика.
Посебна је пажња посвећена демолирању српске православне цркве. Рушење храма извршено
је 1964, а о овом тужном догађају сведоче присећања протојереја-ставрофора Радована Степанова, који је последњу литургију у ланчушкој
цркви служио 1960. године. У његовим присећањима под насловом „Живот оца Радована,
проте мохачког“ забележеним од стране његовог
унука Милана Степанова, стоји следеће: „(…)
ланчушка црква је касније срушена, када су већ
сви Срби отишли оданде. Ја сам у Ланчуг често
одлазио бициклом да обиђем цркву. Једном када сам се приближавао цркви, чуо сам да се
неко креће унутра. Почео сам да откључавам, а
они унутра су ваљда чули да откључавам и када сам отворио, пројурили су поред мене и побегли. То су били неки дечаци који су крали по
околини и овамо довлачили плен. Нису знали
људи из околине ко их краде и куд носи. А они

су све у цркву носили. Спавали су на носилима,
то сам нашао у цркви. А нашао сам и један капут
са личном картом, и то су оставили. Однео сам
то на полицију, и пронашли су их и осудили.
Али онда смо видели да цркву не можемо да
одржавамо. Нема за кога, а нема ни од чега. А
црква сама по себи није била тако вредна. Престоне иконе смо пренели у мохачку цркву. Сликао их је Илија Димитријевић. Није био тако
познат сликар, иако је сам себе називао »академични сликар из Сербије«. У Мађарбоји је живео и ту у околини је радио. И тако смо онда и
ту цркву дали порушити.“
Једанаести број Барањских српских свезака
окончан је описом спашавања последњих српских надгробних споменика, последњих обележја битисања Срба у Ланчугу, „селу где су
некада Срби чинили знатан део укупног становништва и допринели друштвеном, привредном,
културном и верском уздигнућу насеља“. Српски надгробни споменици – њих једанаест који
су опстали у целости – пребачени су на централно гробље и чине саставни део спомен-парка где
се налазе и стари мађарски и немачки надгробни споменици.
У прилогу са илустрацијама на крају свеске
налазе се фотографије о некадашњем српском
православном храму у Ланчугу, о иконостасу и
царским дверима и престоним иконама, о Јеванђељу из 1730. године које потиче из Москве, о
групи Срба и Шокаца из 1930, а ту су и фотографије некадашњих оптаната и копије докумената
о Србима у Ланчугу. И на крају, наравно, ту су и
слике надгробних споменика.
Тако, једанаести број Барањских српских свезака – чије је објављивање поред бројних српских
народносних самоуправа у Мађарској суфинансирало и Министарство културе и информисања
Републике Србије – представља сведочанство о
минулој епохи, тужној судбини српског живља у
селу Ланчугу, где су Срби некада били у већини,
али услед историјских вихора и сеоба малтене им
је у потпуности ишчезао траг. Штампањем двојезичног издања и свечаним поменом који је одржан 26. септембра 2015. године у овом барањском
насељу, делимично је скинут вео заборава са ланчушких Срба и дат је подстрек млађим па и будућим генерацијама да не забораве прошлост и
посвете већу пажњу својим коренима и својој
садашњости.
Предраг Мандић
НЕВЕН
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Kapetan Prljavi Fred
Odlomci iz romana

Prvo poglavlje
1
– Gospodine, došao sam po svoj nož.
– Gde ste ga ostavili?
– U nekom mornaru.
– Kako je izgledao?
– Kao kreten.
– Ne pitam vas za mornara nego za nož.
– Čelik. Tanko sečivo, malo pogrbljeno.
– Drška?
– Sedef.
– Jedan komad?
– Jedan. Lep komad od sedefa.
– Onda nema problema. Znam gde je vaš nož.
– Pa gde je?
– U mojim leđima.
– Fino. Baš ste ljubazni.
– Molim… Krčmar mi reče da imam divan nož
u leđima. Sedef od dvadeset santimetara. Prava
retkost.
– Okrenite se da ga izvadim.
– Polako! Krčmar kaže da sačekam lekara. Ako
izvadim nož, mogu iskrvariti. Krčmar zna, jer ovde
svako veče bockaju.
– Ali ja žurim, molim vas! Ko zna kad će stići lekar.
A bez noža ipak ne mogu noću na ulicu.
– Lekar stanuje u komšiluku a krčmar je otišao
triciklom. Ako ste bockali, snosite posledice!
– Koješta. Vi nemate pravo da zadržite moj nož
samo zato što se nalazi u vašim leđima. Vi ste jako
sebični! Postoji pravo na svetu.
– Ja se i ne pozivam na pravo nego na medicinu.
Krčmar veli da nož treba da ostane u rani. To je
lekarski savet.
– Briga me za lekarski savet. Nož je moj.
– Hm. Zaista je komplikovano…
– Znate šta? Staviću vam neki drugi nož.
Privremeno, dok stigne lekar.
– E, to vam je pametno. Samo pazite da nož ne
bude manji; treba da zatvori ranu. Zdravlje je
zdravlje.
– Ne brinite. Zabošću vam ovaj veliki kuhinjski
nož.
– Sjajno.
– Okrenite se… tako… hop… evo ga, izašao je…
– Ubodite drugi!
– Evo ga… Mislim da je dovoljno velik…
– Onda ne oklevajte.
– Da vidimo… Ma jedva ima krvi! Nož je zapeo
pored kosti u hrskavici. Majku mu, iskrivio se vrh!
– Što niste uboli u meso? Amater.
– Staviću vam mokru krpu. Džemper će je
stisnuti.
– Razumite da treba nož. Krčmar to zna. Ovde
svaki dan ubijaju. Ubodite nož. Šta vas košta?
– Nije moj zanat. Rado se tučem, ali nisam hirurg.
Zamolite nekog od ovih mornara. Kad-tad će doći k
sebi.
– Ej! Bezobrazniče! Umlatili ste dvanaestoricu
mojih mornara!
– Nije tačno. Jednog je srušio pult.
– Taj je bio ložač!
– Otkud zna to pult?
– Opružio se i konobar. „Zvezda Havaja” polazi
ujutro, a ja nemam ni ložača ni konobara. Sve ste ih
smlatili.
– Bio sam u pravu. Gađali su me pivskom kriglom.
– Oni vas nisu gađali pivskom kriglom.
– Nego ko me je gađao?
– Ja.
– Vi? Onda zahvalite bogu što ste na samrti, inače
bih vas podvrgnuo fizičkom nasilju.
– Čekajte.
– Nemam vremena. Žurim.
– Pogledajte treba li ipak nož u ranu. Možda
krvarim iznutra.
– Iznutra vas nisu uboli. Dočekajte lekara, on će
vam pomoći. Ako ne, bog da vam dušu prosti…
4
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– Hvala.
– Baš mi je žao što imate tako slabu momčad.
– Ej! Mladiću! Dozvolite mi da vas otpratim. Imam
jednu ideju. Znam priliku za vas da zaradite koju
paru.
– Slušam vas.
– Momenat. Kelneru, recite krčmaru da sam otišao
u šetnju. Neka ne brine, ako treba, ubošću nož u ranu.
Idemo!

Četvrto poglavlje
Дневник Џимија Џумбуса
Сишао сам з брода и решијо да пишем тневник.
Управо сам разговарао с неким путником, а већ
сам обукао покојно одело губернера Фернанзеза
који је божјом вољом постао принчев васпитач и
умро.
Но све је дно, али даклем. Каже ми г. Ирвинг,
относно принч Санан Тонио, да је тневник у вези
с пићем.
Литер, а тура.
Броцки шнајдер ми је прекројијо Фернанзезово покојно отело да буде брикладно за мене. Ал
ко би мислијо да по којник има и кошуљу? Њу
нису рестаурисали, па ми је била мала. Ко би
веровао о тако гломазном покојнику да у кошуљи
има мали врат? Да му је кошуља у врату мала?
Једвасе нисам удавијо от њега. От врата у кошуљи.
А тек ципеле! Толика људескара, а неможем је
обути. Ципелу. Неће наногу ни за бога. Ни ципела наногу, ни обрнуто, нога у ципелу. Тек једвице.
Насупрот томе стоје чакшире. Могао сам јих
намотати око себе ко бурмус. Изгледао сам кaо
арапски швејк.
То је ипак шнајдер поправијо. Али шешир ми
је висијо на рамена. Држао сам га даклем у руци.
Његово висичанство дало ми је из божје воље
нешто лове и рекло да ће ме на опали чекати неки
хит. Али биће го.
– Хит, ал го. Он је дворски цереманијак. Насву
срећу не познаје ме – рече ми г. Ирфинк. – Ни ја
њега. Знам само да се зове Дон Перец хит ал го.
Свашта. Хита го. Наулици!
Питах пиринча:
– Зашто Дон Перец хита го? Нема отело? Ове
швецке хистерике на лађи поскакаће уводу кат га
виде.
– Хидалго је дворска фукција – речне г. Ирвинг.
– Исто као капетан, дегенерал и морски админерал. Тако нешто је и хит, ал го.
– Заштоније хитрофор? То бар значи нешто –
казах паметно, али ме г. Ирвинг отмахне.
– Небрините, добри чојче. Кат сиђете, Тон Перец ће својеочно вребати „но где је већ тај г. Ирвинк”, који сам ја, даклем ви. Относно краљ.
Па ето, и није лако то здневником да се пише,
ал ја ћу се полако научити као фини дечко на
ћушке.
Ћаскали смо сњеговим висичанством управо
о томе, пошто он воли самномсе ћаскати. Ћаскарити. Ћаскутати (ово је тобро).
– Биће доживљај за вас – вели ми он.
– Томе се ратујем. Ја сам велики сакупљач дожив јаја. Последњи сам имао у Каиру, алисусе оба
три шофера опоравила.
Он се нато смеје. То му дође као чај. Опичај.
– Морате пазити да не побркате оно што треба
да знате.
– Ви само реците, све ћу запамтити, небрините.
– Пре свега треба знати да је острво пре стоседам десет кодина откријо морски гуслар Варинс.
Владао је над старим седеоцима који су га волели
поштоје пљачкао и убијао, ал према својим поданицима бејаше фер.
– А штаје било с тим Варивом касније?
– Мој прадедак је заузео острво и збацијо с

пресола маторог Варинса. Потомци морског гускара одонда ратују против мок деде који је умро
пре 100 котина. Варинчићи кажу да је пресол
њиов.
– То је клупост – велим ја.
– Полако. Има више кандидата за пресол.
– Још неко је акут елан?
– На равно! За време владавнине мог дедака,
један од Варива подигао је маторе седеоце. Кад
јим се дигао бунт, мој дедак је бежо с осврта одевен у голу круну! То је искористијо један бифши
адвогад, звани Алва Рез. Дипол мата. (Дипло тама. Дипло млата.) Сакупијо је олош у Зинга Пури
и уз американску помоћ напао Варинса и узео ал
Миру.
– За жену?
– Чофече! Ал Мира је главни град Срећних
Осврта. Алва Рез је у Алмири прогласијо Лику.
Звала се Репуб Лика, и Алва је Рез бијо прецедник. Добијо је новаца иза Мерике паје отварао
ратње, отеле и афтобусе, ушао је у морски саопраћај и постигао проспер и тет.
Тако се американски каже рај. Просперај.
– Онда је тек дошло до же стоке борбе између
Алвог Реза и Варива, ал јих је напао јединац мога
деде.
– Тај вам дође као роћак?
– Је сте. Јединац мога деде дође ми као отац.
Он је скупијо морнарицу, заузео Сретна Осврта
и постао краљ. Суд је за Алвог Реза и Варинса
установијо моменталну смртну казну, али Алвог
су Реза помиловали по клави пошто ипак није
бијо морски гуслар као Варинс. Алвог су Реза
добро изгрдили и прогнали с осврта за сва времена и за сваки случај.
– То сам и ја доживео – упао сам у прекид речи.
– Али мене су изгрдили чак са два осврта.
– Која су то?
– Велика Бригантија и Јужна Мерика. Ал остала острва можем злободно да посеђујем.
– Збиља?
– Је, сте, ал у оквирима окраниченог кретања.
– Еда на ставим.
– Дедер.
– Алвог су Реза прогнали заједно спородицом.
Долазак на острво забрањен јим је у виду смрти,
а законе Алвог Реза дирали су суспен. (Тако се
каже када се поништи закон: дирати суспен.) Варинс није доносијо законе, па су њега дирали
лично, такође суспен. На вешала. Њега би у свим
земљама суспендом дирали због гусларлука,
пљачкањлука и смртног убијањлука.
Тако ми је причао млади пиринч који је узгред
владарио као краљ. То му беше тезга. Искледа
неможе да живи од пиринчевскe плате.
– Алвог су Реза даклем протеривањем гнали,
а гускара Варинса дирали суспен оковрата – понављаху лекцију. – А да ли је остао још неко акут
елан за пресол?
– Бијо је још један – речне ми пиринч. – Гуслар
Варинс имађаше сина. Он је за време бораба на
осврту бијо веома млада беба. Сакривали су га
стари седеоци, а после је и он постао опасан гускар. Пре пар година ухапцили су га Оланђани.
Младић се зове Боб Варинс и лепо напредује као
распојник стопама својих предака. Осуђен је на
5-најст година ропије. Пред судом се заклео да ће
после ослобођења побити целу кућу Санан Тонио
и све Алве Резе, па ће сести на пресол и постати
влатар.
Пиринч ми још речне да је важан и исвесни сир
(или кајмак?), звани Егмонд, прецедник владе на
осврту. Иначе је тај Сир Егмонд пиринчев ујак,
брат маме краљице.
На срећу, Сир Екмонт не долази у Зинга Пуру.
У том случају цела ова цака небибила мокућа,
пошто Кајмак Егмонд отлично познаје пиринча.
Али треба да знам да је Сир Кајмак досмрдни
прецедник владе на осврту, просед и висок господим, на челу с ожиљком от порекла засекотине због раније сабље. (На челу му је осекотина зажиљком от порекла сабљом.) Он не напушта ал Миру никада. (Ипакје ал Мира нека
женска?)
Све сам то запамтијо, лађа се укотила, а ја ћу
се угушити у врату от кошуље. То је ужасно.
Превод са мађарског:
Petar Милошевић
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војник је – преко Хофмана, Достојевског,
Твена – постао један од најистакнутијих
књижевних мотива. Било да је ријеч о ликовима који имају идентичан изглед па замјењују
улоге, те просјак постане краљевић а краљевић
се отисне у свијет сиромашних и биједних поданика, било да се литерарни јунак среће са својим
мрачним, демонским алтер егом па од тога полуди, – двојник је у књижевности постигао архетипску снагу и као такав изазива у читаоцима
увијек дубок одјек, а каткад и језиво саучешће.
Међутим, код мађарског писца који се звао
Јене Рејте (Rejtő Jenő) а своје најпознатије пустоловне романе објављивао под псеудонимом
П. Ховард, ствари са двојништвом сасвим друкчије стоје. Тако и главног јунака као и његовог
двојника у роману Капетан Прљави Фред (1938)
читалац доживљава у обрнутој перспективи,
као комичне ликове, или, уколико хоћемо још
тачније да се изразимо, као кловнове. Ово Ховардово дјело је у ствари нека врста петпарачке
приче, препуне вицева, претјеривања и суровости и потпуно испражњене од моралисања и
патоса.
Попут Твенових двојника у роману Краљевић
и просјак (1882), уз напомену да је сличност ипак
само површна, и Ховардови носиоци главних улога у роману Капетан Прљави Фред потичу из
двају поларизованих свјетова: један је принц Сан
Антонио који се, у почетку приче, под именом г.
Ирвинг на броду „Звијезда Хаваја“ враћа кући у
престоницу Срећних Острва, Алмиру. Други је
кршни разбојник звани Џими Џумбус. Без пара и
без посла, он се на истом броду ноћу крије као
ложач Вилсон Хачинс, а дању као шпански конобар Хосе Помбио. Но, поред њих, бродом „Звијезда Хаваја“ плови још читав низ маскираних
ликова. Принчев стриц, регент Фернандез путује инкогнито као г. Гулд. У Порт Саиду се на тај
брод, што плови око свијета, укрцао и гусар Боб
Варинс; по изласку из затвора преобучен у капетанску униформу враћа се у Алмиру са намјером
да принцу Сан Антонију преотме престо. Уопште
узев, брод „Звијезда Хаваја“ врви од бродских
капетана и њихових двојника и утвара, да би један
од њих, слијепи путник Прљави Фред, имао посебно важан, тајни задатак, да младог и неискусног г. Ирвинга безбједно отпрати до престонице
Срећних Острва. Заплет радње на броду (прво и
друго поглавље романа) има међутим такав исход
да се принц и Џими Џумбус, иако уопште споља
не личе, али то за једну комедију није ни битно,
споразумно одлуче да замијене улоге: г. Ирвинг
остаје у Сингапуру како би уз Џимијева упутства
упознао тамошњи узбудљиви свијет подземља,
док се разбојник прерушава у владара и слиједећи принчеве савјете одлази на двор у Алмиру. Од
трећег поглавља па надаље, радња овог авантуристичко-хумористичког романа се грана у два
паралелна тока. Један се збива у сингапурском
подземљу, од најнижег до највишег нивоа (треће,
пето, седмо, девето, једанаесто, тринаесто, петнаесто, седамнаесто, деветнаесто, двадесето, двадесет и прво поглавље), а други се истовремено
одвија на острву и у тврђави у Алмири (четврто,
шесто, осмо, десето, дванаесто, четрнаесто, шеснаесто, осамнаесто, двадесет и друго поглавље)
. Принцу полази за руком да у подземљу раскрави срца окорјелих разбојника, да га они из милоште прозову Дивљи Клинац, и да уз њихову свесрдну подршку освоји и саму кћерку главног
газде, „врховног врховника“ подземља, зеленооку
љепотицу Црвену Канџу. А Џими Џумбус успијева да се одржи на пријестолу Алмире упркос
томе што му је било намијењено да он умјесто
правог краља буде подметнут као жртва атентата.
Мада, Боба Варинса је капетан Прљави Фред, у
подземљу омражен јер је један од најопаснијих
чланова, усмртио ножем још док су „Звијездом
Хаваја“ бродили према Сингапуру, па са те стране Џимију, иако он то није знао, није ни пријетила опасност. Опаснији су били они из дворске
свите, сир Егмонд, принчев ујак, на примјер, али
је Џими Џумбус на свој начин разоткрио завјере
и низом срећних околности уклонио све принчеве супарнике до тренутка када он као срећно
ожењен владар у свечаној пратњи пристане у
Алмиру (двадесет и треће и двадесет и четврто
поглавље).

Јунак и његов двојник
П. Ховард: „Капетан Прљави Фред“

Српски текст: Петар Милошевић
Издавачи: Агора, Зрењанин и Задужбина Јакова Игњатовића, Будимпешта, 2015.
Овај фантастични авантуристички роман има
мноштво аутобиографских црта. Јене Рејте је пуно путовао и добро је упознао свијет који приказује. Врло су живописни не само приказани предјели већ и имена његових ликова. Имена су штавише праве алегорије: Бивол Велики, Чарли
Мјесец, Тулипан, Шиљак, Посни Канибал, Суви
Сом, Милостиви, Пророк, Памтивијек, Нијеми
Питерс. И коначно, или на првом мјесту: Прљави
Фред. Разни обрти, урнебесне туче у којима
принц буде сав изнакажен док борави у сингапурском подземљу, и на другој страни нови, невјероватни обичаји што их Џими Џумбус, у складу са својим именом, заводи на двору, све то
Ховардовом најпознатијем дјелу даје велику
драж.
Међутим, оно што аутора Капетана Прљавог
Фреда чини изузетно успјелим, непролазним, па

и на истом мјесту да поклопе. Користе се у српској
верзији разне пермутације, рецимо: „ведар гром
из неба“, „живи као зид“, „сабљом на челу от
ожиљка“, „у ребра. С неба“, „али сад је бос на обе
ноке с пицелама на рукама“, „Ондак ћу вас дирати ликви“. Досљедно се у преводу јављају ријечи
са бројевима, као: „шез-10“, „стиг8-мо“, „1-ноставно“, „1-ан 2-ги жалосни рођак“, „је-2 виде“, „од
1-ном“, „1-даред“, „два-10“. Глаголски облици,
или „времешни глаголи“, како их зове Џими Џумбус, изгледају у дневнику, и само у дневнику, а не
и када он усмено са неким говори, јер се памти
само оно што се запише, па је стога потребно да
се овјековјечи у тобоже високом стилу, – овако:
„рекијаше ми“, „затресијасише“, „рекнух му“,
„чудијадох“, „извадијадох попаљач“„ставијадох“,
„донесијахоше“, „кажнух“, „речнух“, „питалнух“.
Наилазимо у поглављима дневничких записа и

„Капетан Прљави Фред“ на Агорином штанду
на Сајму књига у Београду 2015.

самим тим и готово најомиљенијим мађарским
писцем, јесу језичке вратоломије које су доведене
до врхунца управо у другом огранку романескне
радње, а везане су за разбојника Џимија Џумбуса.
Тако испада да је умјетнички највреднији дио
овог иначе врло прецизно и до танчина изведеног
романескног ткања онај што му је писац дао форму дневника. Наиме, сва збивања у Алмири испричана су путем дневничких записа једва писменог Џимија Џумбуса, па иронија и урнебесни
хумор изазван серијама неспоразума што прште
из сваке ријечи ових поглавља доводе читаоца до
необузданих излива смијеха. Доиста, П. Ховард
преко неписменог разбојника, у форми дневничких записа, задире у најузбудљивије, најдубље,
најчудесније, најкреативније зоне језика, какве
познаје само врхунска литература.
Самим тим и преводилац Ховардовог романа
са мађарског на српски језик имао је да буде достојан двојник оригинала. А превод је морао да
проистекне из пера једног писца чија ће креација
имати такође, као и оригинал, аутобиографских
црта. Све извире из пишчеве душе и из дубина
његовог срца, зар не? Ево, у потврду тога, једног
краћег одломка из првог дневничког записа Џимија Џумбуса, како га је писац Петар Милошевић
пренио на српски језик:
„Но све је дно, али даклем. Каже ми г. Ирвинг,
относно принч Санан Тонио, да је тневник у вези
с пићем.
Литер, а тура.“ (стр. 61)
Били бисмо ипак у великој заблуди ако бисмо
Милошевићев превод Ховардовог романа посматрали као ниску успјелих штосова. Превод је
врло систематичан и досљедан, што је свакако
својствено и језику самог оригинала, иако се оригинал и превод, наравно, не морају на исти начин

на читав низ сладострасних обртања појединих
ријечи. Брод којим су сви пловили, Џими Џумбус
у свом „тневнику“ од миља зове час „Свезда Најаја“, час „Жлезда Наваја“, час „Гнезда Најаја“, час
„Презла Најаја“, час „Грозда Најаја“. Дакле, анална комика. А тек гусар Варинс! Он се у Џимијевим мислима претвара у гуслара, у гускара и
Вариво. Принц му је пиринч, престо је пресол,
сир Егмонд је Сир Кајмак, параграф је пара грах.
Алмира је Ал Мира, република је Лика репуб. Па
онда: А мерика, иза Мерике, Зинга Пура. Затим:
проспер и тет, нешто као рај, па отуда просперај.
Распојник, стави пресол на главу и седне на круну. Енгелси су велике конзерве. Рентген умјесто
регента, марама и шал за маршала, она форма за
униформу. Острво је осврт. Адвоката Џими истинито крсти у адвогада. Насупрот томе себе лично
именује као Џим и Џум Бус Први.
И док језичке игре и језичка самотворбеност
превода очигледно проистичу из мађарског оригинала, један поступак се у Милошевићевом преносу Ховардовог текста на српски језик остварује као изузетан и посве оригиналан. Поступак је
то који Милошевић спроводи и у сопственим
романима, и то тако што интимни разговор, или
скривене мисли јунака, оно што зовемо фигуралном нарацијом, износи у ћириличном писму, док
остали текст, или оно што припада аукторијалној
нарацији, даје у латиничном виду. Која је од ових
двају нарација „јуначкија“, то ће читалац Ховардовог романа, који је ове године на Београдском
сајму књига и на штанду издавачке куће Агора
поносно заузео командно мјесто, морати сам да
открије!
Рада Станаревић
универзитетски проф.
Београд – Бања Лука
НЕВЕН
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ад сам био дете, старији су ми много причали. Тек сам касније схватио зашто: помно
сам их слушао, просто сам гутао њихове
речи. А они су, што са годинама долази, волели
да приповедају. И сад, ето, нашао се неко ко радо
слуша њихова казивања и ко ће сачувати у памћењу што је од њих чуо. Захваљујући томе, доста
знам. Многи стари су ми причали, поделили са
мном своја знања и сазнања, каткад и тајне. Касније, кад сам одрастао, видео сам да деца обично не пазе, нерадо слушају такве приче. А после
се правдају за своја мањкава знања да им, тобож,
нико ништа није говорио, нису их ни волели.
Очева мати, Мајка – тако смо је звали, за нас је
то било њено име – много пута ми је испричала
два-три пресудна догађаја из свога живота. Кобне случајеве. Било их је шесторо деце у породици.
Мати јој је била рођена Теодоривић. Из будимског
Табана су дошли у Сентандреју; спомен-крст им
је на обали Дунава у старом граду. Били су трговци житом, и из неког разлога су се преселили у
Сентандреју.
Мој ћале каже да је Мајкин отац, његов деда,
био обичан нитков: подрумар и испичутура. Најбогатија и најугледнија сентандрејска породица
били су Хужвикови. Они су често давала и свештенике. Код тих угледних људи је био тај наш
деда Башић подрумар. Од тога је и умро, од алкохола. Народ каже: „Пије к’о смук“. У његовом
случају то је сто посто било тачно. И све је проћердао. Не бих рек’о неко велико имање, већ оно
мало што је било.
У тој породици су се родила три мушка и три
женска детета: три сина и три ћерке. Мајка је била четврта: имала је једног млађег брата и једну
млађу сестру. Кад је дошло време, удала се за
неког музичара, Србина, из доњих крајева. Тај
њен супруг је знао како треба смотати жене: дотле

МИКЛОШ САМОШ

Марципан-царство мога оца
роман судбине

им је причао, улагивао се док им није завртео
памет. Било шта да је говорио, била је то права
атракција. Тако је, на пример, оставио иза себе
целу свеску народних балада. Да ли их је сакупио
или преписао, или можда сам спевао – никада се
није сазнало. У сваком случају, одличан музичар
је био. Свирао је у српским оркестрима.
О Србима се зна да се воле веселити. Барем што
се мушког света тиче. Весеље почиње тако да се
састану негде, у некој кафани. После нешто времена неко узме инструмент, рецимо тамбурицу,
други однекуд извуче гитару, трећи запева и већ
се цело друштво весели. Има ту неког нарочитог
штимунга: свирају за себе, за своје задовољство.
Проблем је само у томе што не знају да престану.
Кад се загреју, нико више не гледа сат, не мари за
време, само се песма ори, све преплављује и држи
их на окупу.
Кад је таква забава, жене једино могу да седе у
буџаку или уза зид и да гледају, слушају како им
се мужеви веселе. Мушкарци и пијуцкају уз песму, такав је ред, али нипошто да се напију. Никад
никога није требало на рукама носити кући јер се
напио до даске. Мађар лоче, вазда му је при руци
чаша. Срби попију по чашу-две и крај.
Чувени су сабори на Старој води поред Сентандреје. Ту се, кад је водица, састају породице и
сви говоре српски, чак и они који већ слабо вла-

Од сиромашка до богаташа

Г

Из предговора преводу романа Миклоша Самоша

лавни лик романа, уједно и родоначелник
породице Самош и заснивач истоимене
посластичарске династије, превалио је
управо такав животни пут. Подигла га, како
народни певач воли да каже, „самохрана мајка“,
сентандрејска Српкиња, за унучад само Мајка,
великим почетним словом и дугоузлазним акцентом, јер је за њих то било њено име. Подигла
је, у крајњем сиромаштву, два сина: старијег
Николу Савића, који је умро у двадесет четвртој години живота, и Младена.
Младена су сентандрејски Мађари назвали
Маћи, што је облик одмила за име Маћаш, и он
је то прихватио и у цивилном животу употребљавао, али је у својим документима доживотно остао Младен. Имао је двадесет и кусур
година када је сазнао да је само у црквеној матици заведен као Младен Савић, док су га у
државну матицу увели по материном девојачком презимену Башић. Покушао је да ту збрку
око породичног имена рашчисти, али су га
званичници убедили да би било једноставније
када би изабрао себи неко мађарско презиме. И
тако је од Младена Савића постао Маћаш Самош.
Прворођени син Маћаша Самоша Миклош
се прихватио да напише роман о животу свог
оца и у поднаслову је своје дело назвао „роман
судбине“. Да је остао при првобитној намери,
таква дефиниција би била адекватна. Али ова
књига је испала много слојевитија, а поготово
разгранатија од праволинијски компонованог
романа личности. У првом реду стога што
паралелно тече прича о животу оца и сина.
Али радња обухвата и друге чланове породице па ова књига има и примесе породичног
романа. Осим тога, док пратимо животни пут
главних јунака, пред нашим очима се оцртава
и друштвена, политичка, економска, па и културна стварност Мађарске од средине XX па
до почетка XXI века. Ту разгранату повест
ипак повезује једна главна нит која се провлачи кроз целу књигу. Понекад нестаје, губи се,
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па онда као понорница поново избија на површину и повезује роман у јединствену целину. Та нит је животни пут Маћаша Самоша.
У тој мађарској стварности породица Самош
је живела својим помало особеним животом.
Отац, који је посластичарски занат изучио код
најпознатијег будимског мајстора, за време социјализма се запослио у државном предузећу.
То га ни занатски ни материјално није задовољило па је у свом скученом стану почео да производи салон-бомбоне и продаје их на црно.
Није водио рачуна о тадашњим законима, није
марио за опасност, био је истрајан и својеглав.
Рука државне безбедности га после неког времена сустигла па је проглашен за народног непријатеља и осуђен на седам година робије.
Одлежао је само три јер је 1957. затворски капацитет био потребан за политичке осуђенике
који су учествовали у устанку 1956.
Стоичким миром је подносио и затвор и од
свог настојања да постигне нешто више од
онога што су ограничења социјализма пружала, није одустајао, није се предавао. По завршетку радног времена код државног предузећа, одрадио је још осам сати у свом стану
производећи руже од марципана које су посластичари користили као украс на торте. Чим
се указала прилика, а било је то друге половине хиљаду деветсто осамдесетих година
када су реформистички комунисти почели да
уводе нове економске мере, затражио је дозволу за оснивање приватне фирме, и после дужег натезања, одбијања, и добио. Тада почиње
успон до тада сиромашне породице, и процват
посластичарске фирме Самош у којој су поред
оца радили и његов млађи син и кћи. Само
неколико година касније, новинари су Маћаша Самоша назвали „краљем марципана“.
За то време је Миклош, прворођени син Маћаша Самоша завршио економски факултет и
правио лепу каријеру код разних државних
предузећа. Био је главни књиговођа и заменик
директора код Предузећа пољопривредних ма-

дају тим језиком. Чувају традицију. Банда свира,
сви играју.
Једном је на Стару воду дошао и Тихомир Вујичић. Мало се мувао испред оркестра, а онда је
од једног свирца затражио да му препусти виолину. Ја такво весеље у животу нисам видео. Тихомир, кад је засвирао, више није престајао. Ја
сам тада због нечега морао да скокнем у град. Кад
сам се вратио, Тихомир је још увек свирао, као у
екстази. Око њега су већ сви били уморни, али он
се држао и само свирао. Није му сметало ни то
што се публика полако разилазила.
Такав музичар је био и Љубомир Савић који
је, на велику радост фамилије, запросио Мајку.
Од шесторо деце баш њу, на коју је најмање светлости пало. Није знала добро ни српски ни
мађарски. Можда је завршила четири разреда
основне школе. Знала је писати и била је биготно побожна. Кад је мислила да је сама, говорила је у себи, мрмљала је нешто ужасно брзо. Као
да је неки псалам понављала. Али да њено мрмљање никаквог смисла није имало, то је к’о
бог.
Породица се радовала што се Мајка тако добро
удала, пошла за талентованог музичара који има
добар посао. Одселили су се у Будим, на Сенском
тргу су изнајмили стан, и живели би – можда
срећно.
шина у Солноку, стручњак на високом положају у Министарству финансија, радио је на разним важним пројектима. Али не пада далеко
ивер од кладе. Попут оца, ни он се није задовољио малим па је већ последњих година једнопартијског система почео да ради као финансијски саветодавац. За време транзиција био је
саветник једне новонастале партије која је победила на првим вишестраначким изборима. А
онда се разочарао. Тадашњим новим, или често
старим-новим политичарима нису били потребни стручњаци. Важно им је било да учврсте
своју власт, а потом да се домогну државне
имовине. Приватизација која је започела још
последњих година социјализма, узела је маха.
Била је то заиста „прихватизација“, како ју је
духовито назвао један српски песник који је
почетком деведесетих нешто више од годину
дана живео у Будимпешти.
У тој ситуацији Миклош Самош се домогао
најстарије будимске посластичарнице Русвурм,
најпре као закупац, а касније као власник. Ту
је почела посластичарска каријера дипломираног економисте. Неко време се паралелно бавио
и финансијама, али постепено се повлачио из
тог света. Ево, како о томе он сам говори: „Пословао сам. Убирао сам новце – туђе. Улагао
сам новце – такође туђе. Набављао сам кредите
– за друге.“ А нешто касније: „Некако ми је било доста свега тога.“
Микош Самош данас држи четири посластичарнице и сматра себе искључиво посластичаром. Повратак породичној традицији га још
више приближио оцу с ким је увек одржавао
добре везе. Једино се у неким својим уверењима, у погледу на свет, у односу према животу и
религији нису увек слагали. Окорели реалиста
па стога и атеиста, Маћаш Самош је пред крај
живота ипак почео да се занима и за духовна
питања и ту је затражио помоћ свог сина. То их
је још више зближило па је на концу и душевни
живот оца и сина, зачињен са мало мистике,
дошао у склад.
Књига се смрћу Маћаша Самоша, алијас
Младена Савића завршава, али се повест породице Самош, како аутор каже, наставља. Јер
ниједна прича никада није завршена.
Предраг Степановић

ПРОЗА МЕМОАР ПРОЗА МЕМОАР ПРОЗА МЕМОАР ПРОЗА МЕМОАР ПРОЗА МЕМОАР ПРОЗА МЕМОАР
Али календар је показивао 1914. У лето је избио
рат. Љубомира су одмах позвали у војску, и Љубомир је у првом окршају погинуо. У августу је
Мајка већ била удовица и носећа мојим стрицем.
Вратила се у Сентандреју где је од цркве добила
једну малу рушевну кућицу да се у њој скраси.
Тамо су становале две удовице са децом јер је у
међувремену и њена сестра Софија изгубила мужа. У тој кући су, у једној соби и кухињи, две
удовице подизале две девојчице и једног дечака.
У дворишту је био кочак и клозет.
Стриц Никола је рођен четрнаесте. Двадесетих
година је већ могао помало да ради. Ишли су у
надницу. Радили су на периферији Сентандреје,
на Поткамену. Мајка је радила по кућама, прала
је и добила уверење о сиромаштву.
Млада жена са дететом. То стање није могло
вечито потрајати. Пред крај рата су у Сентандреји уконачили одред војника из доњих крајева.
Србе код Срба. Био је међу њима један војник
који се звао Младен Урсић. Био је пореклом из
доње Барање. Из „барањског Бана“, као је сам говорио. (Данас се то место зове Поповац и лежи с
друге стране границе.)
Урсић – име говори за себе. Латинског је порекла и значи медвед.
Да се разумемо: тај Србин који се тад нашао у
Сентандреји међу својима, ратовао је као војник
Аустро-Угарске Монархије против других Срба
који су живели у границама друге државе. Али
ту и тад је стигао заиста међу своје. До те мере да
се тим случајем родио мој отац.
Тад су дошли у посету рођаци, барањски Срби, накићени, врло црни, погледа мрког као поноћ. Били су имућни сељаци и кад су чули да
се родио мушки потомак дошли су да га виде.
Хтели су да га однесу са собом, али Мајка није
дала свог другорођеног сина. И тако су се посетиоци вратили несвршена посла. Никад више
нисмо чули за њих.
Мој отац је рођен 1. октобра 1918. године. Често
је говорио да одбијемо од тог дана девет месеци.
„Новогодишње дете сам“, понављао је и видело
се да је на неки начин поносан што је зачет у веселој ноћи.
Када сам Мајку запиткивао какав човек је био
очев отац, она је увек говорила о првом мужу
Љубомиру. Као, био је фантастичан, изузетан човек. Ако нисам одустајао и рекао да мене не занима Љубомир него онај други, онда је почела да
урла да је био варалица, курвар и битанга – и не
знам шта све није рекла за њега. Знала је да урличе неким дубоким гласом.
Из њених речи сам закључио да је за њега све
било прече од затруднеле Мајке и детета. Седамдесет година касније сам открио: био је ожењен,
нека врста сеоског плејбоја.
Питао сам Мајку које националности је био.
Видео сам да не разуме питање.
На којем језику је говорио обично, наставио
сам да питам.
Па српски, на којем би, српски.
И то је изговорила урлајући.
Толико сам могао да извучем из ње, ништа више.
Данас је тешко и замислити у каквој беди су
живели. Била је сама и морала је да брине о два
детета, а онда је још дошло и оно опште сиромаштво после рата, када је свакоме, и онима који су
раније добро стајали, лоше ишло. А како је онда
било онима који су, као они, живели од наднице.
То се зове крајња беда. Гладовали су и смрзавали
се – али дословно, како кажем.
Били су уверени да је свет такав и тако мора да
буде. Сиромашак гладује, сиромашак зебе.
Кад су некако успевали да набаве основне намирнице, мало кромпира, масти, малчице брашна, па још и нешто меса, чак и огрев за зиму –
осећали су се као на Хавајима. Кад су имали да
једу па су још и ватру у пећи могли да запале,
било је за њих право чудо. О неком бољем руву,
свечаној одећи ни сањали нису.
Тако су живели жена и два сина. А онда је наишла шпанска грипа. Велика епидемија после
рата.
И Мајка је добила, и Никола је добио. Поред
њих је лежало одојче, али оно није добило. Превртали су се од несношљиве температуре, а мој
отац се бацакао поред њих на кревету.

Преживели су.
Остала је беда, неимаштина, безизгледност.
Тако је кренуо живот мога оца. Право речено,
улица га отхранила. Мајка је цео дан радила, деца су ишла у школу.
Никола је био добро дете, мој отац сушта супротност. Неваспитан, необуздан, злочест. Дете
које сваког боговетног дана треба бити.
Причали су ми да га је Мајка сваки дан тукла.
Било чим што је дохватила: држаљем од мотике,
летвом из ограде, варњачом. А брат је скакао око
њих и дерао се да престане, престане. И то се из
дана у дан понављало. Цела Сентандреја је слушала како Мајка урла.
Мађари су мог оца назвали Маћи. Ваљда што
је био ниског раста.
Сентандрејци су често причали како се Маћи
једном попео на тополу поред потока. Било му је
тад око 7–8 година. Попео се, али не допола него
на сами врх.
Оданде је наравно пао. Остао је у животу, иначе како бих могао ја сад причати ову причу. Док
се суновраћао, гране које су штрчале успоравале
су пад, али су му изгребале и лице и тело.
Кад је љоснуо, био је сав крвав, али није се
изломио.
Отишао је кући. Мајка је опрала с њега крв и
кад је видела да му ништа не фали, истукла га као
никад.
Све те батине ипак нису помагале. Усред беспарице једном је ушао код месара, Србина, и наручио велики сендвич са шунком у земички кајзерици. Појео га је у сласт.
Кад му је месар споменуо плаћање, одговорио
је да ће доћи његова мати, то јест Мајка, и исплатиће.
Извукао је ужасне батине.
Све сам то сазнао много касније, кад ми је једном отац узгред рекао да данас већ и нема правих
земичака. Почео је да прича какве су биле такозване мирнодопске земичке и какве укусне шунке су висиле у месарама, и како су се те беле свеже земичке са сочном димљеном шунком топиле
у устима.
„Ако сте било толико сиромашни као што причаш, откуд знаш какве су биле земичке са шунком“, упитах га.
Онда је испричао да је на вересију узео код
месара.
„А шта ти је мати рекла“, наставих да питам.
„Шта, шта? Натукла ме.“
„Унапред си знао да ће те тући па си ипак затражио земичку са шунком?“
„Видиш, можда сам зато остао жив. Јер је јело
код мене увек било на првом месту. Нисам марио
за последице, јео сам. Никола, мој брат добричина, умро је од сушице. Ја сам преживео. Јео сам.“
Два детета. Обојица се боре против смрти од
глади. И онда један уђе у месару, други не сме.
Један једе, други се препушта судбини. Мој отац
се борио против ње, носио се са судбином. Ако
другачије није ишло, онда земичком и шунком.
Никола му се није придружио иако је био старији. Можда не би ни прихватио да га је мој отац
звао, наговарао, нудио.
Завршили су шест разреда основне, а потом и
грађанску школу. У таквим условима. Никола је
изучио за собомолера, али постао је мајстор за
све занате. Рука му је, што се каже, злата вредела.
Обичним ножем од парчета дрвета умео је да чуда ствара. Сматрали су га генијем рукотворина.
Само учити није волео, али ионако не би могао
да иде на студије. Мој отац је, међутим, био одличан ђак. Имао је памет к’о бритва.
Када је навршио шеснаест година, Мајка га је
дала код неког бравара за шегрта. Сутрадан је
збрисао, ни примирисао није више тој радионици.
Радије је одлазио у Пешту да тражи посао. Желео
је да постане кувар, да увек има шта да једе. То
му је постало животно питање.
Пешке је ишао, пешке се и враћао у Сентандреју. Био је шеснаест година и око 155 цм висок.
Посао, наравно, нигде није добио. Свуда су га
одбили, можда га нису ни приметили због ниског
раста. Пре него што би пао мрак, одлучио се за
последњи покушај: ушао је у Августову посластичарницу у будимској Кристина-вароши.
Тамо се некоме јавио и рекао шта тражи. Дотични га из цуга одбио.

Szamos Miklós:
Apám királysága (sorsregény).
Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2009.
*
Писан и објављен оригинално на
мађарском језику, мемоарски роман
Миклоша Самоша, познатог
мађарског посластичара српског
порекла из сентандрејске породице,
ускоро излази и на српском језику,
у преводу и с предговором
Предрага Степановића.
Очепљен, управо је кренуо ка излазу, кад га је
једна келнерица, која је чула претходни разговор,
зауставила.
„Еј, момчићу, причекајте мало!“
Био је ситног раста па се није увредио због таквог ословљавања. А и иначе, тражио је посао.
„Хтели бисте да учите за посластичара?“
„Да, управо то“, одговорио је и заблистале су
му очи.
„Шеф моментано није овде, али ускоро ће се
вратити. Онај с којим сте разговарали, само је
келнер. Седите и сачекајте господина Августа.“
Господин Август је незадуго стигао.
Мој отац му је пришао, ударио петом о пету
као да се јавља на рапорт. Умео је да се понаша
већ и тада.
Представио се као Маћаш Савић.
Можда је имао срећу што је власник посластичарнице господин Јожеф Август био такође ситан
човечуљак. Одмерио је самозваног посластичарског шегрта.
„Колико имаш година, синко?“
„Шеснаест.“
„И ниси нарастао већи?“
Питање је било глупо, али мој отац се није збинуо, само је одмахнуо да није.
„И које си школе завршио?“
Саслушање се настављало.
„Шест разреда основне и грађанску.“
Господин Август се мало зачудио.
„И желиш да постанеш посластичар?“
„Да. Волео бих.“
„Добро, примићу те.“
Тиме је ствар била свршена.
Мој отац се преселио у Будим, у Кристинаварош, у Августову посластичарницу која се налазила на месту данашње сластичарнице Дерине.
Постао је шегрт, а добио је и коначиште где је
могао да преноћи.
Тако је постао посластичар.
(Одломак из првог поглавља)
НЕВЕН
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а последњем предавању летњег семестра
студенти уручују професору – аутору ове
приче – своје јефтино повезане домаће
радње о трик-роману.
Тачније, реч „уручују“ не покрива истину. Црнокоса студенткиња каже да су студентски радови изгубљени. Можда и уништени.
Аутор се смешка. „Изгубљени рукописи!“ О
томе је поповао целог семестра…
Али не лези враже!
Бубуљичав студент укључује мали рачунар и
показује вест о пожару књиговезачке радионице
преко пута факултета.
– Изгледа, рукописи ипак горе – мрмља аутор
ерудитно, и тиме се завршава летњи семестар о
трик-роману.

*

Но би ли иком пало на ум да после пада комунизма…
– Чекај – фркће госпођа Алина, отпијајући
гутљај чаја из ауторове радне шољице. – Мислила сам да је пљување по комунизму изашло
из моде.
– Ја не пљујем по комунизму – оклева аутор
црвеним фломастером изнад критиковане реченице. – Напротив… Слушај даље:
Но би ли иком пало на ум да после пада комунизма постоји цензура. И да од ње има фајде.
Након последњег предавања аутор свраћа у
секретаријат да преда формулар са оценама и датумима за усмене испите. Док он обавља администрацију, секретарица му преноси поруку из
деканата да су копије изгорелих студентских
радова сачуване у канцеларији комисије за рецензирање факултетских издања.
Аутор је одјурио у деканат. Стрефило се, наиме,
да на чело факултета баш у то доба – а први пут
историји! – буде изабран женски декан… то јест
деканица (или деканка или декануша ).
Она је хтела да почетак свог деканисања обележи значајном научном приредбом која ће се
памтити. Нудио се догађај са изгорелим а ипак
сачуваним студентским радовима о трик-роману,
па је деканка одлучила да се приреди конференција посвећена тој теми, то пре што се појам
„трик-романа“ родио у глави професора баш овог
факултета.

ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ

На последњем предавању

Мото: „Сва лица поменута у овој причи, живе, или су живела, у
стварности. У овој књизи, међутим, сва њихова дела, карактери, и
речи, претворени су у литерарне креације које немају везе ни са
једним лицем у стварности, него представљају иреалне фикције
према пишчевој потреби за причу о прошлост.“ (Милош Црњански:
„Код Хиперборејаца“. Непотпуно тачан цитат.)
и секретарица. У Пешти је посетио наш факултет,
с чијих је прозора Марија Кодама одушевљено
сликала панораму Дунава, па сам ја, тада млада
асистенткиња, одвела госте на Славистичку катедру, одакле пуца најлепши поглед на реку у
центру Пеште и Будима, тамо где их повезује
помпезни бели мост као пантљика. „Можда као
грудњак?“, питао је Борхес, који је тада већ био
малтене сасвим слеп.

*

Конференцију отвара деканица својим излагањем „Борхесов нагиб“.
Зрела латинска госпоја, права сењора која је у
младости изгледала као плесачица а данас делује као искусна кафанска певачица крупних очију
и орловског носа и тесних усана ружираних у
нијанси кармажина, обукла је хаљину црне и кестенасте боје са златастим первазом, а на домалом
прсту леве руке има прстен с рубином попут зреле вишње.
Свесна да је њено предавање само увод у цент
ралну тему, декануша каже да ће се она ограничити на једну литерарну догодовштину везану за
овај факултет и за главног јунака ове конференције. Анегдота је помало фантастична али наскроз истинита, што ће деканица илустровати
фотографијама.
Пројектор избацује на зид једну стару, пожутелу слику…
– Хадрович! – вичу старији професори.
– Јесте, професор Ласло Хадрович – потврђује
предавачица. – Но да ли препознајете оног другог
чичу крај Хадровича? Оног који као да скаче кроз
прозор.
– Храбал?
– Не, не! Слика је много старија. Погледајте
старомодне панталоне.
Човек се види само допола, из профила, а ни
снимак није оштар, па декануша чека мало, затим
открива тајну:
– Борхес!
„Ау!“ (Колективно изненађење!) Откуд Борхес
у Хадровичевом кабинету?
– Боме, ово је јако занимљив податак – објаш
њава деканка. – Борхес је пропутовао кроз Будимпешту приликом свог знаменитог пута око
света. Намеравао је да напише светски атлас с
фотографијама које је снимала Марија Кодама,
Борхесова супруга, раније његова студенткиња
8

]

НЕВЕН

Док је Марија Кодама сликала, деканица (као
млада асистенткиња) нудила је кафу, а Борхес је
тражио мало рума.
– Није да није! – узвикује аутор као да се нечег,
магловито, присећа.
– Јесте, јесте! – смеје се декануша. – Ви сте нам
притекли у помоћ.
Јер откуд рума на славистичкој катедри? Имали су само шљивовицу и вотку.
– Али на сву срећу, у библиотеци Славистичке
катедре нашла сам једног марљивог студента:
јунака ове конференције. Он је понудио боцу рума из своје торбе.
Истина, додаје деканка, био је то… руку на срце… деканица верује да сада, после толико година, није увредљиво ако каже да је студентски џеп
био плитак, па је Борхес добио неколико капи
јефтиног рума за колаче.
– Рекао је учтиво да је арома врло специјална;
таквог рума никад није пио. Где се може купити?

*
Уз кафу, Борхес и Хадрович разговарају о књижевности.
Борхес жели да чује Хадровичево мишљење о
једном српском писцу. Важно му је за пројекат
„Атлас“.
Хадрович ређа српске путописце из средњег
века, али Борхес каже да њега занима један савремени писац. Данило Киш.
Недавно, на књижевној вечери у Француској,
конкретно на универзитету у Стразбуру, нека

студенткиња устаде и замери Борхесу да је приликом писања приповетке Тлен, Укбар, Орбис
Тертиус пропустио да користи највећу путничку
енциклопедију на свету. Ако га ствар занима
озбиљно а не само као литерарна играрија, нека
пита српског лектора на факултету у Стразбуру.
Тако је Борхес стигао до Киша.
Киш му је отпевао, пратећи себе на гитари,
једну тужну мађарску песму и показао Ред вожње свога оца Едуарда Киша: Југословенски земаљски и интернационални кондуктер, аутобуски, бродарски, железнички и авионски (1933,
1938). Био је то онај допуњени примерак који је
Едуард Киш безуспешно нудио за штампање, а
радио је на њему годинама: рукопис је стајао у
фиоци писаћег стола, прекуцан на машини, исподвлачен црвеном оловком, пун исправки са
стране, налепљених делова, фуснота, бележака,
додатака, преамбула, крцат чудним знацима и
малим, минијатурним идеограмима.
Када је Борхес пошао на пут око света, пратио
је упутства „Кондуктера“ Едуарда Киша. Надао
се да ће га Ред вожње Кишовога оца одвести у
Тлен, Укбар.
Стигавши у Будимпешту, Борхес је чуо да овде
живи један од најмеродавнијих слависта, професор Хадрович, па Борхес жели да чује његово
мишљење о Кишу. Да ли је тај писац реалиста?
Није ли причу о допуњеном „Кондуктеру“ само
измислио? Марија Кодама каже да је Киш чупавац
с разбарушеном косом.
Хадрович се скромно осмехнуо и признао да
слабо прати савремену књижевност. А субјективно може изјавити само толико да се он никад
не би латио читања реда вожње; то мора бити
досадно, поготово у односу на дела античких
великана и средњовековних скриптора, које он
преферира.
Ево на пример средњовековни роман о Тројанском рату.
Хадрович је о српском преводу Тројанца написао студију. Борхеса ће можда занимати да се у
српској верзији романа спомиње „коњ од црнога
стакла“ у којем „може стати три стотина наоружаних витезова“. Хадрович тврди да је та глупост
настала услед лошег превода с мађарског језика,
јер „велики шупљи коњ“ у мађарском може бити
„felette üreges ló”, што је преводилац могао прочитати као „fekete üveges ló”, то јест „црни стаклени коњ”.
Борхес се смејао и захтевао да Марија Кодама
забележи професорову причу. „Caballo negro de
vidrio!“ Замолио је професора да му запише тачне мађарске и српске облике тог израза, затим је
Марија Кодама направила неколико заједничких
снимака о Борхесу и Хадровичу (то су ове слике
које учесници конференције управо гледају), и
тиме је посета била окончана. Борхес је при опраштању обећао професору Хадровичу да ће му
написати разгледницу уколико пронађе земљу
Тлен, Укбар. Или ако стигне до Троје и нађе комаде црног стакленог коња, е-хе-хе, осмехнуо се
Борхес и додао да је професор Хадрович прави
генијалац.
И велики бећар!
– Е сад – завршава деканка своје излагање – да
ли је Борхес икада написао разгледницу професору Хадровичу, ја немам појма; нисам имала
прилику да претражим Хадровичеву заоставштину; тај посао чека будуће истраживаче. Открију ли Борхесову разгледницу из Троје или
земље Тлен, Укбар, географи ће нацртати нов
атлас света, а књижевни историчари мораће да
напишу нову повест књижевности постмодерне.
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П

ред будимском палатом
угарских владара аустријски војници су управо везивали Турке који су скрушено седели несхватајући како је то Алах
могао да окрене лице од њих.
Пуковник Луиђи Марсиљи није
обраћао пажњу на заробљенике. Издао је наређење да се развале тешка
врата краљевске палате. Затим је
јурнуо у одаје дворца и у једном
крилу пронашао десет сандука у
којој су биле похрањене руком писане, богато илустроване књиге
некадашње чувене библиотеке краља Матије Корвина. Осам стотина
манускриптаǃ Дрхтавим прстима
је прелиставао гипки пергамент.
Очи му запловише по украсним
иницијалима, минијатурама, стилизованим приказима биљака и животиња. „De bello Gothorum” од византијског историчара и песника Агатија из Мирине. Марсиљи се разнежи додирујући златна слова, портрет краљице Беатрикс, супруге
угарског владара Матије, беле буцмасте анђелчиће и украшени приказ
арагонско-мађарског грба. Марсиљи замало да зарида када је отворио
богато украшено дело Филострата,
атинског софисте. На страници кодекса, који је подсећао на диптих,
преовладавала је црвено-златна и
плаво-златна комбинација боја. У

З

а готово сва прозна остварења
Драгомира Дујмова, било да је
реч о приповеткама или о романима, о делима која су у свету
савремене српске прозе разазнатљива најпре по тематској разноврсности, али и стилом, који се знатније
ослања на класику, на оно у њој лепотом довољно постојано да може
издржати слободнију надоградњу а
њоме и прожимање са новим интенцијама, заједничко им је најпре то да
садржај, а у њему и стваралачки
изазов писању, овај, иначе, плодни
писац најчешће налази у далекој,
многима незнаној прошлости. Дакле, у историји, а у том давнопрошлом времену изазов су му најпре
оне „беле тачке“, прећутане, забораву на милост и немилост препуштена слова истине, односно они делићи
из биографија људи или хроника о
драматичним догађањима минулих
доба. И увек је ту реч о нечем или о
неком што је и у историји као науци,
тиме и у књижевности, као тема,
било или је и сада до невидела скрајнуто, занемарено, маргинализовано,
далеко од главних путева којима се,
иначе, стиже ако и не до потпуне
истине, а оно до нечег тако јој блиског, а књигом/словом о томе пред
оком читалаца доима се као сазнање
које нам је и те како недостајало.
Изазов читању садржан је управо у
томе што је на страницама његових
књига интригантна прича са свим
својствима откривачког, а тиме једнако и научне и књижевне пажње
вредан књижевни садржај. Речју, био
то тек фрагмент од незнане нам повести, или панорама од мноштва
сабраних целина, захваљујући приповеткама и романима Драгомира
Дујмова, извесно је, бивамо знатно
ближи сазнању о томе шта се и како
се нешто значајно у минулим добима, вековима испред нас доиста и
збило, а тајном је, или је вешто, зарад
нечијих интереса, завереничком
ћутњом било понекад и вековима
прекривено. Нимало случајно, јер

ДРАГОМИР ДУЈМОВ

Огледало од зеленог јасписа
Одломак из романа

десном делу налазила се минијатура са мотивом тријумфа краља Матије и златним словима на плавој
подлози исписан похвални текст у
част угарског монарха.
У том трену изби пожар. Марсиљи је престрашено трчкарао и заповедао војницима да одмах износе
рукописно благо. Уморни, поднапити мускетари само су нехајно одмахивали рукама и превртали сандуке
по одајама палате ужурбано трагајући за златом и драгим камењем.
Марсиљи је успаничено износио
књиге из зграде чији је кров већ захватио велики огањ.
Очајни Чолак Мехмедбег је седео
у прашини жудећи да угледа лица
вољене Фатиме, ћерке и сина. Пожелео је да похрли путем Месеца. У
том општем расулу, дерњави и пропасти читавог једног света, изненади га призор успаниченог аустријског пуковника. По његовом лицу
струјали су потоци зноја. По Марсиљијевој бујној власуљи хватале су
се варнице и чађ.
У истом моменту на великом

тргу испред краљевске палате, бауљао је измрцварени и уплакани
лик Исака Шулхофа. Везаног рабина водио је малаксали чешки
каплар. Скрхан болом, Исак се
тетурао попут пијанца. Нестанак
сина Симсона и смрт супруге
Естер довели су га на ивицу лудила. Но, у том трену од губљења
свести спасила га је успаничена
прилика Луиђија Марсиљија. Он
је као помахнитали несрећник јурцао и износио књиге, стављао их
у прашину и поново се враћао у
дворско здање које је све више захватао стравични пожар. У овом
часу неупамћене окрутности, масакра и грабежи, неко се ипак нашао да спашава књиге, ту лепоту
људске душе и мудрост минулих
времена. У једном моменту сусретоше се погледи Чолак Мехмедбега, Исака Шулхофа и Луиђија Марсиљија. У њиховим очима заискри
питање о неминовности, а у зеницама им зацакли огледало од зеленог камена јасписа.
По улицама негда красног Буди-

Провид кроз и за сва времена
Наспрам књиге „Огледало од зеленог јасписа“
Драгомира Дујмова
књигом/словом о томе сад много
шта бива коначно обелодањено, а
најчешће је ту, ако не у целости, а
оно бар понешто, и од оног недовољно нам или потпуно непознатог што
је са значењем судбинског за целовитији опстанак државе, нација, вере, међу свим, као што је то учињено
и овом књигом, и о страдању српског
народа сва три закона.
Формом и садржајем, свим новинама у погледу концепта, прозно
дело „Огледало од зеленог јасписа“
жанровски је најближе жанру малог историјског романа. Њиме најпре потврда трајности, или доследности писца Дујмова у привржености таквом тематском интересовању за догађаје у далекој прошлости,
чијом се спознајом знатно лакше
може разумети и време садашње. У
тој константности, боље рећи, у
времену увек садашњем, словом о
непознатом из времена прошлог
изнова суочавање са оним што је
доиста вечни презент неминовних
људских сукоба, непрекидне тежње за доминацијом једног народа
или једне вере, једне идеологије
над мноштвом других. Слово је то
вечне истине о (пре)моћи силе, тамног зла у односу на нежност и
мелемност добра коме, ваља и то
изнова истаћи као стварносну чињеницу садржану у светим књигама свих доминантних вера, доиста
стреме све велике религије, али
заслепљеност властитим сјајем,
самољубље, зебња од другог и
друкчијег, разложни страх од става
који је мимо владајућег погледа у
све(т) око себе, надасве и та постојана људска глупост, неукротива
сујета, људска подложност ташти-

ни, све то, на свеопшту жалост,
чине да и религије буду не само
духовна уверења у опредељењима,
не само споном са небеским, него
и у функцији убојитог оружјем за
другу (зло)употребу. И управо та и
таква искључивост кроз векове,
како некад, тако и данас, чини
истинитим све оно што је у мисли
о коби која прати човечанство поруком садржано у латинскoј сентенци Semper idem (Увек исто). С
таквом мишљу се ишчитава и са
свим примислима о сродности са
догађањима из времена садашњег/
увек несигурног, доживљава све
оно што је веома занимљива прича
на страницама дела „Огледало од
зеленог јасписа“.
У погледу теме и садржаја, односно прозног концепта романа-хронике „Огледало од зеленог јасписа“,
евидентан је и знатнији помак, односно ненадани, тиме и веће пажње
вредан измак од писца Дујмова до
сада својствене прозне мозаичности,
која у његовим приповеткама и романима најчешће настаје паралелним рукавцима, потом укрштајима
и спонтаним сливањем или збирањем мањих или већих фрагмената у
главни приповедачки ток, у компактнију целину. У основи, тиме и у
самом језгру приче о опсади и ослобођењу Будима најпре су оне реалистичне, дакле, стварносне/непобитне историјске чињенице до којих
овај писац-истражитељ, али и маштоградитељ, стиже зналачким пребирањем по старим, мало коме знаним књигама, ишчитавањем прашњавих списа и летописа, путописа,
налажењем грађе у историјским и
другим архивима, у верским књига-

ма лежало је четири хиљаде лешева. Махом цивила. Вест о славној
победи Карло Лотариншки је послао у Беч по принцу Лудвигу Нојбуршком а у Минхен по Јаношу
Шерењију. Три дана је трајао крвави пир у Будиму и то није служило
на част хришћанске Европе. На
против!
ма... Како му се и то показује недовољним на путу до књижевне истине ка којој тежи, а то је такође једна
од битнијих стилских одлика свих
његових прозних остварења, следи
ауторски дослух са народним предањима, моћним митовима и за причу благодатним легендама, потом и
надградња свега за свеобухватнију
причу сабраног богатом фикцијом,
маштовитошћу која се најчешће, а и
нема нам другог и другачијег избора, прима/схвата као логичан одраз
оног што се можда и збило а с неким
разлогом измакнуто је трајнијем сећању. Таквим, иначе добро осмишљеним укрштањем разних повесница о људима и догађајима из
далеке прошлости (из периода којим
је обухваћено време од три и по века), о аутентичним историјским
личностима, али и о оним незнаним
актерима који су, показаће се током
приче/видела у многим обрисима, у
драматичним призорима „Огледала
од зеленог јасписа“, били део тог великог збитија, настаје књигом/огледалом изнова живот. Књигом/огледалом бива видљива и истина којом
је коначно избрисана бар једна из
мноштва белина, такозваних белих
мрља у европској, једнако и хриш
ћанској и отоманској повести са зачетком у петнаестом веку. Управо
на тај начин, дакле, без подела на
тематска поглавља, роман „Огледало од зеленог јасписа“ саздан је од
знатно чвршће прозне целине која је
тематски у потпуности усредсређена на осветљавање једног великог
историјског догађаја, са значењем
судбинског, преломног трена у
европској историји: опсада Будима
од стране Алијансе хришћанских
европских држава и коначно ослобађање од Турака 2. септембра 1686.
године, после равно 145 година отоманске, моћне исламске владавине
у овом делу Паноније, тик уз само
срце Европе.
Давид Кецман Дако
(Одломак из поговора)
НЕВЕН
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НИКОЛА ЛАСТИЋ

Песма
Пепео
несит
Опран
иверја

Синтагма
(Из „Проклете авлије“ Иве Андрића)
Човек.
Човек мешане крви.
Бити.
Човек од оца и мајке.
Мешана крв.
Отац Турчин.
Мајка Гркиња.
Бити човек.

Scamia mia
della salute

Тројица
Увек недоречен,
просјак ми, бодар,
мимоход, сеном,
без лика, сриче.

Опрости, школо стара, опрости
што твојих дана не жалим чар,
јер осим твојих фантастичности
ја памтим само суседни бар
у ком смо после наставне злости
ми сваког дана попили пар
опојних чаша ракије љуте,
scamia mia della salute!

У џеп, стрпао је,
од капута,
пучину: крак јој
прти нем.
Тетура без ногу.
Корак му све тежи,
траг му све чезне
стопа…

Не седим више у клупи вазда,
скамију моју греје већ тур
клинаца нових, док мене газда:
животни вихор, тај луди жур
баца на муке, а моја бразда
кривуда већ у далек футур,
а не знам какав, не видим путе,
scamia mia della salute!

Без наводника
Суморна, тмурна,
Застрашена, уплашена,
Бедна, гладна,
Преварена, заведена,
Ојађена, усамљена.

Наравоученије:
Радо бих опет сео ја у те,
scamia mia della salute!

Попљуван, подељен,
побеђен, понижен,
без сржи
час зрели што претрпи, плави?!

*
Неки чичица од седамдесет година каже свом
вршњаку:
– Нас двојица имамо луду срећу.
– Зашто?
– Ни данас не морамо ићи у школу.

Ин меморијам

Слободан
Ж. Марковић

(мило шевић)

Језикомудријашке
ситнице
Како се звао Кишов адвокат?
Кишобран.

*
Да ли је „пивница“ икавска варијанта од
„певнице“, или је „певница“ екавска варијанта
од „пивнице“?

*
Лингвисти кажу да није слободно мешати разне варијанте. Треба користити или ијекавску, или
екавску, или икавску.
А Мађарима је чак и то слободно? Кад кажу
„széna“, то долази од екавског „сено“, а кад кажу
„ritka“, то је од икавског „ритко“.
– прст –
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НЕВЕН

Д

1928–2015

ана 11. септембра 2015. године преминуо је
у Београду књижевни историчар Слободан
Ж. Марковић. Рођен је 1928. године у селу
Горњи Мушић, код Ваљева. Од 1956. ради на Филолошком факултету у Београду где постаје редовни професор нове југословенске књижевности, а вршио је и дужност продекана и декана.
Као предавач наступао је на универзитетима у
Гетингену (Немачка), Пекингу (Кина), а у Србији у Београду, Нишу и Приштини.
Поред професорског рада био је познат као
један од оснивача и дугогодишњи директор Међународног славистичког центра у Београду. Био
је више година председник Друштва за српскохрватски језик и књижевност Србије и Савеза
славистичких друштава Југославије, те одговорни уредник часописа „Књижевност и језик”,
председник Управног одбора Змајевих дечјих
игара и главни уредник часописа „Детињство”,
члан Председништва Међународног комитета
слависта, потпредседник и председник УНЕСКО

Загонетке

3
Ко у лету, голуба, устрели, из уста,
Ко му, у цвату, оте, грану, ко,
Коме то рањеном, грохотом, плавети
Покров, одар-олтар, спрема тихо?!
4
Која је та пут, несварена,
шапат пркоса целиван угризом,
свод мимоходом црва?!
5
Ко ће наћи, ко да потражи
податни бездан питоме чељусти
симбол или метафору у којој речи?!
6
Ко ће да је грли без руку,
кога она да храни шупља
где је та ноћ, где та звезда?!
7
Ко ти, слепо око, преда, правде:
прсте, разапете, за трен,
у неповрат стегнуте, недошао?!
8
Где је теретет сад, влат по влат,
украден, зора утрошена,
у свод, ко зна где, распрштен?!
9
Ко ће да искапи, чист од жеђи,
залогај бескраја,
бременит нерастом бити?!
10
Коме ће да поздрави судбина,
коме месец, коме сунце,
коме трезвени, коме видовити?!
11
Да ли ће неко угледати боје
дуге, оштре и прозрачне,
пахуље, довољно безазлене,
да падну, пролеће у роси,
посу у ком длану, зору,
нерођену у огледалу вода?!
12
Чија су то, на путу, леђа, твоме
трупови, бестелесни, стабла,
руке-гране, у наручју, скрхане,
земље, кожом, можда неба,
закрпљене, груди у развалине,
јалове, жене-цркве, солитера,
без корена, плод-жртве, узидане?!
асоцијације радника на књизи за децу и стални
научни саветник, један од оснивача и члан Извршног одбора Вукове задужбине, један од оснивача и десетогодишњи председник Управног
одбора Задужбине „Десанке Максимовић” и
председник Културно-просветне заједнице Србије. Као књижевни историчар изучавао је историју нових југословенских књижевности, њихове везе са светском књижевношћу, а бавио се и
књижевношћу за децу. Поред више стотина књижевних студија и расправа, објавио је десетак
самосталних научних књига и саставио је неко
лико антологија.
Као дугогодишњи директор београдског Међу
народног славистичког центра (МСЦ) био је у
контакту и са славистима из Мађарске: Ласло
Хадрович, Иштван Пот, Стојан Вујичић, Иштван
Њомаркаи, Предраг Степановић и Петар Мило
шевић често су учествовали на Скупу слависта у
Вукове дане.
Посветио је пажњу и нашој књижевности на
подручју Мађарске. Тако онда, заслугом Слобо
дана Ж. Марковића и његовог пријатеља Милоша Јефтића (познатог новинара Радио Београда) и залагањем Ђуре Поповића, сарадника
Демократског савеза Јужних Словена у Мађарској, штампана је у Србији антологија наших
књижевника из Мађарске – „На другој обали“
(Београд–Ваљево, 1984). Антологију је саставио и поговор написао Петар Милошевић, док
предговор потиче из пера Слободана Ж. Марковића.

ПАРОДИЈА ПАРОДИЈА ПАРОДЈА ПОЕЗИЈА ПОЕЗИЈА ПОЕЗИЈА ПОЕЗИЈА ПОЕЗИЈА ПОЕЗИЈА ПОЕЗИ
МИЛАН ЂУРИЋ

Песме

Ти и ја и са нама реч
Снио сам, у очима боју наде,
у носу ваздух древне земље,
чувамо га док држимо дах,
ти и ја и са нама реч.
Јутро је дар а дан је сан,
који одвека сањам,
који вечно сањамо,
ти и ја и са нама реч.
Изопачени кепеци стоје
у башти демонске боје
они се боје, они броје:
ти и ја и са нама реч.
Проклете џукеле тргају остатке гозбе
на гробовима наших предака, дебеле
и незасите праве мртво копиле,
у неверици
ти и ја и са нама реч.
Изнемогли старци штапинама својим
прете, крезубе теорије слажу, ја се бојим
у њима јесмо
ти и ја и са нама реч.
Они се керебече, истина им промиче,
то су кости чиме звече
које смо сами дали
ти и ја и са нама реч
Играју врзино коло,
рогато и наопако,
у њему нисмо
ти и ја и са нама реч.
Издахнух ветар олујни
и нема их више,
само
ти и ја и са нама реч.

*
Ти, што пловиш
пратећи ме дуж вечите реке,
носиш у себи траг који остављаш,
док кроз зрак ока твог у недоглед пружаш
своје мисли, танане нити у којим угледах свој пут,
а ти знаш да сам светом слободним погледом ходио тад
додајући му сваким даном зајмом лепоте по кап или бар тај
потез на сопственом портрету док ти се у бескрајној души огледам.

*
Остани сама
пусти варанову кожу
канџе дивље мачке
и чељуст штуке
Када ти се свет
стропошта на главу
нека те твој дух
води у мраку

То је то
Нешто ме гризе онако изнутра,
полако, али сигурно, то
сваким даном покушава да ми докаже,
како је све небитно, ситно и неважно
у односу на коначно и једино питање
које мучи све нас из дана у дан онако,
полако, али сигурно. То!

БЕНЦЕ АКНАИ

Хоћемо ли бит скупа и лети?
Реци да, а ја ћу те волети
Јер све за тебе направио бих
Док срце ми бије Ich liebe dich

Љубав је једна велика бина
Мајка ми је родила Србина
Твоје су очи у љубав врата
Тата ми је добио Хрвата

С тобом сам пио јутарњу каву
Макар си сада у другом граду
Скупа смо се возили трамвајем
Реци ми да ли ти недостајем?

Бит ћеш са мном слободна без ланца
Дјед имао унука Босанца
За љубав си нашла правог борца
Бака је имала Црногорца
*
Еј дјевојко дођи до бара
Попиј вино, љуби Мађара
Твоје су очи чиста дивота
Постани дио мог живота

Била си са мном и у књижници
Ал’ у стварности нажалост ниси
И сад си ту у мојим мислима
Док тебе нема, маштање има

Чекам већ да након биртије
Твој се бок око мене вије
Признајем, до тебе ми је стало
Бит ћу ти на струнама гудало
*
Жељезнички колодвор у Брну
Попио бих с тобом каву црну
Ако не пијеш каву, онда чај
Битно је да с тобом буде догађај

Ја сам без тебе сирница без сира
Без тебе је живот гозба без пира
Без тебе не бих написао ово
Без тебе је без везе свако слово

Обргле ме сад снежни предели
Мислиш ли на мене? То ми вели
Дивим се лепоти чешке зиме
у себи понављам твоје име

Чекам у Београду ноћни превоз.
Штета што ниси ту.
Недостајеш скроз.
У бусу замишљам како би било
Да си овде и седнеш ми у крило.

Песме

Ево ти речи искрене:
Од тебе ми срце крене
Знај да никад ниси сама
Пулсираш ми у венама
К’о Европа руском гасу
ја сам овисан о теби
Када заврнеш славину
ја ћу драга умријети
Ја сам термоелектрана
Хоћеш ли ти бити угаљ?
Да се држим у погону
Мени треба твој загрљај
Дјевојко из раја
Нек нас љубав спаја
Захвалан сам Богу
Што те знати могу
Врло си ми мила
Баш ме освојила
Срцу дала крила
Да л’ би ме љубила?
Љубав је увек у тренду
Хвала теби на викенду
Мени се чудо догађа
То чудо је цура најслађа
Што си дошла баш ти хвала
У срцу си ми остала
Па се надам да ускоро
Видећу те слатка цуро
Љубав према теби није нова
Најљепши бисер мојих стихова
Да будемо заједно ја сам склон
Била би за Божић супер поклон

Потребна си ми к’о струја тролејбусу
Без тебе ми је срце скроз у минусу
Требаш ми као лопта за ногомет
Као пруге за влак, керозин за лет

Док сам данас седео у возу
Пожелео сам те једну дозу
У ствари те волим од пролећа
А та љубав све је већа и већа

Пакла Сарајевске „дрине” у џепу
На свијету значи највећу срећу
Чудо од укуса и врхунски дим
Не могу успоредити ни са чим
Свака цура спрам тебе је сенка
Јер ти си нај-најлепша Словенка
Понос и лепота си Љубљане
Провео бих с тобом лепе дане
Тужне песме се свирају ово вече
Фердинандова крв на улици тече
Двоглавом орлу је рањено крило
Испали се метак, смеје се Гаврило
На једној страни туга, на другој дика
Монархија остала без наследника
Херој или убица? Историја суди
Што је прошло прошло је,
сад будимо људи
Да ти будем радник ноћне смене?
Ја сам ту, само назови мене
Шта је ово ако љубав није
Тела нам возе ноћне линије
Љубав с твојим очима се мјери
Ајмо будимо ноћни шофери
Загрли ме јако и дај ми пусу
Сједни ми у крило у ноћном бусу

Папа Фрања
у Сарајеву

Можда ову пјесму читаш и ти
па ћеш можда полако слутити
Знаћеш да је теби написана
Волим те од пете до усана

Лик из Буенос Аиреса
живи са љубављу без стреса.
Нек буде свет у мирном стању
Да ли чујемо папу Фрању?

Јутро је пола седам
Ову песмицу ти дам
Једна строфа с љубављу
Пуним срцем I love you

Милуј сестру и љуби брата,
где љубав влада нема рата
Отвори срце, пружи руку
и разноси ову поруку

Нова година, љубав је иста
Моје срце још куца на триста
Куца за тебе већ месецима
Да л’ ћеш бит моја док прође зима?

Из Босне у рај сви заједно уђу
Чувај своју веру, поштуј туђу
Баци сву своју мржњу у смеће
од љубави не постоји веће
НЕВЕН
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П

оред своје основне делатности која произлази из структуре музејских фондова и
збирки са експонатима највећим делом из
XVIII и XIX века, Музеј Српске православне
епархије будимске у Сентандреји у протеклим
годинама приредио је и неколико изложби савремене уметности, пре свега сликарства и графике.
Поред потребе да се музејској публици у Мађарској презентују и одређена достигнућа савременог српског ликовног стваралаштва, важан мотив
у организовању тих изложби у Сентандреји била
је и потреба да се српско уметничко наслеђе, које је у минулим вековима настало на подручју
Мађарске, и кроз савремено стваралаштво актуализује и на тај начин приближи публици. Наиме,
поновно ишчитавање и тумачење историјског
наслеђа кроз савремену уметничку делатност
пружа разгранате и структурално другачије могућности у односу на класичне музејске презентације у којим поставкама се у центру налазе
оригинални експонати и напор да се сложена
значења из прошлости протумаче данашњем човеку.
Изложба Данила Вуксановића која је приређена у Сентандреји под насловом „Плави круг
(с)ликовна обнова“ посвећена је српском културном наслеђу у Мађарској. На платнима која су
рађена у комбинованој техници и на издуженим
тракама од папира, сусрећемо мотиве ћирилских
слова и детаље из српских рукописних књига,
док су ти основни мотиви често допуњени и прилепљеним апликацијама, заправо колажима
одређених репродукција из српске споменичке
баштине у Мађарској. Уношењем у композицију чак и репродукција музејских експоната и
других мотива, као што су рукописне заставице,
печати и епитафи, отварају се нови комуникациони канали и долази до јасне интеракције са
одређеним сегментом наслеђа, а истовремено,
снагом ликовног поступка у целини рађа се и
одређена тензија и експресивност у ликовном
изразу.
У тој серији колажа са ћирилским словима на
изложби Данила Вуксановића суочавамо се и са
амблематском сликом Сеобе Срба од Паје Јовановића. Представу, која је у новијој српској уметности добила култно место, заправо лако препознајемо захваљујући јасним словним и другим
знаковима, али истовремено, уочени елементи и
сазнања воде нас и до снажно изазване потребе
за поновним слагањем формалних и суштинских
елемената. Од формалних, односно композиционих решења пада у очи и подвојеност платна која аутоматски изазива тензију и подстиче разна
питања. Константно се повлачи и преплиће се
нека дихотомија пре свега у динамичном и снажном сучељавању садашњости и разних временских и тематских нивоа.
Поред мноштва „скривених“ знакова из прошлости, у својој сентандрејској серији Данило
Вуксановић посебно је издвојио симбол котве,
заправо амблема Српског привилегованог трговачког удружења у Сентандреји које је током
XVIII века имало изузетне заслуге у подизању

„Плави круг (с)ликовна обнова“
Изложба Данила Вуксановића

барокне Сентандреје. Издвајање и сликање некадашњег амблема трговачког удружења од посебног је значаја у овој серији. Наиме, разумевањем
и ишчитавањем значења овог амблема у контексту значаја Сентандрејског трговачког удружења
као и разумевањем симболике која заправо пола-

зи од основног хришћанског и у барокном добу
широко прихваћеног симбола наде и постојаности, разумемо и стваралачки поступак Данила
Вуксановића који у сучељавању прошлости и
садашњости подразумева и изузетну обавештеност.
У случају платна са урбаним мотивима Сентандреје као што су раскошни јужни портал Саборне цркве, један барокни епитаф у порти Саборне цркве и Благовештенска црква на главном
тргу, Данило Вуксановић посебно обрађује и
даје превагу једној доминантној теми. Ове представе концептуално одступају од платна са ћирилским словима и са елементима колажа, а свој
снажан и заправо експресиван израз постижу
кроз изузетно разумевање материје и форме самог
предоченог оригинала, у овом случају архитектуре и декоративне пластике.
Данило Вуксановић у својој сентандрејској
серији „Плави круг“ слика и два портрета, лик
патријарха Арсенија III Чарнојевића, предводника Велике сеобе Срба, и портрет великог барокног
проповедника и илуминатора Гаврила Стефановића Венцловића. Као предложак за портрет па12

]

НЕВЕН

тријарха Арсенија III Чарнојевића послужила је
позната и често публикована представа која је
насликана у склопу једне иконе Христа Архијереја, сада на сталној поставци Музеја Епархије
будимске у Сентандреји. На том патријарховом
портрету који је насликан у првим годинама
XVIII века, превагу узимају светитељски идеализоване црте уместо истицања индивидуалних
особина, што је изазвало значајну пажњу и у научним освртима. Данило Вуксановић је пренео
патријархов лик не нарушавајући ту осетљиву
равнотежу и однос између индивидуалног и идеалног, али је ипак портрет насликао у попрсју
како израња испред плаве позадине са тек наговештеним текстом, односно назначеним ћирилским словима.
Вуксановићев портрет Гаврила Стефановића Венцловића полази од Венцловићеве илуминације у рукописној књизи „Беседа“ из прве половине XVIII века. Милорад Павић је у
својим истраживањима српске књижевности
XVIII века наведену илуминацију разумео и
протумачио као Венцловићев могући идеализовани аутопортрет. Данило Вуксановић зна
за Павићеву претпоставку, али и за Павићево
књижевно призивање Гаврила Стефановића
Венцловића и за његов поетски опис како је
сањао Венцловића у лику непознатог човека.
Поред првог питања које се намеће, да ли је
доиста у „Беседама“ аутопортрет најзначајнијег српског барокног проповедника, Павићева
научна хипотеза и његов сан индицирају и
мноштво других, па и сложенијих питања из
домена свестране саморефлексије, временске
и мисаоне, а која питања кроз „(с)ликовну обнову“ отвара управо Данило Вуксановић.
Коста Вуковић
Данило Вуксановић – рођен је у Сомбору 1973.
године, дипломирао је 1998. на Академији ликовних уметности у Новом Саду, где је и магистрирао 2005. Запослен је у Галерији Матице српске
као конзерватор-рестауратор. Пише ликовну
критику. Објавио је књиге Дуали (2007), Епизода
(2008), Пресек (2014).
*
Од Видовдана 28. јуна до 30. августа 2015. у
згради некадашње Препарандије у Сентандреји
била је приређена његова самостална изложба
под насловом „Плави круг (с)ликовна обнова“.
Организатор је био Музеј Српске православне
епархије будимске.
Овде доносимо слике Велика Сеоба, Амблем
Српског трговачког друштва у Сентандреји и
Гаврил Стефановић Венцловић.

