
  

Број 48. • Будимпешта, 1. децембар 2022. • XIV година

www.snnovine.com

Иницирана сарадња музеја у Печују и Врбасу 

Славске свечаности у Чипу 

8 .
СТРАНА

„Табан” наступио у позоришту „Бетлен” 

Почасти за жртве Великог рата  

5.
СТРАНА

3.
СТРАНА

4.
СТРАНА

11.
СТРАНА



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Х ерцеговина – да ли вам пара 
уши или сте се већ навикли да 
функционери западног протек-

тората када говоре о Босни и Херце-

говини, кажу само Босна, и зачудо, 
готово никад не користе пуно име 
ове међународно признате државе 
каква год да је?

То је утолико чудније што Англо-
саксонци иначе воле да користе акро-
ниме и друге практичне скраћенице 
па, рецимо, три бар званично посебна 
језика (српски, хрватски и босански) 
у Хашком трибуналу трпају у једну 
скраћеницу бхс односно бе-ха-ес. 
Они чак не кажу ни БиХ (бе-и-ха), што 
је често и у домаћој употреби. Најчуд-
није што им Бошњаци, иначе преосе-
тљиви на све што је везано за неси-
гурну нацију и недовршену државу, 
никад због тога не приговарају. Шта-
више, и муслимани Бошњаци су при-
хватили да своју земљу називају по 
њеној већој, босанској половини, као 
да су отписали њену херцеговачку 
мању половину, која у званичном на-
зиву фигурира равноправно и по абе-
цедном и по азбучном редоследу. 
Елем, испада да протекторат и њего-
ви локални фаворити, по прећутном 
договору, фалсификују службено 
име међународно признате земље, 
док Срби и Хрвати ту нимало беза-

злену антиуставну редукцију потце-
њују, па и не реагују. Тако је пропу-
штен и најновији септембарски по-
вод.

„Босна и Херцеговина треба да 
промени име у Босна. Херцеговина 
је само покрајина, као и Далмација. 
Не каже се Хрватска и Далмација, 
него само Хрватска. И Турска је про-
менила име, тако ћемо и ми у Босни”. 
Цитирана порука изван контекста и 
без имена аутора може да делује збу-
њујуће нејасна. А контекст који је об-
јашњава био је масовни протест, који 
су Бошњаци још пре два месеца ор-
ганизовали пред зградом ОХР-а у Са-
рајеву, поводом Шмитове тек само 
најаве да ће наметнути промену из-
борног закона у ФБиХ у корист Хр-
вата. А да би било јасније, анонимни 
говорник који се, међу осталим, по-
пео на бину, зове се именом Ајнур, 
на турском „месечева светлост”, и 
презименом Мехићевић. Најзад, они 
његови „ми у Босни” који ће проме-
нити име државе су, нема дилеме, 
Бошњаци.

Сарајевска штампа је у извешта-
јима са протеста Ајнуров апел издво-
јила у поднаслове, антрфилее, акцен-
те, а српски и хрватски медији га го-
тово нису ни регистровали, а 
поготово га нису анализирали и ко-

ментарисали. Шта је „месечева све-
тлост” хтео да каже?

Пошто од рата у западној Херце-
говини већином живе Хрвати, у 
Источној – махом Срби, а Бошњаци 
у малом проценту, Ајнур сматра да 
Херцеговини више и није место у 

имену државе. Елем, Херце-
говина, која чини мању по-
ловину БиХ, била би сведе-
на на статус југа Босне у 
којој живе две националне 
мањине. По Ајнуру и онима 
„ми у Босни”,  Херцеговину, 
у којој  бројчано и политич-
ки не доминирају Бошњаци, 
не треба ни спомињати?! А 
шта о томе мисле Срби и 
Хрвати у Херцеговини, не 
треба их ни питати.

Али, ако по њему и по 
њима, Херцеговина треба 
да нестане из имена држа-
ве, шта је са њеним житељи-
ма Херцеговцима који су 
без обзира на веру и нацију, 
до рата представљали толи-
ко снажан регионални 
идентитет да би се сваки од 
њих увредио ако би му се 
рекло да је Босанац. Разли-
ке у историји, поднебљу, 

менталитету, говору итд. заиста по-
стоје, али се на томе пре рата инси-
стирало и зато што је истицање на-
ционалних и верских посебности 
било пригушено од комунистичке 
власти. Посткомунистичка демокра-
тија је учинила да се Срби, Хрвати и 
Бошњаци из Херцеговине више осе-
ћају и декларишу национално него 
регионално. Једни су постали Срби 
из Српске, други Херцег-Босанци и 
тако сачували траг херцеговства, а 
трећи – Бошњаци, чиме би хтели да 
кажу да су једини домицилни ста-
новници Босне.

Када су муслимани на Првом бо-
шњачком сабору ’93. одлучили да се 
преименују у Бошњаке, медији су за-
тражили неку врсту неформалног 
изјашњавања десетак муслиманских 
интелектуалаца пореклом из Херце-
говине. Својим ауторитативним изја-
вама да више нису (национално) му-
слимани, ни (завичајно) Херцеговци, 
него Бошњаци у јединственој Босни. 
Зашто су се одрекли херцеговства? 
Зато да би своје порекло могли да 
вежу за средњовековно предислам-
ско хришћанско Краљевство босан-
ско или Краљевину Босну. Херцего-
вина је пак знатно касније пала под 
Турке, и то као Немањићка земља 
Рашка, односно Зета.

Према Ајнуровој новој номенкла-
тури, основ српског језика лежи у Ју-
жној Босни. Елем није босански на-
стао од српског, него српски од ју-
жнобосанског. Потпуно аналогно 
Калајевој причи да Бошњаци нису 
настали османском исламизацијом 
хришћана у БиХ, него Срби и Хрвати 
србизацијом, односно кроатизаци-
јом средњовековне јединствене бо-
санске нације.

Као што је познато, масовни про-
тест пред зградом ОХР-а 7. септем-
бра у Сарајеву, на којем је Ајнур Ме-
хићевић изашао у јавност, имао је 
краткорочан ефекат. Шмит је само 
одложио рок да се Бошњаци и Хр-
вати сами договоре, што према оче-
кивању није дало резултат. А онда је 
током избора, између гласања и бро-
јања, наметнуо промену изборног  
закона у корист Хрвата, а бошњачка 
јавност, заокупљена резултатима из-
бора, више председничких у РС него 
у својој авлији, није стигла да реагу-
је. Камо ли да БиХ преименује у Бо-
сну и отпише Херцеговину.

Др Ненад Кецмановић, 
професор емеритус

Коментар

Херцеговина није  
јужна Босна

Операцијом ампутације Херцеговине из имена Босне и 
Херцеговине српски језик остаје без завичаја. Овај језик, 
из којег је политичком одлуком изведен лингвистички 
артифицијелни босански језик, Вук Караџић је засновао 
на језику којим су говорили Срби у Херцеговини.

ШТА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ?
Идеја Ајнура Мехићевића, која сигурно није само његова, дочекана је 

са одобравањем и остаће у тврдим босанским главама. Ни по јада да се 
те лудорије у којима има система не гурају у координацији са западним 
протекторатом. У Сарајеву су тако улице са именима знаменитих Срба 
замењене именима муслиманских функционера и активиста НДХ. Скинут 
је српски атрибут у називима више градова у Републици Српској. Није ли 
логично да је следећа на реду промена историјског и уставног имена Бо-
сне и Херцеговине?

АНГЛОСАКСОНСКА ПОЛИТИЧКА КУХИЊА
Доминација англосаксонског фактора у Европи, која је данас потпуно 

огољена, не заснива се само на ракетама, долару, плаћеницима и кртицама, 
него и на мекој моћи језика. Преко језика се освајају појмови и њихова зна-
чења, те цртају координате мишљења, осећања и понашања. Књига британ-
ског историчара Ноела Малкома, коју је, наводно, написао као предтекст за 
акцију брачног пара Клинтон, носи наслов „Босна – кратка историја”. Исти-
на, Ноел не спомиње јужну Босну, али само се каже.
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У Чипу је 24. новембра, просла-
вљена храмовна слава Свети 
Стефан Дечански. У препод-

невним часовима велики број верни-
ка окупио се на празничној литургији, 
коју је служио протојереј Радован 
Савић. Он је том приликом одржао 
надахнуту проповед о Стефану Де-
чанском, његовом бурном животу и 
страдалништву. 

Поподне је у Српском клубу у Чипу 
настављена прослава празника, уз му-
зику и дружење мештана. Својим 
умилним гласом забављала их је на-

ша позната интерпретаторка етно пе-
сама Бранка Башић, коју је на хармо-
ници пратио Ладислав Халас. 

Свети Стефан Урош Трећи Дечан-
ски, је био син Св. краља Милутина и 
отац цара Душана. Црква га слави као 
великомученика 11/24. новембра. Још 
као десетогодишњи дечак био је дат 
као талац код татарског кана Ногаја. 
У младости је, под оптужбом да хоће 
оцу да отме престо, ослепљен и  по-
слат на заточење у Цариградски ма-
настир Христа Пантократора. Моли-
твен, кротак и милосрдан, тамо је за-

добио наклоност и монаштва и 
властеле, па и самог византијског ца-
ра Андроника Другог.

После седам година, уз посредова-
ње српских и грчких епископа, отац 
се измирио са њим и дао му на упра-
ву Будимљанску област, а 1322. године, 
након смрти Св. краља Милутина, 
крунисан је са именом Урош Трећи.  

Пре  крунисања  скинуо је завој са 
очију и свима објавио чудесно исце-
љење које му је даровао Св. Николај 
Чудотворац. На фрескама дечанског 
храма Свети Николај Чудотворац је 
добио веома истакнуто место као Сте-
фанов исцелитељ и заступник пред 
Богом. Посвећен му је један од пара-
клиса дечанског храма. Иначе, Григо-
рије Цамблак, игуман дечански (1402-
1409) и потоњи кијевски владика, каже 
да је исти ктитор Светом Николају са-
градио и храм недалеко од манасти-
ра.

Стефан Урош Трећи је од оца на-
следио велику државу, богату рудни-
цима сребра и злата, с развијеном по-
љопривредом, сточарством и тргови-
ном, и  владао је  њом  мудро  и 
богоугодно, човекољубиво и богољу-
биво. Благочестиви краљ бавио се де-
лима добротворства и подизањем и 
украшавањем храмова Божјих, како 
у своме отачаству тако и ван његових 
граница; у Јерусалиму и Светој Земљи, 
у Александрији, на Синају, у Тесалији, 
у Цариграду, посебно у Светој Гори 
Атонској, славној лаври Хиландару. Вр-
хунац Стефановог задужбинарства 
било је подизање Високих Дечана, по 
којима ће он касније бити назван Де-
чански.

Пун благодарности Богу за сва до-
бра која му је дао, нарочито после ве-
лике победе над Бугарима 1330. годи-

не на Велбужду, краљ Стефан Урош 
Трећи је исте године издао прву осни-
вачку повељу манастира Дечани, уз 
сагласност сабора и уз благослов срп-
ског архиепископа, и у њој забележио 
земљишне поседе и друге поклоне 
манастиру.

Смрт Светог Стефана Дечанског би-
ла је изненадна и мученичка и није 
дочекао да види све лепоте своје за-
дужбине. Године 1331. дошло је до по-
буне властеле младог краља Душана, 
која је са његовим знањем, изненада 
напала на двор у Неродимљу. Св. Сте-
фан је заточен у тврђаву Звечан, и по-
сле два месеца, 24. новембра, од Ду-
шанових људи уморен. 

Његово тело пренето је у манастир 
Дечане и свечано сахрањено на рани-
је припремљено место, одмах по за-
вршетку цркве. Бригу о завршетку оче-
ве задужбине и опремању цркве, као 
и о фрескописању, преузео је млади 
краљ Душан. Он сам 1343. године у јед-
ној повељи пише о чудесном проја-
вљивању благодати на моштима ње-
говог оца. Св. Стефан Дечански се, на-
име, у виђењима јавио црквењаку и 
игуману манастира са заповешћу да 
му се тело извади из земље. Архиепи-
скоп је са сабором уз молитве отворио 
гроб и пронашао краљеве мошти целе 
и миомирисне. Мошти су положене у 
кивот испред иконостаса и изложене 
да их сви виде. 

Многи људи у невољи, слепи, глуво-
неми, раслабљени, нарочито неротки-
ње и умоболни, прилазили су са вером 
и молитвом светитељу и исцељивали 
се. Kако тада, тако кроз векове све до 
данас, његово тело потпуно цело по-
чива у кивоту пред иконостасом де-
чанског храма и чини благодатна дела.

К. П. – Д. А.

ТРАДИЦИЈА Чипљани прославили Св. Стефана Дечанског

Подсећање на мудрог владара 
и доброчинитеља

Срби у Чипу свечано су прославили заштитника свог 
храма, Стефана Дечанског, који је од оца наследио велику 
државу, богату рудницима сребра и злата, с развијеном 
пољопривредом, сточарством и трговином. Остао је упам-
ћен по својим доброчинствима, подизању и украшавању 
храмова.

ЛЕГЕНДА О ПРОКЛЕТСТВУ
За смрт краља Стефана Дечанског везана је и легенда о проклетству 

каснијих потомака његовог сина и убице, цара Душана, а касније и целе 
српске државе. Наиме затворени Дечански је, када су дошли да га убију, 
проклео свог сина и његове потомке. Мада се ово проклетство није ис-
пунило на сину, пало је ипак на његовог унука Уроша, који је изгубио 
царство. Ова легенда се проносила народом много векова, а многи су се 
тог проклетства сетили када је кнез Лазар са својим ратницима пао на 
Косову и Србија потпала под Турке. Мотив ове наводне клетве је искори-
шћен као један од главних мотива у историјској трагедији „Смрт Уроша 
V” , Стефана Стефановића. 
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С рби у Сегедину одали су у не-
дељу, 20. новембра, почаст 
жртвама Великог рата. Како 

нас је обавестио сегедински парох, 
протојереј Далибор Миленковић, у 

српском Храму Пре-
носа моштију Св. Ни-
колаја, литургијски 
торжествено обеле-
жена је победа у Пр-
вом светском рату. 
Свету архијерејску 
литургију служили 
су Високопреосве-
ћени митрополит ау-
стријски г. Арсеније 
и викарни епископ 
апамејски г. Пајсије 
из Цариградске па-

тријаршије, као и домаћин сабрања, 
Преосвећени епископ будимски г. Лу-
кијан. 

Архијерејима су саслуживали про-
тосинђел Варнава (Кнежевић), секре-

тар Епархије бу-
димске, свеште-
ник Јосиф (из 
Цариградске па-
тријаршије), архи-
јерејски наме-
сник сегедински 
протојереј Дали-
бор Миленковић 
и протонамесник 
Светомир Мили-
чић, парох у Де-
ски, као и прото-
ђакони Максим 
(Цариградска па-
тријаршија), Мио-
драг Јовановић 
(Епархија теми-
шварска) и ђакон Стефан Милисавић. 

Појао је Хор „Свети Серафим Са-
ровски“ из Зрењанина, апостол је чи-
тала Јована Миленковић, а молитву 
Господњу говорили су малишани на 

српском и грчком језику, из Српске 
школе у Сегедину. У олтару су чтеци-
рали Немања Миленковић, Снежан 
Михаљ и Миле Јанковић.

Д. М.

ДРУШТВО

Почасти за жртве Великог рата
Комеморација у Сегедину 

У згради Градоначелничког уре-
да Печуја, 17. новембра одр-
жана је седница Савета на-

родности, којом је председавао 
Иштван Аут, саветник за народности 
при посланичком телу локалне само-
управе. На дневном реду заседања, 
којем је присуствовао и Радован Гор-
јанац, председник Печујске српске 
самоуправе, нашле су се бројне теме, 
везане за представничка тела народ-
ности у главном граду Жупаније Ба-
рања.

У оквиру прве тачке, Јудит Гати, ру-
ководилац Финансијског одељења 
локалне самоуправе Печуја, председ-
ницима народносних самоуправа па-
жњу је скренула на законске обавезе, 
које се тичу вођења записника о одр-
жаним седницама народносних са-
моуправа, као и њихово подношење. 

По њеним речима, многе народности 
касне, што се тиче администрације, а 
пошто су контроле надлежних орга-
на редовне, ваља избећи казне. 

Иштван Аут, мањински саветник, је 
предложио да убудуће представнич-
ка тела народности, до 7. у месецу, 
потраже Јудит Гати, шефицу Финан-
сијског одељења града, како би раз-
мотрили све административне оба-
везе и испунили их. Госпођа Гати је 
на седници представила нову коле-
гиницу Пану Табар, која ће убудуће 
помагати, а такође је новина да је на 
чело Канцеларије за народности и 
цивилне организације при локалној 
самоуправи града именована Ката 
Видински.

На заседању се могло чути да су 
поједине народносне самоуправе 
већ потрошиле новац добијен од гра-

да, а да друге још увек 
нису. Уколико то не учи-
не, мораће да врате 
новчана средства на ра-
чун локалне самоупра-
ве града Печуја. 

У оквиру друге тачке 
дневног реда поново је 
размотрен Правилник 
о додели народносних 
стипендија. Израда кон-
цепције и правних ака-
та, везаних за доделу 
стипендија припадни-
цима народности скоро 
је приведена крају, али 
још увек има тачака 
око којих има несугла-
сица. Од представнич-
ких тела народности 
затражено је да до сре-
дине децембра подне-
су додатне предлоге, 
везане за Правилник, 
како би посланици гра-
да на свом фебруар-
ском заседању могли 
да изгласају коначан 
текст Правилника о до-
дели народносних сти-
пендија. 

Још једном о стипендијама

С амоуправа Срба у Печују одр-
жала је своје последње ового-
дишње заседање, које је, било 

јавно. Нажалост, слично ранијим годи-
нама, није било интересовања бирача 
за завршни форум Печујске српске са-
моуправе, што није спречило чланове 
трочланог састава, предвођене пред-
седником Радованом Горјанцем, да су-
мирају годину и оцене учинак ССП.

Како је констатовано, и током 2022. 
доминирали су они програми, који се 
сваке године остварују. Финансијска 
подршка је обезбеђена традиционал-
ним приредбама, које су од посебног 
значаја за Печујце. То су: прослава хра-
мовне славе Св. Андроника и Јуније, 
одржавање Дана народности у Печују, 
објављивање новог броја „Барањских 
свезака”, серијала који на српском и 

мађарском језику обрађује и предста-
вља прошлост Срба у Жупанији Бара-
њи.

Toком протекле године, посебно се 
издвојила прослава Дана народности 
у Печују, која се наставила на дводнев-
но празновање Дана града. У склопу 
градске свечаности представљени су 
и побратимљени и партнерски градо-
ви Печуја, међу њима и град Нови Сад 
из Србије, који је ове године Европска 
престоница културе.

Срби у Печују су активно учество-
вали у разговорима које су водили зва-
ничници два града и настојали да сво-
је госте из Новог Сада упознају са жи-
вотом и радом, као и настојањима 
српске заједнице у престоници Жупа-
није Барања.

П. М.

Сумирани учинци  
у овој години

Српска самоуправа у Печују

Печујски Савет народности

Иштван Аут Чланови српског представничког тела у Печују

Именик потенцијалних добитника 
народносних стипендија је већ при-
хваћен. Према непотврђеним инфор-
мацијама, на листи се налази и при-
падник српске народности. Ове годи-
не Савет народности, тачније град 
Печуј, доделиће пет стипендија, у 
вредности од милион форинти. Сваки  

ученик, или студент, добиће 200.000 
форинти.На седници је посебна па-
жња била посвећена градској про-
слави Дана народности. Свечано пра-
зновање традиционалне манифеста-
ције заказано је за 18. децембар, у 
сали Е78, у Жолнаијевој четврти.

П. М.
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КУЛТУРАИзложба о Јозефу Јожефу Пехану у Печују 

Оживљено сећање на 
ликовног и фото-уметника  

из Врбаса
Јозеф Јожеф Пехан, који је живео и стварао на пре-

кретници 19. и 20. века, био је један од најзначајнијих 
уметника са простора данашње Војводине, који је посе-
бан печат оставио у сликарству, као зачетник сецесије.  

У организацији Градског музеја 
из Врбаса, Самоуправе Срба 
у Печују и Печујско-барањ-

ског српског удружења, у Дому цивил-
них заједница у Печују отворена је 
изложба под насловом „Приче из 
комшилука”, која садржи радове из 
чувене сликарске радионице Пехан. 
Он је 1897. године са породицом до-
шао у Врбас, где је отворио прву фо-
тографску радњу, познату широм Вој-
водине. Изградио је сопствени стил, 
а управо по специфичним костими-
ма, сценографији и позама приликом 
фотографисања, био је испред свог 
времена и постао надалеко познат 
као фотограф и уметник. 

Већина познавалаца његовог дела 
слаже се да је Јозеф Јожеф Пехан 
неиспричана прича и недовољно 
истакнут уметник, те су се у Градском 

музеју потрудили да ову неправду ис-
праве на велику годишњицу његове 
смрти.

Управо у ту, свакако занимљиву 
причу о уметнику, који је преминуо 
пре 100 година, као и његов рад и 
стваралашто његове породице, даје 
увид изложба у Дому цивилних зајед-
ница, на чијем су се отварању појави-
ли многобројни поштоваоци фо-
то-уметности, као и уметности уоп-
ште. Међу њима је био и Иван 
Тодоров, амбасадор Републике Срби-
је у Будимпешти, који је након по-
здравних речи домаћина приредбе, 
председника Печујско-барањског 
српског удружења Предрага Манди-
ћа, рекао: 

„Част ми је и задовољство што смо 
данас овде поводом овог лепог дога-
ђаја. Уједно, желим да се захвалим 

свима који су учество-
вали у организацији и 
реализацији ове изло-
жбе.”

Присутнима се по-
здравним речима 
обратила и Сања Жи-
гић, председница 
Скупштине Општине 
Врбас. 

„Јожеф Пехан и ње-
гов уметнички, али и 
фотографски рад, 
представљају непрола-
зно наслеђе општине 
Врбас и задовољство 
ми је што вечерас могу 
да присуствујем отва-
рању изложби фото-
графија из фотограф-
ског атељеа Пехан – 
'Приче из комшилука'. 
Фотографије које има-
мо прилику да видимо 
имају двоструку ва-
жност за нас. С једне 
стране, представљају документарни 
артефакт прошлости наше локалне 
заједнице и живота у њој. С друге 
стране, значај Јожефа Пехана и ње-
говог уметничког рада за нашу зајед-
ницу учинио је да те фотографије 
добију своју романтизирану конота-
цију, која се, захваљујући мајсторском 
умећу уметника, издиже изнад нивоа 
пуке носталгије. 

Захваљујући труду приређивача 
изложбе бићемо у прилици да види-
мо фотографске записе наших сугра-
ђана, а пре свега суграђанки из тог 
времена, које је урадио сам Јожеф 
Пехан, али и фотографије које су сни-
мили његова супруга Тереза Пехан и 
њихов син Алберт-Бела и његова су-
пруга Илонка. Кроз објектив савре-
меног тренутка, видећемо причу о 
положају жена у Врбасу с краја 19. 
века, па до Другог светског рата. Ви-
дећемо домове три врбашке породи-
це, које су снимљене објективом он-
дашњег времена. Оно што нашу за-
једницу краси и данас, очигледно је 
и са фотографија – породице, које су 
забележене објективом породице Пе-
хан, живеле су у одличним добросу-
седским односима.”

О самој поставци, изложеној у По-
друмској галерији Дома цивилних за-

једница у Печују говорила је Весна 
Гргуровић, археолог и руководилац 
Музеја у Врбасу: 

„Прича о Јожефу Пехану и њего-
вом фотографском атељеу, јесте при-
ча о једном богатом културном на-
слеђу, о добросуседским односима, 
о моди која није знала за границе и 
о повезаности људи. Панои причају 
причу и о Врбасу, о Јожефу Пехану и 
његовој супрузи Терезији, без које си-
гурно не би био то што јесте, као и о 
три прелепе даме, чији се потомци 
налазе овде међу нама”, рекла је при-
ликом отварања изложбе управница 
Градског музеја у Врбасу.   

Изложбу је, у присуству многоброј-
них поштовалаца фото-уметности из 
Печуја и Врбаса, отворио Иван Тодо-
ров, амбасадор Републике Србије у 
Будимпешти, а свечаности је прису-
ствовао Александар Фаркаш, аташе.

У том представљању носиоцима 
пројекта су се у реализацији изложбе 
и штампању двојезичног српско-ма-
ђарског каталога придружили и По-
крајински секретаријат за културу и 
односе с верским заједницама и Оп-
штина Врбас. Поставка се може по-
гледати до 14. децембра, сваког рад-
ног дана између 9 и 17 часова.

П. М.

Изложбу је отворио амбасадор Иван Тодорв

НА ПОМОЛУ НОВА МУЗЕЈСКА САРАДЊА
Сарадници музејске установе из Србије, предвођени Весном Гргуровић, 

археологом и руководиоцем Градског музеја Врбаса, боравак у Печују ис-
користили су да обиђу и бројне музејске установе. Међу њима је био и Ет-
нографски музеј, на челу са директором Иштваном Бурјаном, који је госте 
радо упознао са историјатом и радом културне установе. 

Током разговора руководилаца музејских институција договорен је по-
четак сарадње између Градског музеја из Врбаса и Етнографског музеја из 
Печуја. Постигнут је споразум да се већ наредне године печујска установа 
представи у граду у Бачкој. Иштван Бурјан је својој гошћи понудио постав-
ку која садржи богату колекцију капица, које су сакупиле сестре Жолнаи, а 
у понуђеној изложбеној грађи место ће добити и поједине слике Јулије 
Жолнаи, познате сликарке, која је и у поодмаклој старости стварала све до 
своје смрти, 1950. године. Весна Гргуровић је прихватила предлог Иштвана 
Бурјана, а што се тиче термина представљања Печујаца у бачванском граду 
у Србији, опредељен је сам крај 2023. године.

      Врбашани су, у пратњи домаћина, у Печују посетили и музеје: „Чон-
твари”, „Виктор Васарели”, „Жолнаи”. Боравили су и у Регионалном центру 
печујских Срба, где им се пружила прилика да погледају српски православ-
ни храм и регионалну црквено-уметничку збирку. 
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П ромоција књиге „Музичка 
кутија” била је осмишљена 
као вече музике и надахну-

тог читања прича, док се у позадини 
чула тема Шостаковича из музичке 
кутије, како би употпунила доживљај 
и учинила вече аутентичним. И сам 
програм почео је нестандардно: у 
просторији су се прво зачули звуци 
из музичке кутије, да би убрзо ученик 
Димитрије Петровић прочитао причу 
„Музичка кутија”, по којој је збирка и 
добила име.

Кроз разговор са Драганом Јако-
вљевићем, публика је стекла утисак 
да је ова књига по много чему друга-
чија од његових досадашњих издања. 
Аутор наизглед обичне животне при-
че својих јунака предстаља на нео-
бичне начине. Ликови су сасвим обич-
ни људи, који живе животе блиске на-
шим, али се неочекивано сви нађу у 
крајње необичним ситуацијама, зате-
чени њима. Успут сами уче и покуша-
вају да реше своје проблематичне 
ситуације, а у тај процес готово не-
приметно бива увучен и читалац, во-
ђен вештом руком приповедача. 

Присутни су од аутора сазнали да 
су такве необичности, у овој књижев-
ној форми, за овог писца нове, јер се 
до сада бавио другим књижевним 

формама, док се кратких прича кло-
нио. 

- Оне се сматрају најтежом књи-
жевном формом, али сам осетио по-
требу да јој се посветим у последње 
две године, па сам неке приче најпре 
објавио на интернету, како бих сазнао 
како их читаоци виде. Пошто сам до-
био позитивне и охрабрујуће комен-
таре, одлучио сам да двадесетак при-
ча објединим у књигу и рукопис по-
нудим „Српском венцу”. Захвалан 
сам директорки Културног и медиј-
ског центра Зорици Јурковић, која је 
са одушевљењем прихватила моју 
идеју и од почетка је подржавала – 
рекао је Јаковљевић. 

Он је додао да, када је реч о нео-
бичним ситуацијама у књизи, неке 
приче носе дозу иреалног, али не све. 
Прича „Музичка кутија” је, према ре-
чима аутора атипична, јер носи и до-
зу лирског у себи и везана је за једно 
његово емотивно искуство.

Док чита ове приче и упознаје се 
са ликовима, читалац стиче утисак да 
је реч о људима из његовог комшилу-
ка. Међутим, судећи по психолошким 
профилима тих ликова и њиховим 
карактерима, не можемо се отети 
утиску да је аутор склон да дуго по-
сматра људе и анализира њихова по-

нашања, што је он сам у разговору и 
потврдио.

На запажање Драгане Меселџије 
да у причама има много психоло-
шких момената, сам аутор каже да 
воли да посматра и анализира људе, 
поготово начине њихове невербалне 
комуникације. Према његовим речи-
ма, покрети и мимика могу да кажу 
више него хиљаду речи, и зато му је 
управо таква комуникација честа ин-
спирација. 

Драган Јаковљевић је објаснио да 
је његово писање иснпирисано ствар-
ним животним ситуацијама и људима 
из његовог окружења. Међутим, на ту 
стварност се увек надовеже и пишче-
ва фикција, па у својим причама спа-
ја наизглед неспојиво и тиме ситуа-
ције о којима приповеда чини још 
необичнијим. 

Јаковљевићеве приче су и поучне, 
јер читаоца покрећу на размишљање 
о систему вредности и сопственим 
приоритетима. Једна од тема вечери 
била и емпатија међу људима, која се 
у данашње време у великој мери из-
губила. Управо из тог разлога, овој 
страни наше личности писац у својим 
причама и те како посвећује пажњу, 
пошто сматра да је недостатак емпа-
тије друштвени, а не само индивиду-
ални проблем. 

Можда баш из тог разлога, Јако-
вљевићеве приче одишу хуманошћу. 
Он из такве, хумане перцепције по-
сматра своје јунаке и њихова окру-
жења, па сваки носи неку мудру по-
руку, у нади да ће њоме овај свет учи-
нити бар мало бољим.

Јунак приче „Андалузија”, из које 
су током промоције прочитани поје-
дини одломци, упућује мудре, критич-
ки интониране поруке овој и будућим 
генерацијама, у којима нам скреће 

пажњу да премало пажње и подршке 
пружамо људима који пишу. Штави-
ше, ствараоци једине вредности која 
је вечна, а то је писана реч, често би-
вају намерно непримећени, занема-
рени, па и прогоњени. 

Јаковљевићеве приче се углавном 
завршавају онако како читалац не 
очекује. Аутор каже да ни он, као ни 
и већина његових колега по перу, по-
некад не зна унапред како ће се при-
ча коју пише завршити, јер се радња 
током самог писања грана у више 
праваца и ликови често добију дру-
гачије каректеристике од оних које 
им је на почетку наменио.

Питања из публике су те вечери би-
ла бројна, па је ово књижевно друже-
ње, на видно задовољство и слушала-
ца и учесника, потрајало нешто дуже 
него што је било предвиђено. 

Д. М.

КЊИЖЕВНОСТ 

Путовање кроз приче  
о обичним људима  

и необичним судбинама 

Промовисана нова књига Драгана Јаковљевића

Будимпештанска промоција књиге прича „Музичка 
кутија” одржана је у просторијама Културног и медиј-
ског центра „Српски венац”, који је и издавач овог дела. 
За књижевно истанчану и језички префињену нит писа-
ња Драгана Јаковљевића било је много заинтересова-
них, који нису присуствовали класичној књижевној ве-
чери, већ својеврсном путовању кроз његове приче.

КОЛАЖ МУЗИКЕ И ЛЕПЕ ПИСАНЕ РЕЧИ
Одломке из књиге су током промоције читали ученици Српске гимнази-

је „Никола Тесла”, Тијана Мајданџић и Димитрије Петровић, на виолини је 
свирао Реља Малетковић, а на клавиру Мила Симић. За техничку подршку 
и пријатну музику, која се могла чути током програма, побринуо се Зоран 
Меселџија, који је књигу „Музичка кутија” технички припремио за штампу.

ПРВО САМОСТАЛНО ИЗДАЊЕ „СРПСКОГ ВЕНЦА”

У име организатора, КМЦ-а „Српски венац”, који је као издавач заслужан 
за објављивање Јаковљевићеве књиге, директорка Зорица Јурковић 
поздравила је присутне, као и учеснике ове посебне вечери. Домаћин 
програма била је Драгана Меселџија, уметнички критичар и песникиња, 
која је током вечери у више наврата говорила о књизи „Музичка кутија” и 
разговарала са аутором. Подсетила је да је др Драган Јаковљевић 
књижевник, новинар и главни уредник „Српских недељних новина” и да 
иза себе има 14 објављених књига различитих жанрова. У Будимпешти 
живи и ствара већ 27 година, а његова дела су превођена на више језика. 
Члан је Удружења књижевника Србије и Војводине и добитник низа 
значајних књижевних и друштвених признања, рекла је Драгана Меселџија. 
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Л уку Димића, који је већ пет 
година стални члан ансамбла 
државног Балета у Ђеру, на 

северозападу Мађарске, прошле не-
деље смо имали прилике да видимо 
у необичној улози. У представи „Ана 
Карењина” тумачио је лик Судбине, 
који је на сцени делио са својим ко-
легом Луиђијем Ланонеом. 

- Прича је позната и људи се лако 
повезују са тим балетом, за разлику 
од неких других, које публика поне-
кад можда не успе довољно да разу-
ме. Има нечега што је особено у овој 
представи. Ту мислим на ликове ви-
ђене из неуобичајене перспективе. 
На пример, видимо нетипичног Каре-
њина и његову емотивнију страну, 
баш као и емотивну страну Ане и 
Вронског. Наш директор, који је иначе 
кореограф, воли да унесе доста емо-
ција и увек истиче да је рад на пер-
формансима заједнички. Никада не 
истиче само себе, већ наглашава да 
је реч о заједничком процесу рада 
– рекао нам је Лука, уочи саме пред-
ставе.

Овај даровити балетски играч шко-
ловао се у Београду и Бечу, а члан 
Балета у Ђеру постао је након поло-
жене аудиције, коју је та уметничка 
кућа расписала пре пет година.

- Док сам се школовао у Бечу, чуо 
сам много похвалних речи о Балету 
у Ђеру и желео сам да се опробам 
управо тамо. Веома је важно што се 
у тој установи људи поштују као ин-
дивидуе и, ако се трудите, уследиће 
главне улоге. Радим са солистима ба-

лета, а треба се прилагодити и стилу 
кореографа, односно директора. Нај-
пре смо радили перформанс „Скар-
летно слово”, где сам у другој постави 
био тумач једне од главних улога. Ка-
сније су уследиле и главне улоге у 
балету „Жизeла”, са Лајком Фелик-
сом, па „Пер Гинт”, где сам играо глав-
ну улогу – каже Лука.

Следили су и други перформанси, 
као што су „Болеро” или „Мими”, а 
сада је актуелан балет „Ана Карењи-
на”, у коме је такође до изражаја до-
шао његов раскошни таленат. На на-
ше питање да ли уочава разлике када 
је реч у самом приступу раду у Ср-
бији и Мађарској, Лука Димић каже 
да су оне велике. 

- Похађао сам балетску школу 
„Лујо Давичо” која, наравно, даје не-
ка основна знања, али су она недо-
вољна за професионалнију каријеру 
у иностранству. Први пут се сусре-
ћем са великим професионалцима 
у Националој фондацији за игру, где 
долазе људи из различитих делова 
света и видим како то у ствари треба 
да се ради. Следи моје школовање 
на Бечкој академији и мислим да се 
тамо ради под много строжијим 
условима. Нажалост, мислим да не-
мамо довољно квалфикованих људи 
који би радили са младима. Наравно, 
не кажем да сви треба да иду у ино-
странство, али је потребно видети 
како изгледа нека велика аудиција 
или рад на перформансу, да бисмо 
могли нешто да научимо.

Овај млади, али већ зрели умет-

ник, недавно је за свој рад награђен 
значајним признањима. Једно је сти-
гло из Ђера, града у коме је стасао у 
праву звезду балетске сцене, а друго 
из Београда, у коме је рођен и где је 
направио прве кораке на путу ка ве-
ликим европским позорницама. На-
града компаније Ауди, која је спонзор 
Балета у Ђеру, ове године је припала 
управо Луки Димићу, као најбољем 
играчу сезоне, за наступ у „Пер Гин-
ту”. Потом је уследило признање „Ве-
руј у себе”, које додељују српска На-
ционална фондацијa за игру и Бео-
градски фестивал игре и које му је 
пре неколико дана уручено у родном 
граду.

- Лепо је када награда дође из ма-
тичне земље и када видите да људи 
прате ваш рад. На уручењу су били 
моји родитељи, професори, пријате-
љи, госпођа Аја Јунг, чијих се савета 
сећам још од раних дана мог школо-
вања и коју веома ценим. Леп је осе-
ћај бити код куће, посебно што је 
играчки век веома кратак. Сматра се 
да бисте до четрдесете године живо-
та морали да урадите све што жели-
те у области балета – каже Лука. 

Иако је то животно доба у њего-
вом случају још далеко, намера му је 
да и након тога остане активан у 
овом виду уметности, пре свега кроз 

педагошки рад. Он је подучавању 
младих талената посвећен и данас. 
Каже да, кад год може, долази у Бео-
град и ради са децом у Националној 
фондацији за игру, у коју госпођа 
Јунг често доводи угледне гостујуће 
педагоге.

Нисмо могли да нашег саговорни-
ка не упитамо како види своју кари-
јеру у наредној деценији. Одговор 
који смо добили одисао је великим 
оптимизмом и ентузијазмом.

- Надам се да ће бити још главних 
улога, да ћемо радити нове креације. 
Мађарска ми је прирасла срцу, изу-
зетно су испоштвали и мене и моје 
родитеље овде. Наравно, надам се 
новим приликама за рад и новим 
улогама. Град Ђер ћу увек памтити и 
ако у будућности буде неких других 
прилика. Немам неке одређене пла-
нове, трудим се да напредујем на 
уметничком плану у компанији у ко-
јој сам, али и да што боље научим 
мађарски језик.

Лука нам на крају открива да, док 
очекује да са својим колегама из ан-
самбла поново гостује у Будимпешти, 
већ учествује у припремању нове 
представе. Истовремено, кују плано-
ве за предстојећу турнеју по Колум-
бији, којој се сви веома радују. 

Д. А.

Лука Димић, звезда  
мађарске балетске сцене

Успешна каријера првака Балета у Ђеру УМЕТНОСТ

Ансамбл Балета из Ђера (Győri Balett) представио се не-
давно публици у будимпештанском Плесном позоришту 
(Budapest Táncszínház) представом „Ана Карењина”. Вео-
ма необично осмишљен и надахнуто одигран лик Судбине 
тумачи Лука Димић, првак државне балетске куће у Ђеру, 
кога публика у Мађарској већ памти и по улогама у дру-
гим балетским представама.
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Петар Милошевић: Трик-романГОДИШЊИЦА

У све ове списе, аутор уводи и 
полицијске записнике сачи-
њене по изненадном нестан-

ку Милоша Црњанског. Траг му се 
губи после ноћења у гостињској соби 
код „Хужвика” и одласка у Грешли-
нову крчму. „Ту је Црњански најмио 
кочијаша, и тако откачио детектива 
који га је пратио од Сентандреје, а 

сада није могао да неприметно трчи 
за коњском запрегом. Зато је кочијаш 
сутрадан позван у сентандрејску по-
лицијску станицу на саслушање”.

У оба случаја, нестали су ликови 
као роса, ни трага о њима, а прона-
ђени рукописи и документи који су 
делимично „фиктивни” чине садржај 
„трик-романа”. „Да ли је оргинал за-
писан у воску?” 

Милошевићеве везе са историјом, 

свакидашњицом и културом уопште, 
чвршће су но што се може претпо-
ставити. Њега занима прошлост не 
само земље и његовог народа, него 
и породична прошлост, њени корени. 
Кроз наративну флуидност, тај дожи-
вљај је присутан у свим његовим де-
лима. Трагом успомена или старих 
бедема и записа, он гради своје за-

нимљиве приче. То стање духа које 
се креће од некадашњег ка сада-
шњем, огледа се и кроз музику, леген-
де и њему знаној митологији и пре-
дањима које је чуо од својих предака, 
затим на фолклору и народној књи-
жевности. Духовито са посебном 
игром и лакоћом развија узбудљиву 
имагинацију. А преци нас помно и 
непрестано гледају. Њима посвећује 
већину својих записа.

У „Трик роману” бележимо неко-
лико надстварних прича. То су: леген-
да о калашкој вештици, и девојкама 
(вилама) које плешу на раскршћу, за-
тим о плавој чесми, калашкој пећини 
и легенда о славној свирачици воде-
них оргуља у Аквиникуму која се по-
јављује, а затим нестаје у магли исто-
ријске давнине. 

Калашка вештица је најпре описа-
на у једном полицијском записнику, 
а затим се појављује у још неколико 
поглавља. Описана је како тумара 
шумским стазама, носи грање на ле-
ђима и пуши лулу. „Када је вештица 
шмугнула у шуму, из дима њене луле 
отеловила се женска прилика, но ка-
да сам испружио руку да је ухватим, 
нисам зграбио ништа”. Аутор ће за ту 
врсту привиђења да каже: „Девојке 
које плешу око плаве чесме. То је мо-
жда симбол, неки архетип, али зами-

сливо је и у ствар-
ности... На раскр-
шћу овога и онога 
света, седела је 
девојка с плавим 
минђушама и ре-
че ми оно што ћу 
теби сада казати 
дословце, јер то 
нећу са собом да 
понесем у гроб”.

Прича о плавој 
пећини се појави-
ла попут фреске 
након повлачења 
воде. Ново светло 
је обасјало исто-
рију Аквиникума. 
Указала се зидна 
површина с фре-
ском плаве чесме. 
Слика је била 
оштећена, а поза-
дина избледела. 
Под специјалним 
лампама археоло-
га и музеолога 
„фреска плаве че-
сме сија као да 
лебди у зачара-
ном кругу”. Изнад 

ње штрчи планина у облику коњског 
седла. „Нема сумње, калашка плани-
на Кевиљ. Откуд она у Аквиникуму? 
Ту је и пећина крај плаве чесме. Ка-
лашка пећина није на Кевељу, него 
на Калварији. Упадао сам у њу као 
Мохиканац у детињству. 

Услед чишћења фреске крпом, као 
да слику обасјава унутрашња све-
тлост, примећујемо да у пећини 
пламса ватра, а на зиду играју сенке. 

Облици нису јасни, но ја изјављујем 
да знам о чему се ради то су силуете 
девојака које плешу око огњишта. 
Причала ми последња калашка ве-
штица.

Девојке које живе у пећинама, но-
се плаве минђуше и плешу око ватре 
од мирисне траве. Једна од њих по-
стаје видљива годишње једанпут. 
Појави се првог понедељка после 
Ускрса, о Ружичалу, на дан освећења 
гробова и сусрета са покојнима. Сви 
су тада на гробљу, живи и мртви.” 

Требало је знање и умеће уткати 
у текст са свим промишљањима о 
историји књижевности, о судбини 
српског народа у Мађарској да би 
се уткао и трик о девојци са плавим 
минђушама која са извора у крчагу 
не носи воду, него душе. 

Главни јунак је приповедач који 
говори у првом лицу једнине, али то 
не значи да је то аутор, Петар Мило-
шевић. На крају књиге он ће се 
„оградити” од сваке алузије речима 
да се основни биографски подаци 
налазе на почетку поглавља „Са та-
вана у болеснички кревет”. „То су 
чињенице. Све друго, у ауторовом 
животу, јесте случајност. Или фикци-
ја. (Али само у роману)”. С обзиром 
да се у роману појављују и ликови 
писаца и ликови из њихових дела, 
могло би се рећи да је централни 
јунак књижевност. Њом је писац нај-
више опседнут и заокупљен.

Појављују се и три лика без лич-
них имена (обезличени појединци). 
То је „велики архитекта” који ради 
као грађевински саветник при архе-
олошким ископавањима у Аквини-
куму, а изгледа као Гуливер у Лили-
путу, „сарадница археолошког ин-
ститута” која приповедача подсећа 
на плесачицу мјузикла Коса, а када 
савије пунђу и обнажи врат, изгледа 
као византијска царица, и ту је још 
и „знаменити музеолог” са огром-
ном брадом која лебди као луфт ба-
лон. Музеолога упоређује са уса-
мљеним светиоником. 

Можда је најједноставније 
„Трик-роман” окарактерисао уред-
ник „Агоре”, Ненад Шапоња када је 
рекао да је то „роман велике специ-
фичне тежине на мало страна. У ње-
му он врхунским умећем припове-
дања ствара нови жанр обликујући 
алтернативну стварност у којој је 
највећи јунак заправо – игра”.

И ту није крај, све док „неко свира 
на воденим оргуљама”, а ми имамо 
слуха да то чујемо.

Славица Зељковић

Неко свира на воденим 
оргуљама (2)

Поводом годишњице смрти угледног српског писца и 
професора универзитета Петра Милошевића, објављује-
мо други део приказа његовог „Трик-романа” из пера на-
шег књижевног критичара Славице Зељковић.

ЛЕТ КАЛАШКЕ ВЕШТИЦЕ
Калашка вештица лети помоћу раширене мараме, тумара по гробљу, пе-

вуши песму коју нико не разуме, најзад узима крчаг и одлази. Нико не зна 
куда иде. У ову „фикцију сопствене реалности” Петар Милошевић је уплео 
легенде које подсећају на библијске приче о потопу и Нојевој барци и о 
апокалипси. 

„Старице наше причаше причу да смо у срећи живеле живот од памти-
века на Острву. Али у једном мрачном часу керови, ласте и слепи старци 
осете нагло да стиже коб, свуд са свих страна оружјем светлим у јуриш 
крећу на земљу нашу застрашујући коњаници. Пустоше баште, газе кроз 
жито, куће нам пале, руше што стигну, кидишу као ловачки пси. Спасење 
наше била је лађа. Све успомене су пошле са нама у новом сјају намолова-
не на даскама. Дигосмо сидро и пловиле смо без кормилара у неки далек 
непознат свет. Видесмо како острво гори, старице ипак не кукаше, јер плаву 
чесму од уништења помоћу врачке сачувасмо. Ситне комаде плавог камена 
с чудном лепотом чаробне снаге претвориле смо у минђуше, и вековима, 
било куд нас је ветар судбине бацио био, плаву смо чесму обновиле”.
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30. новембра 1939 – Стрељан је ма-
ђарски револуционар Бела Кун, 
један од оснивача Комунистичке 
партије Мађарске и вођа мађар-
ске совјетске револуције 1919. 

30. новембра 1955 – Умро је југосло-
венски композитор Јосип Штолцер 
Славенски, професор Музичке 
академије у Београду (1945-55). У 
тежњи ка обликовању национал-
ног израза, спојио је у свом делу 
елементе музичког фолклора по-
јединих балканских народа с мо-
дерном европском музичком тех-
ником. 

30. новембра 1957 – У Бечу је умро 
српски сликар Паја Јовановић, 
представник академског реали-
зма, аутор жанр-сцена и великих 
композиција из српске историје 
(„Сеоба Срба”, „Проглашење Ду-
шановог законика”). Након 1906. 
стекао је европску славу сликају-
ћи портрете владара и аристокра-
та. 

30. новембра 1977 – Умро је српски 
и југословенски писац Милош Цр-
њански, један од првака модерне 
српске прозе после Првог светског 
рата, уредник првог модернистич-
ког часописа „Дан” (1919), аутор ро-
мана „Сеобе”. Његово дело „Ро-
ман о Лондону” сматра се првим 
великим космополитским рома-
ном у српској књижевности. 

1. децембра 1918 – Проглашена је 
Краљевина Срба, Хрвата и Слове-
наца (каснија Краљевина Југосла-
вија).

3. децембра 1912 – Бугарска, Грчка, 
Србија и Црна Гора склопиле су 
примирје са Турском у Првом бал-
канском рату. Рат је настављен 3. 

фебруара 1913, а ново примирје ус-
постављено је 23. априла. 

3. децембра 1952 – Умро је српски 
књижевник и политичар Милан 
Грол, дугогодишњи драматург и 
управник Народног позоришта у 
Београду, од 1940. шеф Демократ-
ске странке. До 1943. био је члан ју-
гословенске краљевске владе у 
емиграцији у Лондону, а у марту 
1945. након споразума Тито-Шуба-
шић ушао је, као потпредседник у 
владу Демократске Федеративне 
Југославије. 

3. децембра 1978 – Умрла је српска 
глумица Љубинка Бобић, чланица 
београдског Народног позоришта. 
Глумачку каријеру започела је 1921. 
и поред бројних улога остала је за-
памћена као ненадмашна Живка у 
„Госпођи министарки” Бранислава 
Нушића. 

4. децембра 1371 – Умро је цар Урош 
Немањић, син цара Душана и једи-
ни наследник великог српског цар-
ства. Ступивши на престо у 19. го-
дини, после Душанове смрти 1355, 
није успео да сачува велико цар-
ство које се после његове смрти 
распало на низ самосталних обла-
сти под влашћу моћних феудалаца. 
Његовом смрћу изумрла је лоза 
Немањића. 

5. децембра 1967 – Умро је српски хе-
лениста Милош Ђурић, члан Срп-
ске академије наука и уметности, 
председник Српске књижевне за-
друге и уредник часописа „Жива 
антика”. 

6. децембра 1989 - Слободан Мило-
шевић проглашен је на седници 
Скупштине Србије за председника 
Председништва Србије, после ре-

ферендума на којем је добио 86 
одсто гласова.

7. децембра 1857 – Рођен је велики 
српски сликар Урош Предић. Уз Па-
ју Јовановића и Ђорђа Крстића 
сматра се најзначајнијим српским 
сликаром реализма. Предић је нај-
више остао упамћен по својим ра-
ним радовима, у којима је прика-
зао „стваран” живот обичних људи. 
Касније је дао велики допринос у 
црквеном сликарству и портрети-
ма. Предићев опус обухвата укуп-
но 1658 радова. У Народном музеју 
у Зрењанину се налази соба Уроша 
Предића у оквиру сталне поставке, 
у њиховом депоу се налази легат 
од 900 његових цртежа, записа и 

личних ствари. Сачувана је богата 
преписка Уроша Предића, око 1700 
докумената се чува у Музеју књиге 
и путовања. 

7. децембра 1914 – Скупштина Србије 
усвојила је у Нишу у Првом свет-
ском рату Декларацију о уједиње-
њу јужних Словена у заједничку 
државу. 

7. децембра 1941 – Велика Британија 
је у Другом светском рату објавила 
рат Мађарској, Румунији и Финској, 
земљама које су као чланице Трој-
ног пакта учествовале у агресији 
на СССР. 

ВРЕМЕПЛОВ

Велики српски сликар Урош Предић рођен је 7. децембра 1857. 

О купљени су молитвено уче-
ствовали у Светој архијереј-
ској литургији, коју је, уз са-

служење свештенства, служио епи-
скоп будимски Лукијан. У склопу 

празничног богослужења обављено 
је освећење и резање славског колача 
и благосиљање кољива. Кумовао је 
Душан Рацков са супругом из Зрења-
нина, који је часне обавезе кумства 

за следећу годину предао такође 
Зрењанинцу, Манету Мајсторовићу. 

Пред сам крај Свете архијерејске 
литургије, благословом епископа бу-
димског Лукијана, свечану славску 
беседу одржао је јереј Милан  Ерић, 
парох печујски, који је, између оста-
лог, рекао: 

- Ево нас овде и ове године, у овој 
древној светињи, да прославимо за-
штитника ове светиње архангела Ми-
хајла, онога који је као Бог, и све оста-
ле небеске силе, Анђеле. Архангел 
Михајло је велики, најлепши анђео. 
Наш ум не може то да докучи колико 
је он леп, али снажан! Каже: „Једним 
трептајем може да сруши целу васи-
ону и претвори у прашину. Цео ко-
смос. Такву снагу има архангел Ми-
хајло, који нас, такође, воли.” 

Након свечане славске беседе оца 

Ерића, епископ будимски Лукијан за-
хвалио је свима који су својим при-
суством увеличали празновање.

Он је позвао верни народ да зајед-
но са свештеницима пређе у обно-
вљени конак манастирског комплек-
са, где је извршено свечано освећење 
ризнице. Прослава Светог архангела 
Милаила настављена је пригодним 
послужењем у светињи, а затим и ага-
пеом у централној згради манастира, 
као и у новоосвећеном конаку. 

Верници су били пријатно изнена-
ђени због извршених реконструкци-
оних радова и изгледа нове ризнице, 
у којој је постављена изложба о Све-
том Сави, поклон Историјског музеја 
Србије. Вођен је и разговор о могућ-
ностима даљих извођачких радова у 
манастирском комплексу. 

П. М.

ДУХОВНОСТЗапис са манастирске славе у Грабовцу

На Аранђеловдан освештана 
реновирана ризница 

У манастиру Грабовац је 21. новембра прослављена 
храмовна слава, Сабор Св. архангела Михаила. Иако је 
дан био радни, на слави се окупио завидан број верника 
из Хрватске и Србије, док је сународника из Мађарске 
овом приликом било мање.
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Јесења симфонија

Сенке које зевају 
дуго се протежу по земљи, 
Као мрачне, пролазне утваре. 
А ја ходам међу њима меланхоличан.  

Хладно-златне сунчеве зраке 
почивају на бледом небу. 
Последњим дахом ми се слатко 
смеју.

Њихова слаба светлост  
једва се пробија 
кроз вео магле доле, 
која окружује моје тело 
и увлачи ме у облак сребрни.

Све друго сада, 
тако страно. 
Али познато и чудно, 
хладно и мирисни ваздух, 
који удишем са великим уздахом.
Понекад и млаки ветар дува,
доносећи са собом мирисе
далеке.

У ветру је скривено, 
И на сваком углу улице чека ме. 
Укорењено у моје кораке, 
Чува сваки мој покрет.

Ивана Бодор, 9/а

*
Јесен

Жуто лишће са гране пада,
Дошла нам је жута јесен сада.

Киша све чешће почиње да пада,
А поподнева су већ мрачна.

И на небу так облак густи,
Сунчеве зраке не би да пропусти.
Дрво своје зеленило губи,
Отпало лишће земљу попуни.

Жуто лишће плеше у ветру,
То се све дешава у септембру.
У овом периоду секунде брже теку
Као да си изгубљен у времену.

Мила Поздер, 9/а

*
Јесење чари

Ова јесен мени посебна је,
Уз нове пријатеље је дочекујем;
Жуто лишће са новог прозора гледам,
Уз капи кише у сан падам,
Док авантуре будуће сањам.

Анастасија Савић, 9/а

*
Јесен у мом погледу

Небо је тмурно, облаци су мрачни,
почели су данас тешки дани ђачки.
Звук цврчака не чује се више,
уместо тога, падају споре капи кише.

Ветар дува ових дана јаче,
на улици скакуће једно мало врапче.
Дечица се радују барицама мокрим,
док их ја на клупи знатижељно мо-
трим.

Теодора Почуча, 9/а 

Јесен

У јесен све је тужно, тмурно,
ђаци у школе иду журно,
а лишће са грана спада жуто.
Сунце на небу сија све краће,
дневне светлости ускоро нестаће.

Небо је сиво, птице се селе,
али у воћњаку воће се бере.
Грожђе се бере, а берачи се веселе.

Немања Недељковић, 9/а  

*
Јесењи дани

Шума је обукла шарене капуте,
Сунчеви зраци продиру кроз гране.
Само да ветар не дува јако,
Било би лепше, пријатније сваком.

Ђаци су у клупама,
Чекају почетак часа.
Прошло је лето,
Латимо се посла!

Милош Јакшић, 9/а

*
Јесења киша

Падала је киша густа, 
не јаче од твојих суза.
Како бих само руком искидала
тај тужан облик твог лица.
Да се врати оно дивно,  
весело лице твоје.
Лице које бих скинула са места,  
да могу.
Сакрила, да га нико други не види.  
Твоје сузе, целу ме сломе.
Киша, која се не зауставља
док сваки сокак не потопи.
Тако ти сузе лијеш,
док се потпуно не уништим.
Немоћно седим, грлим те
и слушам како вришти киша.

Сара Дахан, 9/а

Променљива јесен

Данас је јесен,
А можда сутра лето,
Шта ће бити онда,
Са нама, децо?!

Ако је данас јесен,
Мора да дође зима,
А ко зна онда, 
Шта ће бити с нама?

Али сада је јесен, 
Лепа, хладна, месец жут,
Сваки дан морамо,
Кренути на нови пут.

Лола Алаџић-Милуш, 9/а

Дошла јесен

Прође лето, дође јесен
са дрвета пао кестен.
Падај кишо, сваки дан
купио сам кишобран!

Филип Собослаи, 9/а

*
Јесен

Јесен је лепа и тужна,
Јесен је весела и ружна,
А волим лепе и веселе ствари,
Зато желим да ми се остваре снови.

Ненад Богдан, 9/а

НЕВЕН Српска гимназија „Никола Тесла”

Песничка остварења 
гимназијалаца
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 ФОЛКЛОРФолклорни фестивал 

Ј едночасовни концерт је отворио 
први ансамбл „Табана” једном од 
њихових најатрактивнијих коре-

ографија. Реч је о „Биночкој Морави”, 
коју је на сцену поставио кореограф 
Дејан Милисављевић, а приказује 
свадбене обичаје на Косову и Мето-
хији. Затим је своје умеће показала 
млађа група „Игром Горњег Пореча”, 
кореографа Далибора Маринова. 

Гледаоци су након дечје групе по-
ново могли да уживају професиона-
лизму одраслих и њиховом извођењу 
„Влашких игара”. Ради се о првој ко-
реографији коју је „Табан” играо, а 
кореограф је Драган Ковачевић. 

Није изостао ни музички блок ор-

кестра „Зора”, под вођством Кру-
нослава Агатића Киће, који је целе 
вечери пратио фолклораше. Дечја 
певачка група је, затим, отпевала 
свој блок народних песама, да би 
потом мали наставили свој про-
грам. То су биле „Игре Косовског 
Поморавља”, кореографа Далибо-
ра Маринова, које су припремили 
у овогодишњем Дечјем летњем 
фолклорном кампу. Програм је за-
вршен „Играма из околине Црно-
речја”, кореографа Десе Ђорђевић. 

По завршетку концерта Душан 
Вуковић, уметнички руководилац 
Куд-а „Табан”, захвалио се домаћи-
нима, учесницима, родитељима и 

Анити Накић Вуковић, која већ годи-
нама ради са децом и припрема их 
за остварење њихове највеће жеље, 
а то је да једном постану чланови пр-
вог ансамбла.   

„Овај концерт је добро дошао да 
нови чланови, којих има доста велики 
број, добију прилику да наступају. 
Процес уклапања нових чланова је у 
току; ми стари се трудимо да им по-

могнемо да прихвате наш начин рада 
и да се добро осећају. Доста је било 
болесних чланова, тако да, нажалост, 
нису могли да учествују. Ми и даље 
имамо циљ да децу у нашој школи 
заинтересујемо за српски фолклор, 
да би бар 4-5 година били активни 
чланови нашег ансамбла. Драго ми је 
што је позоришна сала била пуна и 
што су гледаоци били задовољни”, ре-

као је Душан Вуковић за 
наш лист.

До краја године оче-
кују се још две веће ма-
нифестације. Једна је 
промоција књиге Мило-
рада Лонића о кореогра-
фијама и народним но-
шњама. Наравно и завр-
шно вече, где ће „Таба- 
наши” прославити све 
своје овогодишње успе-
хе.  

У суботу, 12. новембра, 
одржан је „Табан бал”, 
трећи по реду. Главни ор-
ганизатор ове манифе-
стације била је Српска 
самоуправа Х будимпе-
штанског кварта. Много-
бројне госте су забавља-
ли: Оркестар „Зора” и 
Оркестар „Гласови” из 
Мохача.  

К. П.

Концерт и бал КУД-а „Табан”
На Фестивалу „Сиси – јесења недеља плеса” (Sissi őszi 

tánchét), који је одржан од 19. до 25. новембра у позори-
шту „Бетлен” у Будимпешти,  један од учесника био је и 
српски КУД „Табан”, што је њихов други по реду наступ на 
овој манифестацији.

*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader)  или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Тајна великог празника: 

Аранђеловдан
ТВ Храм: Срби у Мађарској 

Сентандреја
Стопама Црњанског: екскурзија 

сегединских ђака
Наступ хора Српске школе 

„Никола Тесла”
Прослава Аранђеловдана  

у манастиру Грабовац

Аутор рубрике: Владимир Марковић
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Учинци „Банатског сабора”СУСРЕТИ

К ултурно-уметничко друштво 
„Банат” из Деске често добија 
позиве из Мохача да гостује и 

представи богато фолклорно насле-
ђе српског народа. Тако су ове јесени 
гостовали на „Народносном вашару”, 

где су се представиле све народности 
које живе у Мохачу. Међу њима је и 
српска, која је предвођена Душаном 
Матеом, председником, и Зорицом 
Степанов, потпредседницом месне 
српске самоуправе, која је достојно 

представљање 
српске културе 
поверила КУД-у 
„Банат”. Том при-
ликом, Дешчани 
се нису предста-
вили само срп-
ским народним 
играма, песмама 
и музиком, него и 
својом завидном 
колекцијом но-
шњи, делом тек-
стилне баштине 
којом располажу.

Увид у делић 
културног насле-
ђа поморишких Срба имао је и гра-
доначелник Мохача Габор Павкович, 
који је у друштву Андраша Кираља, 
члана посланичког тела (родом из Де-
ске), доста дуго времена провео на 
штанду Дешчана. 

Он је већ тада био очаран несва-
кидашњим старинама, које су акти-
висти „Баната”, предвођени председ-
ником друштва Кристифором Брца-
ном, током дугог низа година успели 
да сакупе. У међувремену, оживљава-
њем старих заната, много тога су при-
премиле и урадиле и чланице Ради-
онице „Златне руке”, које делују при 
ансамблу.

До узвратне посете Мохачана до-
шло је 5. новембра, приликом одржа-
вања 27. „Банатског сабора” у Дески. 
На традиционалној саборској мани-
фестацији наступали су и млади му-

зичари, полазници Музичке школе из 
Мохача, предвођени Јожефом Кова-
чем Вершендијем. То је био додатни 
разлог да Габор Павкович и Андраш 
Кираљ, у друштву Зорице Степанов, 
потпредседнице ССМ-а, допутују у 
један од српских центара у Мађар-
ској, надомак Сегедина.

У Центру „Свети Сава” госте су до-
чекали и топло поздравили Кристи-
фор Брцан и његова супруга Ева, ко-
ја предводи Радионицу „Златне руке”. 
Они су детаљно говорили о раду кул-
турно-уметничког друштва и пројек-
тима који су остварени помоћу сред-
става ЕУ. Габор Павкович је домаћи-
нима том приликом уручио и 
пригодне поклоне и изразио жељу да 
Дешчани поново наступају и излажу 
у Мохачу.

П. М.

Ч ланови ССС, учинили су све ка-
ко би многобројним гостима 
обезбедили незаборавно вече 

и прави штимунг.
На самом почетку забавне мани-

фестације поздравне речи присутни-
ма, најпре на српском језику, упутио 
је Сенад Емра, потпредседник ССС, а 
то исто је на мађарском језику учи-
нила и Нада Малбашки, руководилац 
ССС.

Према веродостојним изворима и 
записима, прво весело окупљање Ср-
ба у Сегедину било уприличено давне 
1805. године. Наравно, балови су усле-
дили и касније, са мањим или већим 

паузама, а најуспешнија балска весе-
ља датирају из седамдесетих и осам-
десетих година прошлог века, када 
су се одржавали такозвани „јужно-
словенски балови”. Касније су усле-
дили српски, уз учешће познатих име-
на српске естраде, као што су: Браћа 
Бајић, Предраг Живковић Тозовац, 
Недељко Билкић, Милан Бабић и мно-
ги други.

Од 2019. године, када је формирана 
ССС у саставу: Нада Балбашки, Сенад 
Емра и Марта Петреш, у овакве про-
граме су укључивани и малишани ме-
сног Српског забавишта и ученици 
месне подружнице будимпештанског 

Српског образовног центра „Никола 
Тесла”. 

Они су и ове године својим пригод-
ним наступом отворили „Српско му-
зичко вече”. Школарци од 1. до 5. ра-
зреда, предвођени кореографом Пе-
рицом Дунаијем, извели су 
симпатичан фолклорни програм. На 
најбољи начин су потврдили да се у 
Сегедину марљиво ради на неговању 
српског фолклора и постоји огромна 
љубав према фолклорној, музичкој 
баштини српског народа,

Захваљујући Сегединској српској 
православној црквеној општини, на 
челу са протојерејем Далибо-
ром Миленковићем, парохом 
сегединским, многобројна пу-
блика је за увертиру балског 
весеља имала још једно неза-
боравно изненађење. Својим 
наступом манифестацију су 
увеличале сестре Гобовић – 
Марија и Марина, уметнице 
које негују истинске вредно-
сти музичке традиције српског 
народа.

Певачице, сестре близнаки-
ње, које негују искључиво срп-
ску етно-музику, већ дуже вре-
ме плене пажњу љубитеља 
изворног, традиционалног зву-
ка. У наставку вечери, уследи-
ло је општенародно весеље. За 
разоноду гостију побринуо се 
бенд „Неуморно срце” из Бео-
града. Естрадни уметници су 
сходно свом имену неуморно 

свирали и певали. Током целе вечери 
бенд је свирао популарна кола, нису 
изостали ни добро познати хитови и 
новије композиције разних певача и 
певачица. Својим шароликим репер-
тоаром без престанка су забављали 
публику и направили одличан шти-
мунг.

Српско музичко вече, а затим и бал, 
трајали су до зоре. Овогодишњу не-
заборавну приредбу, у организацији 
Самоуправе Срба у Сегедину, суфи-
нансирали су: Уред премијера и Фонд 
„Бетлен Габор”.

П. М.

Народно стваралаштво  
и уметност повезали  

Деску и Мохач

Вече српске песме и музике

Градоначелник Мохача Габор Павкович са сарадницима, 
посетио је Деску, обишао тамошњу српску заједницу и 
присуствовао традиционалној саборској манифестацији, 
на којој су наступали и ученици Музичке школе из Мохача.

Самоуправа Срба у Сегедину, предвођена председницом 
Надом Малбашки, и ове године je организовала програм у 
знаку српског мелоса.

Балско весеље у Сегедину

Чланови Српске самоуправе у Сегедину


