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ПОЛИТИКА

Запад користи жељу Србије да уђе у ЕУ и изнуди од ње  
признање независности Косова

Д а ли би се потез јужноамеричке 
државе Суринам, која је после го-
дину и по дана променила свој 

став о косовској независности и оду-
стајање Косова од захтева за пријем 
у УНЕСКО, могли тумачити као своје-
врсна дефанзива Приштине и њених 
западних савезника?

„Одлука Суринама се не може пот-
ценити, али је не треба ни преценити. 
Важно је да је тај правац навише по-
чео да се зауставља и да се сада сни-
жава. Косовски Албанци и њихови за-
падни савезници сада морају више да 
се баве дефанзивом него офанзивом", 
сматра бивши министар спољних по-
слова СРЈ Владислав Јовановић.

Он оцењује да је време савезник 
Србије и да ће оно ипак више непри-
лика донети пријатељима Косова. Са-
да се, како каже, то и потврђује не са-
мо због тога што је Суринам повукао 
признање, него и због тога што заго-
ворници косовске независности све те-
же могу на леђима да носе хипотеку 
која се зове бесправно одузимање те-
риторије од Србије и њено претвара-
ње у некакву државу.

„Западне силе не могу дуго да ту 
бумеранг државу држе у центру Евро-
пе неприхваћену од међународних ор-
ганизација и највећег броја великих зе-
маља. Зато они журе да што пре, ко-
ристећи нашу жељу да уђемо у ЕУ, из-
нуде од нас и формално признање или 
бар слободан проход Косова до међу-
народних организација, пре свега УН", 
каже Јовановић.

Подсећа и да Суринам није прва зе-
мља која је повукла раније дато при-
знање. Тако су Курдистан западни по-
бедници у Првом светком рату изву-
кли из Турске и прогласили незави-
сним, што је трајало годину-две дана 
и после је повучено признање. И Ма-

кедонија је својевремено признала Тај-
ван, па онда повукла такву одлуку.

Британски професор Џејмс Кер 
Линдзи одлуку Суринама оцењује као 
важну, јер је, како каже, перцепција 
проглашења независности Косова уну-
тар међународне заједнице до сада 
била „једносмерна улица”, прихвата-
ли су да је Косово независно. Покуша-

вајући да растумачи шта стоји иза 
одлуке Суринама, овај професор на 
Сент Мери универзитету за портал  
Б92 навео је да је то последица што 
лобирања Србије, јер се „земља  не-
давно приближила Русији”, што бри-
гама око суверенитета.

„Нисам сигуран да ли је ово поче-
так новог тренда или је реч о једин-

ственом случају. Мислим да је могу-
ће да још неки имајући у виду недав-
на дешавања са Каталонијом и Курди-
станом одлуче да повуку признавање 
независности Косова”, каже овај про-
фесор, али и додаје да је вероватније 
да ће земље које нису признале Косо-
во постати још одлучније у својој од-
луци.

„Међутим, исто тако би одлука Су-
ринама могла да утиче на оне који по-
државају независност Косова да поја-
чају своје напоре у убеђивању других 
да признају независност. Последњих 
година борба око независности Косо-
ва је била релативно тиха. Сада би по-
ново могло да се закува”, закључује 
Кер Линдзи. 

Владислав Јовановић, бивши шеф југословенске дипломатије

„Време је савезник Србије и оно ће ипак 
више неприлика донети пријатељима Косова него 

нама. Сада се то и потврђује, не само због тога што 
је Суринам повукао признање, него и због тога што 
заговорници косовске независности све теже могу 
на леђима да носе хипотеку која се зове бесправно 

одузимање територије од Србије 
и њено претварање у некакву државу”, 

сматра Владислав Јовановић

Одјеци каталонске збиље на Балкану

Угљанин тражи изборе за „аутономни Санџак” 
и успостављање „европских снага безбедности”

У гљанин је позвао власти Србије и 
Европску унију да приступе ре-
визији акционог плана за погла-

вље 23 и 24 и мањинског акционог пла-
на, тако што би резултате референду-
ма уградиле у те документе. Он за-
право тражи да акционим планом бу-
де утврђен „датум за расписивање из-
бора за органе Санџака”.

„Србија и ЕУ да заједно утврде да-
тум за расписивање избора за органе 
Санџака” рекао је Угљанин на прес 
конференцији. У оквиру пет захтева, 

он тражи и да се утврди датум за ус-
постављање „европских снага безбед-
ности и европских правосудних орга-
на у Санџаку”, затим датум за повла-
чење српске полиције, војске и тајних 
служби, као и српских правосудних 
органа”, а све то, како је рекао, у скла-
ду са одлукама „мировне конферен-
ције о бившој Југославију у Хагу”.

Угљанин тврди да су Бошњаци стра-
но тело у држави где се институције 
називају Српска војска, српска поли-
ција, као и да се државни органи пре-

ма њима понашају непријатељски и 
дискриминаторски. О овим захтевима 
обавестио је, писаним и усменим пу-
тем, каже, председ-
ницу владе и надле-
жног министра.

„Сулејман Угља-
нин не може да 
угрози безбедност 
грађана и стабил-
ност у земљи”, по-
ручила је државна 
секретарка у Ми-
нистарству уну-
трашњих послова 
Биљана Поповић 
Ивковић, поводом 
захтева које је 
Угљанин изнео у 
јавност.

„Грађани Србије 
не треба да брину. 
То Србија свакако 

неће дозволити, нити њему, нити било 
коме другом”, рекла је Поповић Ивко-
вић за Танјуг. 

Неколико недеља након посете турског 
председника Србији, председник Бошњачког 

националног већа Сулејман Угљанин затражио је од 
надлежних државних органа да распишу изборе за 

територијалну аутономију Санџака, позивајући се на 
„референдум, који је одржан 1991. године”

ПОВЛАЧЕЊЕ 
ПРИЗНАЊА ЈЕ 
ЛЕГИТИМНО

Појашњавајући да ли је правно 
могуће повући признање неке др-
жаве, о чему су одмах по одлуци 
Суринама почеле да се воде диску-
сије, професор Правног факултета 
у Београду Александар Гајић каже 
да је могуће повући признање др-
жавности, нарочито оно које је да-
то супротно Резолуцији 1244 Саве-
та безбедности, која регулише пи-
тање статуса Косова и Метохије.

„Косово и Метохија је према ме-
ђународном праву територија под 
међународном управом која се на-
лази у саставу Републике Србије, 
па су стога спорна и сама призна-
ња”, рекао је Гајић за Танјуг. Према 
његовом мишљењу, иако је Сури-
нам мала држава, њихов акт ће 
остати запажен.

Приштина

Сулејман Угљанин
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РЕГИОНРазговори шефова полиција Србије и Мађарске

Заједничким снагама против високе 
корупције и криминала на граници

„Разматрали смо мере које може-
мо да применимо како би се ефика-
сније супротставили илегалним мигра-
цијама, као и спречавању могућности 
да у миграторном таласу одређена 
лица, која могу бити радикализовани 
екстремисти или криминалци, уђу у 
наше земље”, истакао је Стефановић 
после сусрета са својим мађарским 
колегом.

Он је додао да је са Шандором 
Пинтером разговарао о томе шта срп-
ска и мађарска полиција могу зајед-
нички да предузму како би заустави-
ли такве појединце и осигурали мак-
сималну безбедност грађана две др-
жаве.

На састанку су, како је навео, до-
говорене и конкретне мере које ће 
два министарства предузети како би 
у оквиру Европске уније обезбедили 

више средстава за заједничке пројек-
те који ће омогућити ефикаснију 
борбу против наркотрафикинга и 

осигурати већу безбедност Србије и 
Мађарске. „Министар Пинтер дели 
наше виђење да само тесном и ин-

тензивном сарадњом наше две земље 
можемо да остваримо бољу сигур-
ност и безбедност за све грађане”, ре-
као је Стефановић.

Српски министар полиције је иста-
као да је досадашња сарадња поли-
ција одлична. „Договорили смо се да 
се она интензивира кроз сарадњу при-
падника граничне и криминалистичке 
полиције, који ће заједно са надле-
жним тужилаштвима појачати борбу 
против високе корупције, организова-
ног криминала и свих других видова 
криминала, посебно оног који се од-
вија на границама”, рекао је Стефано-
вић.

Министар Пинтер истакао је да је 
са својим колегом Стефановићем раз-
говарао о мерама које могу заједнич-
ки да предузму у циљу одбране гра-
ница две земље од илегалних мигра-
ција, тероризма и организованог кри-
минала. „Најважнији задатак је да са-
чувамо наше границе”, истакао је Пин-
тер и додао да је на састанку било ре-
чи и о сарадњи полиција током пред-
стојећих зимских празника.

„Разговарали смо о мерама које ће 
бити предузете како би наши грађани 
лакше могли да пређу граничне пре-
лазе, али и о томе како да осигурамо 
све манифестације које ће бити одр-
жане током зимских празника од по-
тенцијалних терористичких напада”, 
рекао је Пинтер. 

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова 
Небојша Стефановић, разговарао је у Будимпешти са министром унутрашњих 

послова Мађарске Шандором Пинтером о јачању и интензивирању сарадње 
две полиције у борби против високе корупције, организованог криминала, 

илегалних миграција и тероризма

„Влада би требало да се бави и Ср-
бима који не живе у Републици Срби-
ји. Ради се о трећини српског народа 
и због тога сматрамо неопходним да 
ово питање добије одговарајућу те-
жину при формирању државне поли-
тике. Сматрам да је неприхватљиво 
што Влада годинама нема одговарају-
ће решење за ово питање. Срби у ре-
гиону не могу бити спољнополитичко 
питање”, изјавио је Алексов за портал 
„Вести” и додао:

„То је општенационално питање и 
као такво треба да добије одговара-
јућу тежину и институционалну орга-
низованост у политици Владе. Непри-
хватљиво је да се са овом проблема-
тиком бави дирекција Министарства 
спољних послова. Регион, али и дија-
спора се јасно изјашњавају о овом пи-
тању и траже да се врати питање на 
ниво Владе (министарство, самостал-
на канцеларија премијера). Влада и 

премијер имају обавезе према цело-
купном српском народу и због тога 
очекујемо од нове владе да нађе аде-
кватно решење.”

Срби у региону, сматра Алексов, 
управо због тога имају и специфичан 

став према Србији. Прате збивања у 
њој, али као гласачи немају могућност 
да учествују у политичком животу и 
изборним процедурама. О евентуал-
ној организованој акцији Срба из ди-
јаспоре и региона, Алексов каже да је 
„наше да на свим форумима обраћа-
мо пажњу надлежнима у Србији на 
отворена питања Срба ван Србије”.

„Регион се самоиници-
јативно организује. Стална 
конференција Срба из ре-
гиона од своје прве седни-
це у Будимпешти редовно 
заседа. После друге сед-
нице у Подгорици и треће 
на Палама, били смо на 
седници Одбора Скупшти-
не Србије, што сматрамо 
успехом и кораком напред 
у односима. Скупштина 
дијаспоре и њено функци-
онисање је очигледно би-
ло повезано са министар-
ством. Иако је та Скуп-
штина била формалног и 
протоколарног карактера, 
ипак је била форум за из-
ношење проблема Срба у 
појединим државама. Та-
кав форум веома недоста-

је, као и редовне консултације са 
председником и премијером Србије. 
Укључење Срба из региона и дијаспо-
ре у рад Скупштине би имало веома 
значајну улогу, јер би то био форум 
где би се на адекватан начин артику-
лисале наше потребе”, истакао је Љу-
бомир Алексов у интервјуу за портал 
„Вести”. 

Љубомир Алексов:

Срби у региону за Србију не могу бити 
спољнополитичко питање

Представник Срба у Мађарском парламенту Љубомир Алексов, 
изјавио је да очекује промену политике Владе Србије према Србима у региону 

и дијаспори, у правцу који ће значити успостављање пуне комуникације и 
сарадње матичне државе са четворомилионским делом свог народа 

који живи изван њених граница

Планови мађарске банке за нова ширења у Србији

ОТП банка заинтересована 
за Kомерцијалну банку

З а куповину Kомерцијалне банке заинтересована је мађарска ОТП банка, 
једна турска, али и бизнисмен Миодраг Kостић, који у власништву има 
већ две банке у Србији, пишу „Новости”.

Судећи према најавама акционара банке, почетак приватизације врло брзо 
стиже на дневни ред, наводи лист. Приватизација Kомерцијалне банке десиће 
се врло брзо, изјавила је пре неколико дана директорка финансијског секто-
ра Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) Александра Вукосављевић.

„ЕБРД, као мањински акционар Kомерцијалне банке, остаје посвећена ци-
љу, заједно са осталим акционарима, да се банка приватизује. Верујем да ће-
те сви бити изненађени колико ће брзо да буде објављен почетак приватиза-
ције Kомерцијалне банке”, рекла је она на Међународној конференцији Бео-
градске берзе, али није навела више детаља.

Држава Србија је власник 41,74 одсто капитала Kомерцијалне банке, а ЕБРД 
има удео од 24,43 одсто. 
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АКЦИЈЕ

„Прилика да некадашње супротности нестану”
Т реба рећи да је реализација сво-

јеврсног пројекта остварена за-
хваљујући успешном конкурсу, 

поднетом код мађарског Министар-
ства одбране и Војно-историјског му-
зеја. Они су прошле године, поводом 
центенарија, обележавања стоте го-
дишњице Првог светског рата, распи-
сали конкурс у циљу обнове гробаља 
на којима почивају погинули војници 
у Првом светском рату.

Будући да су на сегединском срп-
ском православном гробљу сахрање-
ни многи војници, погинули у Великом 
рату и Сегединска српска православ-
на црквена општина, предвођена про-
тојерејем Павлом Капланом, парохом 
сегединским, одлучила је да поднесе 
конкурс у циљу обнове не само над-
гробних споменика, него и великог 
споменика на сред гробља, односно, с 
циљем да уради одређене извођачке 
послове.

Захваљујући веома садржајном, до 
свих детаља прецизно разрађеном 
пројекту, конкурсу, финансијска мол-
ба Сегединске српске православне цр-
квене општине позитивно је вреднова-
на! Сегединци су за бројне извођачке 
послове на сегединском српском пра-

вославном гробљу добили 44,2 мили-
она форинти! Велику предност и олак-
шицу је представљала чињеница да 
расписивач конкурса није тражио од 

конкурсанта сопствени удео, штави-
ше, додељена сума од близу 45 мили-
она форинти је на рачун црквене оп-
штине легла већ пред сам почетак из-
вођачких радова! На тај начин Сеге-
динци су храбро кренули у реализа-
цију пројекта.

Треба рећи да нису сви у ратним 

дејствима изгубили животе, већ су би-
ли и такви који су у сегединским, од-
носно, околним болницама премину-
ли, па су потом сахрањени на сегедин-

ском српском православном гробљу. 
Међу њима нису сви били Срби! У де-
ведесет посто случајева сахрањиване 
су особе српске националности, но, у 
редовима покојника било је и право-
славних Мађара, Румуна, Грка, Цинца-
ра.

Поводом завршетка радова на об-

нови гробља, 4. новембра уприличена 
је свечана примопредаја обновљеног 
војничког гробља из Првог светског ра-
та. Након интонирања мађарске и срп-
ске химне, односно, поздравних речи 

протојереја Павла Каплана, пароха се-
гединског, освећење великог спомени-
ка извршио је епископ будимски Лу-
кијан, који је након свечаног чина из-
разио захвалност што је држава Ма-
ђарска дала обновити војничко гро-
бље које се простире на сегединском 
српском православном гробљу.

Након епископа будимског присут-
нима се обратио др Јожеф Холо, пен-
зионисани генерал-потпуковник, ми-
нистарски изасланик, одговоран за по-
части, који је у свом говору подсетио 
на страхоте Првог светског рата у ко-
јем су многи изгубили своје животе и 
нагласио:

„Овдашње гробље из Првог светског 
рата има своју посебну, својеврсну 
причу. Наиме, пружа прилику да нека-
дашње супротности нестану, да дође 
до развоја сопственог идентитета, за-

обличава се самосвест. Ради се о та-
квом мосту између народа, чији пот-
порни стубови представљају племени-
ту хуманост и духовност човечанства”, 
рекао је др Јожеф Холо, пензиониса-
ни генерал-потпуковник, министарски 
изасланик, одговоран за почасти.

Посланик у Мађарском парламен-
ту Ласло Б. Нађ у свом говору украт-
ко је говорио о историјату, присутно-
сти Срба у Сегедину, да би потом ис-
такао позитиван друштвени рад сеге-
динских Срба, који су организујући 
„Дане српског православља” 2011. на-
стојали да прикупе средства за обно-
ву сегединског српског православног 
гробља.

Присутнима се обратио и Љубомир 
Алексов, заступник српске заједнице 
у мађарској скупштини, који је свој го-
вор, најпре, отпочео на српском јези-
ку:

„Данас смо се, на дан Задушница, 
окупили овде да се помолимо за по-
кој душа погинулих ратника у Првом 
светском рату и да се захвалимо они-
ма, који су омогућили и својим тру-
дом реновирали овдашњу вечну кућу 
наших покојника.”

Алексов је, затим, своју беседу на-
ставио на мађарском језику. Он је ис-
такао да је одавање почасти погину-
лима у Првом светском рату важно, 
јер су они показали несвакидашњу, ве-
лику пожртвованост, жртвујући своје 
животе за домовину, нацију. Сви они 

чинили су једну заједницу, који су у 
датом историјском раздобљу прихва-
тили судбину која им је била одређе-
на, а све за каснија покољења, потом-
ство. На крају свог говора захвалио се 
Министарству одбране Мађарске на 
материјалној подршци и Сегединској 
српској православној црквеној општи-
ни на реализованим извођачким по-
словима.

Уследило је потом полагање вена-
ца на велики споменик… Венце су по-
ред представника Министарства од-
бране, града Сегедина, положили и 
Љубомир Алексов, заступник српске 
заједнице у Мађарском парламенту, 
Јелена Фаркаш Сеја, председница Са-
моуправе Срба у Сегедину, те Боривој 
Рус, председник Сегединске месне 
српске заједнице.

Предраг Мандић

Свечаност у Сегедину, поводом обнове српског гробља

Једногодишња акција ревитализације сегединског 
српског православног гробља уродила је плодом, па 

је поводом успешне реализације пројекта обнове 
564 надгробна споменика, одржана свечаност, 

са чином освећења

ПОЈЕДИНИ РАДОВИ СЕ НАСТАВЉАЈУ
Отац Павле Каплан, парох сегедински, за наш лист је рекао да је „про-

јекат био велики, као што је и за наше услове сегединско српско гробље, 
па и војничко, превелико”.

„Ово гробље је старо преко двеста година и баш зато, када бисмо сваке 
године имали овакав конкурс, имали бисмо шта да радимо. Наравно, ми 
већ располажемо једним зацртаним планом, наиме, међу жбуновима про-
нашли смо делове старог часног крста. Тај крст, урађен од мермера, поти-
че из 1834. године. Тамо пише да је то главни крст српског гробља и ми би-
смо га до пролећа, Ускрса, волели обновити и поставити га на своје достој-
но место”, рекао нам је отац Каплан.

Освећење гробља обавио је владика Лукијан

Један од говорника био је и Љубомир Алексов
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Н евреме, које је кра-
јем октобра захва-
тило Мађарску, ни-

је заобишло ни Нови Сен-
тиван. У овом насељу на-
домак Сегедина, олуја ко-
ја је просто прохујала 
кроз село, оставила је за 
собом праву пустош! Наи-
ме, удари ветра, који су 
прелазили брзину од 100 
километара на час, чупали 
су стабла, подигли и носи-
ли црепове са зграда.

Природна непогода ни-
је знала за милост: велике 
штете нанела је и српском 
православном гробљу у 
Новом Сентивану. Страдао 
је стари часни крст, а 
сличну судбину доживели 
су и бројни надгробни спо-
меници. Чак 32 надгробна 
споменика олуја је сруши-
ла, оборила. Неки, на сре-
ћу, нису оштећени – тре-
ба их само вратити на ме-

сто. Међутим, нажалост, многи су те-
шко страдали.

Невреме није заобишло ни мртвач-
ницу: на крову здања видљиви су тра-
гови пустошења олује, која је, пре све-
га, захватила црепове. Силан ветар ни-
је се смиловао ни дрвећу у порти ме-
сног српског православног храма: про-
сто га је ишчупао!

И свети храм, посвећен Успењу Пре-
свете Богородице, претрпео је штете! 
Оштећења су била видљива на самом 

крову светиње, првенствено су стра-
дали црепови.

Срби у Новом Сентивану, суочени 
са штетом, одмах су прионули на рад. 
Већ почетком недеље руководство 
месне Српске православне црквене оп-
штине је задужило стручне раднике 
да ураде неопходне послове на сани-
рању штете на крову светиње, а пова-
ђено је и ишчупано дрвеће у порти 
светог храма. Након поменутих радо-
ва, извршено је уређење, улепшавање 
порте.

Што се тиче порушених надгробних 
споменика, ту још предстоје бројни 
задаци и послови. Будући да темпера-

туре и климатске прилике не погоду-
ју зидарским радовима у новембру, по 
свему судећи, неки послови биће од-
ложени за пролеће.

*
Проблема има и у Виљану, где је 

уочљиво оштећење торња! Звоник је 
споља оштећен, а изнутра пак пуко је 
свод. Иако за сада проблем није гору-
ћи, ипак, требало би што пре поправ-
ке урадити како се касније, како вре-
ме пролази, не би погоршало стање.

Срби у Виљану помоћ траже и у 
обезбеђивању икона, које би красиле 
иконостас. Наиме, и даље иконостас 
прекривају репродукције икона нека-
дашњих српских цркава у Барањи, ко-
је је дало израдити Печујско-барањ-

ско српско удружење. Поменуте ре-
продукције су у склопу изложбе „Срп-
ске цркве у Барањи” мађарској јавно-
сти биле представљене још 2014. го-
дине, а након тога део грађе изложен 
је у Српској соби у Шиклошу, док је 
други део постављен на иконостасу 
виљанске српске православне цркве.

Приметно је да, како сунце обасја-
ва иконостас, тако и репродукције с 
године на годину губе на квалитету. 
Баш зато, малобројна српска заједни-
ца у Виљану се нада помоћи и разуме-
вању Будимске епархије и њеног музе-
ја по питању обезбеђивања икона.

П. М.

Наставак контаката педагога из Јагодине и Мађарске

У припреми регионални пројекат просветне сарадње
У склопу програма „ERASMUS +”, 

шесточлана делегација професо-
ра Факултета педагошких наука 

из Јагодине је крајем октобра борави-
ла у Мађарској. Јагодинци су први и 
други дан посете провели код својих 
побратима Бајаца, наиме, делегацију 
из Србије угостила је Виша учитељска 
школа „Јожеф Етвеш”.

Треба рећи да „ЕRASMUS” програм 
има за циљ да промовише високо 
образовање Европе, да квалитетно 
унапреди перспективе у каријери сту-
дената и да промовише интеркулту-
рално разумевање кроз сарадњу са зе-
мљама које су ван Европске уније, а 
све у циљу доприноса одрживом ра-
звоју тих земаља у области високог 
образовања.

И овај пут, нагласак је био на моби-

литету и поспешивању успешне сарад-
ње на пољу међусобне стручне сарад-
ње, не запостављајући при томе ни ва-
жност питања размене професора, 
студената и добре праксе.

Треба рећи да се захваљујући 
„ЕRASMUS” програму и овај пут међу 
побратимима остварило узајамно ин-
формисање у области универзитет-
ског образовања. Размењена су иску-
ства, а приликом разговора искрсле су 
и неке нове идеје, које ће Јагодинци и 
Бајци примењивати у свом будућем 
раду и имплементираће у својим сре-
динама.

Иначе, у току су припреме пројека-
та, који ће се реализовати у Србији, 
али који ће се проширити и на Вишу 
учитељску школу у Баји! Посебно се 
издваја билатерални пројекат, који Ја-

годинци остварују са Педагошким фа-
култетом у Копру, а који желе проши-
рити на Бају. Посебно у делу еваула-
ције постигнућа студената у високом 
образовању, а ту је, наравно, и обја-
вљивање заједничких истраживачких 
радова.

Професори су, током свог боравка 
у Баји, обишли и поједине образовне 
установе у Баји, стекли увид у делат-
ност тамношњих институција, а посе-
тили су и студенте јагодинског факул-
тета, који су у Баји на гостовању до 
краја јануара 2018. Међу њима, у дру-
штву две колегинице, јесте и Стефан 
Лазаревић, којег су Срби у Сантову 
имали прилику да упознају приликом 
прославе храмовне славе Мале Госпо-
јине. Он нам је рекао да је и раније бо-
равио у Баји и одушевио се људима, 

културом, архитектуром, храном: све 
то подстакло га је да аплицира и по-
ново се врати, дође у Мађарску!

Наравно, професори Педагошког 
факултета из Јагодине били су пуни 
утисака, доживљаја, а своју посету 
Мађарској наставили су у Будимпешти 
где су били гости Српског дечјег врти-
ћа, основне школе и гимназије „Нико-
ла Тесла”. Ту је Емина Копас Вукаши-
новић, редовни професор јагодинске 
установе за професоре наше образов-
не институције одржала предавање о 
контроли понашања у одељењу.

Петодневни студијски боравак у 
Мађарској Јагодинци су окончали у 
Ловри. Са друге стране, већ током сре-
дине децембра, очекује се узвратна 
посета Бајаца Јагодини.

Предраг Мандић

Невоље Срба са југа Мађарске

Оштећени српски споменици и храмови 
у Новом Сентивану и Виљану
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ИНТЕРВЈУ Грга Олах, поводом прве збирке својих песама

Поезију пишем на два језика, али сањам само на српском
О дјеци Сајма књига у српској 

престоници настављају да жи-
ве данима и недељама после 

великог празника књиге, који не пре-
стаје да већ 62 године заредом пуни 
сајамске хале последње недеље ок-
тобра месеца, бивајући место сусре-
та писаца, издавача и новинара, љу-
битеља књиге и свих оних посетила-
ца жедних културе и добрих вибра-
ција којима одише „централни ринг”, 
али и остале сајамске хале, сврстава-
јући ову међународну манифестаци-
ју одмах након престижног Франк-
фуртског сајма књиге.

Велико је задовољство било у мно-
штву понуђених наслова видети и 
књиге српских аутора из Мађарске, 
попут дела Петра Милошевића на 
штанду „Агоре”, као и присуствовати 
промоцији нових издања Српског кул-
турног и документационог центра и 
Радионице „Венцловић” и представља-
њу Српских недељних новина на пла-
тоу „Лаза Костић” Београдског сајма.

О својој другог збирци поезије „За-
дремале осмице/Szunnyadó nyolcas-
ok”, на себи својствен начин, говорио 
је насмејани и увек добро располо-
жени, некада млади, а сада већ не-
што зрелији песник Грга Олах, кога 

српска заједница добро познаје и у 
последње време виђа на догађајима 
које организује Српски културни цен-
тар, где иначе ради.

Са Гргом смо разгова-
рали неколико дана након 
сајма, одмах по његовом 
гостовању у Радио Бео-
граду и програму наме-
њеном дијаспори, и још 
једном се уверили да, 
баш као и у Пешти, Грги не 
престаје да звони теле-
фон, јер га очекују прија-
тељи које он у оба града 
жели да види и поздрави. 
Осим пријатеља, у Бео-
граду живи и Гргина се-
стра, а друга је у Будим-
пешти. Трећи део породи-
це, њихови родитељи, жи-
ве у Чобанцу.

Јесте ли задовољни 
промоцијом на Сајму 
књига у Београду и 
какви су Вам ути-
сци?
– Презадовољан сам и 

захваљујем се Радионици 
„Венцловић” која функционише у 
оквиру СКДЦ-а, која је пре десетак 
година објавила и збирку песама мла-
дих аутора, у којој сам се тада нашао. 
Дивно је бити на Сајму књига у Бео-
граду, а и велика је част. Надам се да 
ће промоција бити још, у Србији и 
Мађарској.

Ово је Ваша самостална збир-
ка, са интригантним насловом 

„Задремале осмице” и занимљи-
вим визуелним решењем за ко-
рице Милана Ђурића.
– Чини ми се да сви живимо у не-

ким осмицама, путујемо из Мађар-
ске у Србију или обрнуто, али и из се-
бе самих ка нечему другом, да бисмо 
се опет себи враћали. И мени су по-
требне обе наше културе, српска и 
мађарска, потребно ми је да из Пе-
ште мало скокнем у Београд, па да 
се опет у њу вратим. Баш то исто осе-
ћање поделио је са нама и Милан Ђу-
рић, в. д. директора СКДЦ-а, говоре-
ћи на промоцији. Моја збирка је иза-
шла у библиотеци „Стазе”, која је ори-
јентисана на савремену српску књи-
жевност у Мађарској, а у њој се на-

шло четрдесетак песама, на српском 
и мађарском језику. Дакле, не ради 
се о преводима, већ је свака песма 
„сама изабрала” на ком ће језику да 
настане.

Пишете на оба језика? Како на-
стаје Ваша поезија и где налази-
те инспирацију? Занимљиво би 
било чути на ком језику сањате.
– Да, сада пишем на оба језика. 

Раније сам само писао на српском, ка-
да сам десетак година, почев од 2003. 
живео у Београду, па су тако и наста-
јали моји први стихови. Сад сам ви-
ше у Будимпешти, дружим се и са Ср-
бима и са Мађарима, па и из те кому-
никације на мађарском језику наста-
ју нове идеје. Мислили смо да је до-
бро да се у збирци нађу и једне и дру-
ге песме. Инспирација је чудна ствар, 
никада не знаш када ће те задесити, 
па стихове и неке идеје записујем на 
папиру, који увек имам. Некада сам 
оловком исписивао неке старе свеске, 
а сада понекад снимим звучни запис 
на телефону. Ако не забележим, иде-
ја оде и изгубиш је. Још увек, ипак, са-
њам на српском – кроз осмех обја-
шњава Грга, док потписује примерак 
своје збирке за нас.

Доста се тога променило у 
Вaшem животу, радите више по-
слова и настављате школовање?
– Јесте. Веома волим свој посао у 

Културном центру, а од овог септем-
бра сам решио да поново седнем у 
клупу и наставим образовање на ака-
демском нивоу. Уписао сам се на Од-
сек за српски језик и књижевност на 
Универзитету ЕЛТЕ. Радим у култу-
ри, пишем поезију и желим да уна-
предим своје знање и образујем се 
даље. Није лако ускладити све оба-
везе и живот у велеграду, још увек 

радим и у једном ресторану у цен-
тру Пеште.

Да се опростимо уз Ваше „нај-
краће стихове” који су привукли 
пажњу и на промоцији?
– „Сви морају бежати од себе, да 

би живели, и сви живе да би прона-
шли себе”, каже моја песма „У подне 
уз ракију”.

Добрила Боројевић

„Инспирација је чудна ствар, никада не знаш када 
ће те задесити, па стихове и неке идеје записујем 

на папиру, који увек имам. Некада сам оловком 
исписивао неке старе свеске, а сада понекад 

снимим звучни запис на телефону. Ако не 
забележим, идеја оде и изгубиш је”, каже за наш 

лист песник чија је прва збирка поезије објављена 
уочи овогодишњег Међународног сајма књига у 

Београду и представљена заједно са осталим 
новијим српским издањима из Мађарске

БЕЛЕШКА О АУТОРУ
Грга Олах је рођен 1983. године у Будимпешти, где је завршио Српску 

гимназију. Студирао је књижевност најпре у Београду, а сада то чини у род-
ном граду, где и живи, после дугогодишњег боравка у српској престоници. 
Објављује стихове у „Невену”, књижевном прилогу Задужбине „Јакова Иг-
њатовића”, који крајем сваке године излазе као додатак „Српских недељ-
них новина”. Његови стихови налазе се и у првој књизи Радионице „Венц-
ловић” – антологији стихова младих песника у Мађарској, која је објавље-
на 2007. године под насловом „Песма будилника”, управо по једној песми 
овог аутора.
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Ловрански неуништиви дуд – симбол снаге и трајања

У дворишту ловранског Забавишта 
и основне школе још увек посто-
ји један стогодишњи дуд. На ста-

рим фотографијама он је врло висо-
ко дрво, са разгранатом округластом 
крошњом. Ту су деца у летњим дани-
ма налазила хлад.

Недавно је, готово цело стабло од-
сечено због старости и евентуалне мо-
гућности пада услед временских не-
прилика. Очекивало би се да ће после 
овога да се осуши или да буде само 
костур онога што је некада било и че-
му је на радост малишана служило. 
Ипак се није осушило, него је развило 
своју крошњу у облику великог зеле-
ног сунцобрана.

Дуд сваке године даје нове издан-
ке, црпећи снагу из дубоког и снажног 
корена. Подсећа на ловранску школу, 

која је попут овог 
дрвета у младо-
сти брзо расла, 
давала обилне и 
слатке плодове, а 
временом слаби-
ла, јер је било ма-
ње ђака.

Учитељи су на 
крају сваке школ-
ске године прино-
сили дрвену клу-
пу испод дуда да 
би се са својим 
ученицима слика-
ли под његовом 
раскошном кро-
шњом. И било је 
деце у два, три 
реда. Једни су ста-

јали, други седели 
а трећи, испред 
свих, полегали по 
трави. Густо наби-
јени, удвоструче-
ни, утростручени.

Генерације су 
се смењивале 
кроз време. При-
стизали су нови 
ученици и учите-
љи, а дрво дуда је 
једне испраћало, а 
друге дочекивало, 
увек спремно да 
их све окупи ис-
под крошње, да их 
хладом обгрли у 
врелим летњим 
данима.

Ово стогоди-
шње стабло, као и 
свака старина, са 

годинама се смањило и погурило, ко-
ра му потамнела и огрубела, али још 
увек стоји као симбол трајања ловран-
ске школе и живи сведок прошлих вре-
мена. Истина, сада нема толико деце 
као некада у Ловри, али је у поднож-
ју некада џиновског дуда направљена 
мала пешчана оаза за најмлађе, са 
клацкалицама и тобоганима. Дечји 
смех и раздрагане гласове упија кро-
шња остарелог дрвета, као да скупља 
снагу за даље опстајање.

Дрво ловранског дуда као симбол 
жилавости и постојаности подсећа да 
треба да се боримо за свако српско 
дете и да не смемо да затворимо шко-
лу ни по какву цену. Неприлике и исто-
ријски вихори су је ломили, али захва-
љујући јаком корену, школа је опста-
ла и траје до данашњег дана. Тајна је 
у лепој свиленој нити, испреденој пре 
260 година која се не да прекинути.

Славица Зељковић

РЕПОРТАЖА

ЛИТЕРАТУРА

Белешка са Чепелске аде

С ретали су се у малој радњи која 
је припадала посластичарници 
„Европа”, која је пециво и кола-

че продавала по нешто нижим цена-
ма него што су оне у стакленим витри-
нама старог кафеа, на којима су по-
гледе мамиле лепо посложене Добош 
и Естерхази торте, Пожоњи кифле и 
пите са слатким сиром, или раскошни 
купови сецканог воћа, сладоледа и 
шлага. Сада, с јесени, неколико је ме-
ста на полицама било резервисано за 
стаклене чаше укусног кестен пиреа, 
украшеног обавезном ушећереном 
виш њом, чији се слатки сок сливао низ 
купасти слаткиш.

У малом простору, покрај тезге за 
којом су продавачице паковале у фи-
шеке и кутије наручене посластице, 
малене погачице и кифлице, стајала 
су и два округла сточића на чијим се 
помало климавим ногарама ипак мо-
гла послужити кафа у тананим шољи-
цама, које су и у овој радњици гово-
риле о дугој традицији отменог света 
и лепим манирима оних који су уз њих 
грејали промрзле прсте.

– Какав парадокс, ево нас у „Евро-
пи”, а ти путујеш за Америку. Знаш да 
случајности не постоје, немој ми гово-
рити да ниси знао и ниси веровао да 
ћеш отићи. Седели смо за истим овим 

столом и летос и гледали како тури-
сти шетају градом, развијају своје ма-
пе и диве се позоришту. Ниси говорио 

много, ниси ми рекао ни-
штa… – покушавала је да 
нађе речи сада, када вре-
ме истиче неумитно.

– Могла си са мном до 
аеродрома… или…? Годи-
ну дана ће брзо проћи, па 
ћемо опет седети у „Евро-
пи”, пити капућино и сме-
јати се овоме сада. Хајде-
мо преко, по вреле кесте-
не, хоћу да мирис ове пе-
штанске јесени понесем са 
собом – предложио је, 
али се она није помакла.

– Можда ће теби све 
брзо проћи, а када прође, 
где ћемо онда бити ми? – 
прошапта она, јер је он 
већ устао и спремао се да 
изјури у румени сутон.

Сместио је кофер на 
задње седиште таксија, 
подигао поглед, осмехнуо 
се и отишао.

И док је велика посла-
стичарница мамила госпо-
ђе с бисерним огрлицама 
и крзненим оковратници-

ма, као и старију господу која су пре-
листавала новине окачене о дрвене 
држаче, малена радња била је омиље-

но место млађег света. Били су то нај-
чешће парови, заљубљени момци и де-
војке, који би да се почасте слатки-
шем, а затим утрче на неку предста-
ву позоришта Vig Szinhaz одмах пре-
ко пута, које је и само налик на вели-
ки колач с купастом капом од шећер-
не глазуре.

Док су млади парови претрчавали 
Велики булевар држећи се за руке, 
клопарали су жути трамваји и ветар 
је разгонио лишће са шина. На широ-
ком тротоару кестене су на металним 
решеткастим пећима пекли продавци 
огрнути црним пелеринама, с великим 
шеширима.

Седећи крај прозора посластичар-
нице, њој се чинило да се представа 
одиграва споља, испред позоришне 
зграде, на плочнику тог Булевара, чи-
ји је тутањ и вреву волела, јер јој је 
правила друштво, баш као и сада. Од-
гурнула је шољицу испијеног капући-
на и готово прислонила нос на прозор-
ско окно.

Пешта је пред њом тонула у сутон 
и жар се црвенео испод нагорелог ке-
стена на металним решеткама. Ветар 
је уносио немир савијајући грање, до-
носећи мирис печених плодова и реке 
која је недалеко од њих постајала 
тамна, као ноћ.

Добрила Боројевић

Мирис кестена на Великом булевару
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Зашто се љубимо три пута и поздрављамо раширених прстију
О сновно разумевање значења 

овога поздрава у хришћанском 
свету представља међусобно 

поздрављање Светог Тројства, посве-
ћујући сваки пољубац: Оцу, Сину и 
Светоме Духу. Поред овога постоји 
и друго мање познато објашњење, ко-
је у себи носи поруку и 
завете националне части, 
а оно гласи:

„Kад се дуже време 
нису видели, Срби се љу-
бе три пута. Онај трећи 
пољубац у образ је нај-
значајнији. Срби се љубе 
три пута: у име живота, у 
име смрти, и у име части”. 
Kод већине народа образ 
се сматра средиштем ча-
сти, за Србе је то посеб-
но карактеристично тако 
да има посебно значење 
и смисао.

Први пољубац: У име 
живота, прославља вред-
ности живота, да се жи-
ви животом достојног ча-
сног човека.

Други пољубац: У име 
смрти, посвећује се с ду-
жним поштовањем на-
шим најближим покојни-
цима, као и нашим слав-
ним прецима.

Трећи пољубац: У име 
части, у хришћанском ду-
ху поручује да се живи у 
части хришћанских врли-
на.

Други наш карактери-
стичан поздрав јесте три 
прста десне руке подиг-
нута ка небу. Овај начин 
поздрава практикован је за време Пр-
вог и Другог српског устанка, а гото-
во је сигурно да се јавио и пар веко-
ва раније, тј. овај поздрав 
се користи у свечаним си-
туацијама и приликама.

Три прста симболично 
представљају крст, што је 
уједно и поздрав Светом 
Тројству. Kада се крсти-
мо користимо управо та 
три прста, палац, кажи-
прст и средњи прст, и ка-
да се споје представљају 
Јединство Тројства.

Раније су се Срби при-
ликом сусрета љубили 
два пута, као и већина 
других народа. На таласу 
повратка религији и пра-
вослављу, Срби су веома 
брзо прихватили три по-
љупца као традициона-
лан начин поздрављања и 
део свог идентитета. У тој 
мери да и приликом до-
ласка страних политича-
ра, глумаца или певача, 
медији помно прате колико се пута 
гост пољубио са домаћинима и шта 
је на тај начин желео да поручи.

Kоришћење три спојена прста во-
ди порекло из четвртог века и време-
на Светог Мелетија Антиохијског, ко-
ји је предводио православце у бор-
би против аријанских јеретика. Архи-
епископ Мелетије у једном говору 
око природе Исуса Христа руком је 
дочарао присутнима тројично једин-

ство Божије – јединство Оца, Сина и 
Светога духа. По предању, када је 
Мелетије спојио три претходно ра-

ширена прста, из њих се 
видела светлост попут 
муње.

„Вероватно би било по-
грешно када би Срби у 
потпуности одбацили 
овај неформални по-
здрав. Историјски, Срби 
имају своју заклетву с 

три скупљена прста, коју 
као православци користе 
приликом свих формал-
них и свечаних тренута-
ка. С друге стране, у по-
следњих четврт века 
створили смо победнич-
ки, неформални поздрав, 
‘шифру’, по којој смо по-
знати. Да ли ће овај са-

времени поздрав опстати и у будућ-
ности, показаће време”, закључује 
историчар др Драган Петровић.

Поједини историјски подаци указу-
ју на то да је поздрав са три прста ко-
ристио још кнез Владимир с почетка 
Kијевске Русије. Такође, на слици „Та-
ковски устанак” Паје Јовановића при-
казан је Милош Обреновић како у јед-
ној руци држи барјак, а другом поди-
же три прста. Додуше, положај руке 
је такав да прсти нису ни сасвим спо-
јени, ни раздвојени…

Од Јапана до Америке, од Русије до 
Јужне Африке, народи имају разли-
чите традиције и обичаје. Поздрав 
скоро у свакој култури заузима важно 
место, због чега на свету постоји ве-
лика разноврсност у извођењу овог 
свакодневног ритуала.

Традиционални поздрав Новозелан-
ђана назива се хонги, а изводи се та-
ко што се особе додирну носем и че-
лом, ослањајући тако главу једни на 
друге. Украјинци се као и Срби љубе 
три пута, тако да ако планирате нека-
да да посетите Kијев или неко друго 
место у овој земљи, понашајте се пот-
пуно природно при поздрављању и не-
ћете имати проблема.

Французи се за разлику од нас љу-
бе два пута, мада број варира од ре-
гиона до региона. За почетак поста-

вите особи са којом се по-
здрављате десни образ, 
да не би дошло до забуне.

Пољубац у десни образ 
је уобичајен начин по-
здрављања у Аргентини. 
По правилу, први љуби му-
шкарац.

Наклон је традицио-
нални поздрав у Јапану 
већ вековима. Уколико 
упознајете некога важног 
или се налазите у нечијем 
дому, не заборавите да из-
ведете традиционални по-
здрав да не би увредили 
свог саговорника или до-
маћина.

На Гренланду је уоби-
чајен поздрав прислања-
ње носа на образ друге 
особе, праћено уздахом. 
У Русији се нарочито це-
ни руковање, а чврст сти-
сак је за Русе индикатор 

чврсте личности.
Традиционални индијски поздрав 

познат је широм света, а изводи се 
склапањем руку као за молитву при-
ликом чега се благо нагнете унапред 
изговарајући чувено „Намасте”.

Тајландски поздрав назива се ваи, 
и врло је сличан индијском, с тим што 
се руке стављају високо на груди, при 
чему је поента да палчевима додир-
нете браду, а челом врхове прстију. 

Обичаји поздрављања код Срба

У српској и православној традицији, број три је 
изузетно важан. Молимо се Светом тројству, три 

пута се крстимо, љубимо у образ, три пута се 
окреће славски колач и „три пута Бог помаже”, 

како каже стара изрека

ОБИЧАЈИ НОВИЈЕГ ДАТУМА
„Било који национални поздрав може да буде део пажљиво 

неговане традиције, а може временом и да еволуира. Тако је 
било и са српским поздравом. Три растављена прста као наш 
савремени поздрав је патентиран 1988. године у периоду оку-
пљања Срба из Срема, Баната, Kосова и Метохије, који су за-
хтевали промену устава Србије. То је био одговор пробуђеног 
народа на провокације Албанаца, Хрвата и Словенаца, који су 
пркосили са два прста, што је англосаксонска викторија. Срби 
су тада почели да се поздрављају са високо уздигнута раши-
рена три прста, обично са обе руке и високо изнад главе", каже 
историчар др Драган Петровић.

ТРАНСФОРМАЦИЈА ПОЗДРАВА
„Иначе, српски поздрав историјски јесте устаљен са скупљеним прсти-

ма, што се може видети из архивских снимака и записа. Међутим, током 
деведесетих година дошло је до другачије политичке употребе национал-
ног поздрава, што се добрим делом задржало и до сада, а то је поздрав са 
три раширена прста", објашњава историчар др Драган Петровић.

Он наглашава да су Срби некада полагали заклетву са три скупљена пр-
ста (као када се крсте) и да су у таквим формалним и свечаним ситуаци-
јама изговарали „Светог ми Тројства” или „за крст часни и слободу златну”.
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Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (2)

Формирање Прве српске добровољачке дивизије
Ж арко Ристов се дубоким уз-

дахом присети погинулих 
Ловрана – Милана Глигори-

ћа, Милоша Бечејића, Светислава 
Аврамовића, Тихомира Богдана, 
Жарка Шајина, Милана Радуле, Ми-
лоша Хајџана и Димитрија Хубава. 
Мајка Босиљка га је редовно изве-
штавала о страдалима, али и о дру-
гима који су од избијања рата били 
регрутовани, а нису служили у ње-
говом пуку и о којима ништа поузда-
но није знао.

Жарко запали цигару, отера црне 
мисли, намести шајкачу, па са Љубом 
Жебељаном крену даље у разгледа-
ње града.

Одеса беше велика варош са ра-
скошним булеварима и прекрасним 
здањима, са мноштвом цркава, пар-
кова, позоришта, факултета и фабри-
ка. Помало га је подсећала на Кијев, 
но Одеса је имала посве другачији 
ваздух и одисала потпуно различи-
тим мирисима.

Понеки сокаци и квартови имадо-
ше препознатљив мирис. У Одеси, том 
великом лучком граду, осим Руса и 
Украјинаца, у великом су броју жи-
вели и Јевреји, Румуни, Грци, Бугари, 
Пољаци, па и Италијани и Французи. 
У Молдованки, том старом делу гра-
да, живела је велика ортодоксна, ве-
ћином сиромашна јеврејска заједни-
ца. У јужној четврти, у Приморском 
рејону, иза лепих, богатих и простра-
них вила, у близини малих фабрика, 
индустријских постројења и радњи, 

низале су се шћућурене 
неугледне, махом сиро-
тињске једноспратнице 
руских и украјинских фа-
бричких радника. Јавни 
живот тих несрећника 
одвијао се махом по ма-
јушним двориштима, у 
сенци високог дрвећа.

У овај мултиетнички 
град сјатише се сви они 
српски добровољци који 
се одазваше позиву Мар-
ка Цемовића, српског 
конзула у Одеси. О том 
Цемовићу, коленом од 
црногорског племена Ва-
сојевића, кружиле су 
приче да је приликом из-
бијања Великог рата на 
једном пријему у Петро-
граду, нарушивши двор-
ски протокол, пао пред 
ноге руског цара Никола-
ја II преклињући га да 
спасе српски народ. Дру-
ги су, пак, упорно тврдили да је и 
лист „Словенски југ” на његову лич-
ну иницијативу почео да излази сре-
дином априла 1916. године.

Тих летњих дана већ се увелико 
формирала Прва српска доброво-
љачка дивизија чије је седиште било 
у Великоарнаутској улици број 2, у 

здањима фабрике „Акционарско 
друштво Руских црноморских ка-
бловских фабрика”. Ту се обучавао и 
каплар Жарко Ристов који је при-
мљен у српску војну школу за буду-
ће поднареднике. Српска униформа, 
еполете, назив чинова испрва му бе-
ху необични. Најтеже се навикавао 
на наређења изречена на српском је-
зику, али и то убрзо постаде сасвим 
обично.

Командант дивизије био је пуков-
ник Стеван Хаџић, кога је српски Вр-
ховни командант, престолонаследник 
Александар Карађорђевић, послао у 
Русију да организује Српску добро-
вољачку дивизију.

Приликом изласка у град, Жарко 
је посећивао и „тајне салоне” гости-
оница на углу Великоарнаутске и 
Полтавске улице, где су гостима, по-
ред хране и пића, нуђене и друге 
услуге младих девојака. Истовреме-
но, радо је улазио и у биоскопе ужи-
вајући у руским немим филмовима. 
Просто је упијао снимке филма „Сла-
ва нама, смрт непријатељима”, који 
је обрађивао ратне догађаје на Гали-
цијском фронту. Највише му се, ипак, 
допадоше историјске драме попут 
оне „1812. година – Отаџбински рат” 
или „Одбрана Севастопоља”.

Пуковник Стеван Хаџић, коман-
дант Прве српске добровољачке ди-
визије је 30. јула 1916. године, издао 
наређење да се пукови укрцају у ду-
гачку војну композицију.(…)

Драгомир Дујмов

Командант дивизије био је пуковник Стеван Хаџић, 
кога је српски Врховни командант, 

престолонаследник Александар Карађорђевић, 
послао у Русију да организује Српску 

добровољачку дивизију

ФЕЉТОН

Неке од ових навика вас превише исцрпљују
Превише седите – Одлагање ве-

жбања „за сутра” како бисте се данас 
одморили је контрапродуктивно и мо-
же вас још више уморити, показала је 
студија америчког Универзитета Џор-
џија. Према њој, људи који седе док ра-
де и вежбају барем 20 минута три пу-
та недељно, већ након шест недеља 
имају више енергије и мање су умор-
ни.

Премало пијете воду – Чак и бла-
га дехидрација од око два посто има 
утицај на телесне функције и ствара 
осећај преморености. Недостатак во-
де узрокује смањење волумена крви, 
па крв постаје гушћа. Због тога срце 
куца спорије и смањује се брзина ко-
јом кисеоник долази до ћелија у орга-
низму.

Ниско вам је гвожђе – Последи-
це мањка гвожђа у крви су лупање ср-
ца, недостатак ваздуха, али и хрони-
чан умор. Анемија је знатно чешћа код 
жена него код мушкараца, а узрок је 
премали унос гвожђа у исхрани. То на-
рочито долази до изражаја у топлијим 
месецима. Зелено лиснато поврће, цве-
кла, сусам, месо и јаја одличан су при-
родан начин надокнађивања гвожђа.

Перфекциониста сте – Иако је 
жеља за савршенством неостварива, 
она се може приметити код све већег 
броја појединаца. Због тога ти људи 
осећају сталан притисак да задовоље 
своја и туђа очекивања, раде теже и 
дуже него што је потребно, а најчешће 

за то нису награђени. То резултира осе-
ћајем фрустрације, али и хроничног 
умора, објашњавају психолози.

Волите драму – Ако сте тип који 
од „муве прави слона”, чест умор не 
треба да вас чуди. Такви људи стално 
троше своје резерве енергије непо-
требним узрујавањем, а хормон стре-

са кортизол их истовремено држи и 
буднима и умара. Одлазак у природу, 
стварање рутине одласка у кревет и 
вежба која укључује медитацију по-
пут јоге, смањиће осећај умора.

Превише сте пред екранима – 
Бљештаво светло таблета и лаптопа 
омета биоритам организма који одре-

ђује најбоље време за спавање и уста-
јање. Стручњаци тврде како је све че-
шће коришћење технологије значајно 
допринело расту оболелих од несани-
це, али и синдрома хроничног умора.

Обожавате слатко – Намирнице 
пуне шећера, соли и масноћа које не-
мају велику нутритивну вредност нај-
већи су непријатељ енергије. Нагло по-
дижу ниво шећера у крви, али подјед-
нако нагло оне и падају те за собом 
остављају осећај поспаности. Житари-
це и протеини најбоље су намирнице 
за одржавање нивоа шећера у крви 
стабилнима.

Превише угађате другима, а пре-
мало себи – Људи који су склони уга-
ђању другима занемарују своје потре-
бе и троше екстремну енергију. Што је 
још горе, то их током времена чини 
огорченима и љутима, али из зачара-
ног круга угађања тешко излазе. Због 
тога на себе преузимају већину прија-
тељских, пословних и породичних оба-
веза, а кад напокон дође време за од-
мор, од умора и унутрашње тескобе 
не могу заспати.

Кафа вас умара – Иако кофеин 
разбуђује, све више од три шољице на 
дан учиниће вас уморнијима него што 
би требало да будете. Кофеин блоки-
ра аденозин, нуспродукт активних ће-
лија који ствара осећај поспаности. Ис-
пијање кафе чак и шест сати пре од-
ласка у кревет умањиће квалитет сна, 
па ћете се пробудити уморнији. 

Ако сте стално уморни…

Умор није резултат само неспавања – подстиче 
га и алкохол пре спавања, перфекционизам, 
драматизовање, лоша храна, као и превише 

попијених кафа. Ево због чега се веома често 
осећате уморно и исцрпљено...

ЖИВОТНИ СТИЛ

Пуковник Стеван Хаџић
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Ш колска 2017/2018. година са 
собом је, уз велики број нових 
ученика у првом разреду Срп-

ске гимназије „Никола Тесла” у Будим-
пешти, донела и различите новине и 
промене у дугогодишњој традицији 
одржавања Бруцошијаде. Између 
осталог, премене је донела и Бруцо-
шијада.

Први дан програма, 16. октобар, за-
текао је ученике 9.б разреда на ули-
цама Будимпеште, у потрази за бла-
гом. Били су костимирани и под над-
зором будног ока ђака десетих разре-
да. Потрага за благом састојала се из 
шест делова, тј. места у граду на која 
су прваци морали да дођу пратећи ма-
пе. Задаци, као што су: певање на Ок-
тогону, људска пирамида код Парла-
мента, прављење фотографија са 
странцима код Базилике, били су са-
мо почетак авантуре. Награђена је 
група ђака која је најбрже успела да 
стигне до свих места и да уради све 
задатке.

Другог дана, тема је био циркус. Ба-
лони, заставице и ручно израђени 
украси красили су тога дана школске 
ходнике. Ученици 10. разреда су прва-
ке дочекали са маскама кловнова. На-
ши мали кловнови су нашминкани из-
водили кардио-вежбе у школском 
дворишту. Трећег дана, прваци су би-
ли обучени као да су управо изашли 
из неког старог модног магазина. Има-
ли су задатак да певају „караоке пе-
сме”, које су пуштане са разгласа шко-
ле. Затим су скакали у вис, прескака-
ли вијачу и трчали уз помоћ хула-хоп 
обруча.

Четвртог дана су прваци у школу 
дошли у својим пиџамама. 
Бруцоши у разнобојним 
пиџамама били су мета 
погледа старијих ђака. Тр-
чање као средство за раз-
буђивање одлично је де-
ловало на деветаке. Да су 
ученици прве године та-
лентовани, доказује и чи-
њеница да је њихов плес 
уз светски познату нуме-
ру „Single Ladies” од Би-
јонс, био прави погодак.

Петог дана програма 
бруцоши су стигли до по-
пуларних инстаграм иза-
зова. Ова епоха је најбли-
жа срцу, па су се врло бр-
зо снашли и испунили све 
задатке. Ходнике школе у 
петак су красили разни 
мотиви за друштвене мре-
же у виду шаљивих слика.

У седам часова отпоче-

ла је завршна церемонија Бруцошија-
де. Читање прозивки прошло је уз до-
ста смеха, да би се све завршило про-
јекцијом филма, који је сумирао ути-
ске и догађања свих пет дана програ-
ма. Након завршетка церемоније, на-
ши бруцоши су, верујемо, лакше диса-
ли схвативши да су прошли кроз „нај-
страшнији” део прве године. Да су де-
ветаци и десетаци „закопали ратне се-
кире” сведочило је расположење на 
журци. Заједно, уз ритам добре музи-
ке, ови доскорашњи „непријатељи” од-
лично су се забавили.

Марта Михајловић
*

Б руцошијада је догађај који у на-
шој Српској гимназији „Никола 
Тесла” у Будимпешти има дугу 

традицију. Она означава прихватање 
нових ђака у нову заједницу. Бруцо-
шијада изазива велико узбуђење код 
ученика деветог разреда, али и код 
организатора, ученика десетих ра-

зреда. Без подршке разредних старе-
шина десетака: Весне Бабић Седла-
чек, Андреје Мештер Апјокне и Све-
тлане Чемерикић Кучера, ова мани-

фестација не би могла бити овако 
успешна. Циљ Бруцошијаде је боље 
упознавање нових ђака кроз смех и 
шалу.

Овогодишња Бруцошијада је одр-
жана на нешто другачији начин него 
претходних година. Изазвала је пози-
тивне реакције и код нас ученика, и 
код наших професора. Бруцошијада 
је трајала пет дана и углавном се одр-
жавала у ходницима и школском дво-
ришту, за време одмора. Ми, бруцо-
ши, смо имали многобројне задатке и 
изазове које смо морали да испунимо, 
а ту су биле и „казне”. Најзанимљиви-
ји задаци су били „лов на благо” и „СО-
ШИГ радио”. Ученици, који су учество-
вали у „лову на благо”, морали су да 
реше загонетке. Требало је да откри-

ју који је део града у питању и да тр-
чећи стигну и изврше одређени зада-
так. Oво нас је веома забавило, али и 
доста изморило.

Трећи дан Бруцошијаде је био посве-
ћен времеплову. Сви су морали да се по-
јаве обучени у стилу 60-их,70-их или 80-
их година минулог XX века. Ходници 
школе били су украшени у складу са те-
мом, што нам се веома допало. Тада су 
нас десетаци „улепшавали” шминком, а 
поједини ученици су учествовали и у за-
датку „СОШИГ радио”. Бруцоши су 
одлазили у студио и певали задату пе-
сму, и то се чуло на школском разгласу.

Четвртог дана Бруцо-
шијаде смо имали задатак 
да се у школи појавимо у 
пиџамама. Дан је био хла-
дан, па су организатори 
одлучили да се мало „за-
грејемо”. Трчали смо у 
школском дворишту, игра-
ли смо игру „ледене вије”. 
Игра се одвијала тако што 
смо ми трчали док свира 
музика, а када музика 
утихне, ми треба да се 
„заледимо”.

Последњи дан Бруцо-
шијаде, 20. октобар, 
означавао је повратак у 
XXI век. Имали смо зада-
так под називом „под је 
лава”, који нам се веома 
допао. Морали смо брзо 
да реагујемо да би успе-
шно обавили задатак. Де-
корација је, такође, била 

промењена и прилагођена XXI веку.
Увече су се у школској трпезарији 

читале прозивке и одржана је журка 
за бруцоше и десетаке. Читању про-
зивки су присуствовали: директорка 
др Јованка Ластић, Јулијана Которче-
вић, директорка ђачког дома, заме-
ници директора и професори. Наше 
мишљење је да су прозивке биле вео-
ма смешне и да су организатори били 
веома креативни. Након тога смо по-
ложили заклетву и погледали видео 
посвећен протеклим данима. Уследи-
ла је журка и владала је позитивна 
енергија.

Сви смо се сложили да је ово био 
веома узбудљив догађај, који треба 
наставити и убудуће. (…)

Тамара Зечак

Организатори Бруцошијаде о овогодишњим променама

Нови гимназијалци дочекани креативније 
осмишљеним изненађењима

Програм овогодишње Бруцошијаде, као и њено 
трајање, знатно су се разликовали од претходних. 
Пет тематских дана обележило је седмицу која је 
за тек пристигле ученике првог разреда гимназије 

била веома узбудљива. Много изненађења 
приредили су им маштовити и досетљиви ђаци 

другог разреда
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ИНФО СЕРВИС

ДАН СЕОБЕ
25. новембра 2017. (субота)

Програм и дружење на лађи GYŐR, која ће пловити 
Дунавом од Будимпеште до Сентандреје и назад. 

Полазак из Будимпеште са пристаништа код Vigadó-а
(код „Жуте куће“) на пештанској страни. 

Повратак на исти док.

Полазак из Будимпеште у 13.30 ч. 
Долазак у Сентандреју око 15.00 ч.
Полазак из Сентандреје око 17.00 ч. 
Повратак у Будимпешту oко 19.00 ч.

На лађи наступају Оркестар „Село“ 
и играчи КУД-а „Табан“.

У згради спомен-збирке Барчаи (Сентандреја, Ул. Евгена 
Думче 10) планирана је посета изложби „Сребрно доба“, 

која је постављена поводом обележавања
100 година од смрти Евгена Думче. 

Улаз је бесплатан.

Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са 

Српским културним клубом у Будимпешти, Српском 
самоуправом у Сентандреји и Српским институтом, уз 
материјалну помоћ Министарства за људске ресурсе и 

Српске самоуправе XIV кварта

Српска народносна самоуправа у Сегедину и Сегединска 
месна српска заједница срдачно вас позивају на

СЕГЕДИНСKИ СРПСKИ БАЛ
 25. новембра 2017. у 19.00 ч.

Ресторан-пицерија „Welcome“
Сегедин, Улица Келемен бр. 3

За добро расположење побринуће се
Тамбурашки оркестар „Бачка“ из Суботице

Цена улазнице са вечером: 3500 фт
Информације и резервације: 

+36 70 234 3235; +36 70451 4234

НАРОДНОСНИ ГАЛА ПРОГРАМ  
У ТЕРЕЗВАРОШУ

23. новембра 2017. од 18.00 ч.

Својим програмима представиће се немачка, словачка, 
русинска, грчка, ромска, бугарска, јерменска 

и српска самоуправа

Eötvös10 – Közösségi és Kulturális Szintér
Budapest, VI Eötvös u 10

КОНЦЕРТ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
Анa Топаловић, виолончело
Николa Ђорић, хармоника

20. новембра 2017. од 19.00 ч.
MTA Zenetudományi Intézet

Budapest, I Táncsics Mihály u. 7

Резервација места: 
budapest-kf@bmeia.gv.at

Тел: 06 1 413 3593

BALK'N'ROLL PARTY
Журка са балканском музиком у Будимпешти

24. новембра 2017. у 21.00 ч.

Музика:
Оркестар „Мидрос“

Dj Dani и Bowden

Улазница: 1000 фт
Адреса: BARhole Music

Будимпешта, VII кварт, Dohány улица бр. 7

IV. ФЕСТИВАЛ ТАМБУРЕ У 
ДУШНОКУ

2. децембра 2017. од 19.00 ч.

Наступају:
Бабра (Будимпешта), Прековац (Тукуља), Пендерге (Ада, 

Србија), Бисери драве (Дравастара), Покладе (Мохач)

После концерата следи игранка, а за добро 
расположење побринуће се Оркестар

Забавна индустрија

Адреса:
József Attila Művelődési Ház

Dusnok, Köztársaság u. 2

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА НОВЕМБАР 2017.

18. 11. Вечерње  – у 16.00 ч.
19. 11. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
20. 11. Св. Литургија  – у 10.00 ч. 
21. 11. Вечерње  – у 16.00 ч. (Аранђеловдан)
25. 11. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
26. 11. Вечерње  – у 16.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 7.30, 
изузев недеље и празника
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Ученици одали пошту Вуку и посетили Парламент
У ченици Српске основне школе и 

гимназије „Никола Тесла” у Бу-
димпешти, сваког 6. новембра са 

својим учитељицама и професорима 
посећују будимски Табан, поводом ро-
ђендана Вука Стефановића Караџића. 
Тако је то било и ове године. У нека-
дашњој српској четврти, наспрам го-
стионице „Код златног јелена”, тог ле-
гендарног стецишта српских интелек-
туалаца и литерата из прве половине 
XIX века, постоји биста Вука Стефа-
новића Караџића, која је дело рано 
преминулог београдског вајара Небој-
ше Митрића.

Венац су крај бисте положили ђаци 
3. и 4. разреда Српске основне школе, 
који су на ово место дошли у пратњи 
учитељица Мирјане Ковач и Љубинке 
Георгијевић. Деца су прочитала пар 
пригодних текстова о Вуку, да би се 
потом предала игри и дружењу по ле-
по уређеном парку у Табану.

Нешто касније, пристигли су и гим-
назијалци, односно учени-
ци 9.ц разреда, предвође-
ни професорима Драго-
миром Дујмовим и Боја-
ном Белићем. Професор 
Дујмов је том приликом 
ђаке упознао са легендар-
ном везом која је Вука Ка-
раџића повезивала с Буди-
мом.

Гимназијалци су, затим, 
крај бисте вредног саку-
пљача српске народне по-
езије и прозе, зачетника 
савременог српског јези-

ка и реформатора српске ћирилице, 
положили венац украшен српском 
тробојком. Потом су посетили и бисту 
Корнелија Станковића, првог модер-
ног српског композитора, рођеног Бу-

димца, као и српски крст и спомен-
обележје срушеном српском сабор-
ном храму, који је био својеврсни ду-
ховни бисер Будима.

Неколико часова касније, венце су, 

у знак дубоког поштовања према Ву-
ку, положили и ученици 9.б и 9.а ра-
зреда, у друштву својих професора 
Јелене Ђурић, Бојана Белића, Милоша 
Ристића и Монике Бекчић.

*
Последњег радног дана пре јесењег 

распуста, ученици 2, 3. и 4. разреда 
Српске основне школе „Никола Тесла” 
у Будимпешти, предвођени својим 
учитељицама Катарином Весић Вуја-
ковић, Мирјаном Ковач и Љубинком 
Георгијевић, а такође и у друштву учи-
тељица које раде у поподневном бо-
равку, посетили су Парламент.

Био је то јединствен доживљај за 
малишане, који су се упознали са ле-
потом архитектуре и декоративном 
орнаментиком мађарске скупштине.

О најважнијим детаљима, као и о 
основним информацијама из истори-
јата овог велелепног здања, на заним-
љив начин говорила је Душанка Не-
дељковић, професионални водич.

Деца су тога дана има-
ла прилику да обиђу све 
значајније и познатије ода-
је и сале ове грандиозне 
зграде, где се доносе ва-
жне одлуке и закони. Ма-
лишани су имали прилику 
да виде и круну Светог 
Иштвана, оснивача мађар-
ске државе.

После овог јединстве-
ног доживљаја, српски 
основци су посетили и 
оближњи Олимпијски 
парк. Д. Д.

Едукативне акције Српске школе у Будимпешти

Усавршавање просветара у Батањи

Појачати наставу српске националне историје
У организацији Педагошко-просвет-

ног центра при Просветном уре-
ду, у Српској двојезичној основној 

школи у Батањи организовано је усавр-
шавање српских просветара из Мађар-
ске. На почетку овог сусрета, наставни-
ке и професоре из Батање и Будимпе-
ште поздравио је Радивој Галић, рефе-
рент за српску народност при наведе-
ном уреду. Из осталих српских школа 
наши просветари се, нажалост, нису 
одазвали.

Потом је присутнима речи добродо-
шлице упутио и директор батањске 
српске школе, Никола Ђенеш Екбауер.

Оба предавања одржала је профе-
сорка Бојана Чобан Симић. Тема првог 
сусрета били су уџбеник и радна све-
ска за предмет народопис. Према про-
фесоркиним речима, пре увођења пред-
мета народописа у Српској школи „Ни-
кола Тесла” у Будимпешти одржавао 
се само блок у склопу историје, али је 
недостајао уџбеник, као и радна свеска.

Професорка Симић је током 
2013/2014. школске године почела да 
саставља уџбеник. Захваљујући њеном 
огромном залагању и труду, 2015. годи-
не је из штампе изашао богато илустро-
ван и веома занимљив уџбеник из срп-
ског народописа. Половина материјала 
је посвећена српској националној исто-

рији, док је остали део предвиђен за 
српске народне и верске обичаје, за ет-
нографију, културну баштину, фоклор, 

за медије и историју просвете српске 
мањине у Мађарској. Добар део је по-
свећен историји, географском положа-

ју и другим важним детаљима матич-
не земље, Србије.

Професорка Бојана Симић је иста-
кла да би српску националну историју 
требало појачати, у склопу предмета 
народопис. Такође је посебно истакла 
важност очувања народних обичаја и 
развој вештина код ученика. Најефика-
снији начин је да се деца са обичајима 
упознају у пракси.

Друго предавање приређено је не-
дељу дана касније, поново у Батањи. 
Полазници усавршавања и овога пута 
су били просветари батањске и будим-
пештанске српске школе. Том приликом 
је професорка Бојана Чобан Симић го-
ворила о употреби уџбеника и радне 
свеске из народописа. Најбитније је да, 
захваљујући употреби уџбеника и рад-
не свеске, деца упознају наше обичаје 
и традицију. Истовремено, било би до-
бро да ученици кроз практичне приме-
ре усвоје и утврде нова знања, пошто 
се обичаји у породичном кругу све ви-
ше губе. Професорка је понудила раз-
не варијанте да се народопис усвоји у 
пракси. Тако је као могућност навела: 
обилазак српских споменика, знамени-
тости и крстова, чишћење српског гро-
бља, обилазак српских етнографских 
збирки или етно-кућа.

Д. Д.

На скупу у Батањи указано је на потребу да за 
изучавање српске националне историје треба 

издвојити више времена у настави, јер у оквиру 
постојећих предмета у великој мери преовлађују 
мађарска и светска историја, што не доприноси 

јачању свести ученика о националном идентитету и 
потреби његовог чувања



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ЗНАМЕНИТИ СРБИ
Огњеслав Kостовић, пештански проналазач

Живео за будућност – заборављен од потомака
K ада је у Петрограду, децембра 

1916. године, у време док је још 
трајао Први светски рат, умро 

Огњеслав Kостовић, новине су забеле-
жиле да је „нестао блистав изумитељ и 
научник, који је из много разлога заслу-
жио да будуће генерације памте његову 
необичну судбину и научни подвиг”. О 
животу и делу овог човека и његовим 
фантастичним изумима код нас се веома 
мало, или готово ништа не зна, мада жи-
вотна прича нашег земљака личи на на-
учно-фантастични роман. Рођен у ше-
стој деценији деветнаестог века, када и 
Никола Тесла и Михајло Пупин, Kосто-
вић остаје у сенци великих научника и 
изумитеља, мање познат, данас сасвим 
заборављен, а то је, сасвим сигурно, по-
следица околности у којима је наш зе-
мљак стварао у царској Русији.

Огњеслав Kостовић, алијас Огњеслав 
Степанович, како се звао у Русији, био је 
племићког порекла. Његови преци, деда 
Јован и отац Стеван, били су богати жи-
тарски трговци који су се настанили у 
Врањеву, сада делу Новог Бечеја, где су 
имали магацин за смештај хране, као и 
бродове са којима су Тисом и Дунавом 
разносили жито.

Пештански ђак и 
студент

Према подацима из „Зборника Мати-
це српске” из 1957. године, које је прику-
пио Милан Станисављев, Огњеслав Kо-
стовић је имао брата и три сестре. Рођен 
је у Визбургу у Аустрији 1851. године. Ро-
дитељи су му живели у Пешти, где му је 
отац био житарски трговац. Ту је Огње-
слав завршио основну школу, гимназију 
и учио технику.

Још у детињству испољавао је бујну 
машту која га је наводила да у игру увек 
уводи нешто ново. Растао је у Пешти и 
Новом Бечеју код деде Јована, у имућној 
породици, радознао и увек жељан зна-
ња. Говорио је мађарски, немачки, а у 
школи је научио и француски језик. Оду-
шевљавали су га романи Жила Верна. По 
завршетку школовања отац је свој паро-
брод за вучу шлепова дао на управљање 
сину.

Већ тада је Kостовић имао планове за 
подморницу на ручни погон које је пону-
дио руским војним властима. Без много 
проверавања, пројекат је одбијен 1878. 
године. Kостовић се бацио на реализаци-
ју идеје, о којој је писао руском цареви-
ћу Александру Александровичу. Радило 
се о чамцу-риби, способном да понесе 
осам људи, да се креће у свим правцима 
и проведе под водом 20 сати.

По многима, наш земљак је међу пр-
вима у свету, после немачког инжењера 
Отоа, који се сматра оцем мотора са 
унутрашњим сагоревањем, пре Дајмле-

ра, Бенца и Мајбаха, имао решење 
оваквог мотора, који је конструисан 
тек 1885. године, као лак, брзоходни 

бензински мотор, основа развоја мотора 
за возила која данас знамо.

Огњеслав Kостовић је, ипак, направио 
свој мотор са унутрашњим сагорева-
њем. Идеја у коју нису поверовали у вој-
сци, одушевила је научнике. „Руско дру-
штво ваздухопловаца” наговорило је та-
да проналазача да се прихвати пројек-
товања ваздушне лађе – дирижабла. 
Већ 1880. године у часопису „Ваздухо-
пловац” пише да је познати изумитељ на-
цртао своју прву ваздушну лађу, проучи-
ли су пројекат и истакли његову саврше-
ну лепоту.

Пронашао шпер-плочу 
за први дирижабл

Тражећи за изградњу дирижабла лак, 
али и чврст материјал, Kостовић је међу 
првима у свету пронашао, „арбонит”, не-
ку врсту шпер-плоче, која ће касније у 
Русији бити коришћена за израду пред-
мета за свакодневну употребу. Дири-
жабл „Русија” се рађао веома споро, уз 
тешкоће, неразумевање и недостатак 
новца, јер је влада Русије укинула по-

моћ. Са прикупљањем прилога ишло је 
тешко, јер је ваљало скривати техничке 
појединости од света где се, такође, на-
стојало да се што пре овлада ваздушним 
простором.

Држава је, ипак, притекла у помоћ, 
али је драгоцено време изгубљено. Kада 
је градња дирижабла напокон приведе-
на крају, уследило је невреме над Ох-
тинским бродоградилиштем, где је ва-
здушни брод грађен, десио се и мали по-
жар, а све је знатно оштетило летилицу. 
Било је свима, па и Kостовићу, јасно, да 

новца за нови подухват неће бити. Нево-
ље нису престале, јер су и акционари 
„Друштва за изградњу ваздушног брода 
'Русија'” тражили повраћај уложеног 
новца. Kостовић се тада обратио Инжи-
њеријској управи Министарства војске 
Русије, са захтевом да откупе летелицу 
у виђеном стању, али без успеха. Овде 
су оценили да гигантски аеростат пред-
ставља проблематично војно средство, 
чија примена у рату, ако и буде могућа, 
може бити само у крајње ретким случа-
јевима.

Тако је пропала и последња нада 
Огњеслава Kостовића да ће његов ва-
здушни брод бити довршен и тестиран у 
ваздуху. О погрешним одлукама одго-
ворних у руској војсци касније ће се са-
мо спорадично говорити. Замисли Kо-
стовића оствариће двадесет година ка-
сније немачки гроф Фердинанд Цепе-
лин, а недовршена ваздушна лађа у то 
време налазила се у погонима за прои-
зводњу „арборита” у селу Малоје Рибиц-
које на обали Неве.

Оскудни подаци о 
научнику

Подаци о животу и делу научника и 
проналазача Огњеслава Kостовића вео-
ма су ретки, често обавијени тајном. У 
авантуру да појасни чињенице и расве-
тли непознате детаље из живота овог 
изу зетног човека, упустио се и доскора-
шњи директор и оснивач Музеја вазду-
хопловства у Београду, историчар Чедо-
мир Јанић, који нам је саопштио неке не-
познате податке. Огњеслав Kостовић је 
човек који је увек живео у будућности, а 
иза себе је оставио стотинак изума вред-
них сваке пажње. Пријаву за патент мо-

тора поднео је тек 1888. године, а она је 
решена четири године касније. Међу ње-
говим изумима, од којих су многи остали 
на папиру, каже Чедомир Јанић, постоје 
цртежи у Русији, а чува се и његов мо-
тор. Има и оних остварених и данас пре-
познатљивих, као што је уређај за извла-
чење потонулих бродова, на пример. 
Његова фабрика, користећи „арборит”, 
успешно је производила бурад, кофере, 
чамце, понтонске мостове…

Огњеслав Kостовић се оженио и за-
сновао породицу у Петрограду. Сваке 

Син пештанског трговца житом Стевана Костовића, у овом 
граду је завршио основну школу, гимназију и учио технику. 

Две деценије пре Цепелина, Огњеслав Kостовић је направио 
ваздушни брод и израдио за њега бензински мотор. Оставио 

је иза себе стотинак изума вредних пажње, а ипак је у 
земљи свог порекла данас сасвим заборављен

ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС НАУЦИ
О Огњеславу Kостовићу зна се мало, а његов допринос науци је изузетан. Пре 

нешто више од једног века из Новог Бечеја отишао је у Пешту, па у другу домо-
вину Русију. Измислио је подморницу на ручни погон, чамац-рибу са мотором од 
100 KС и унутрашњим сагоревањем, на течно гориво, па дирижабл, потом арбо-
рит, по многима први вештачки, синтетички материјал. Године 1911. први на свету, 
створио је летећи чамац, хидроавион.

1
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  

Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова 
Републике Србије
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године славио је Светог Николу, што је 
веома чудило Русе. Једна од његових 
кћери удала се за српског официра 1903. 
године, а када је избио Први светски рат, 
као права кћи Kостовића, постала је до-
бровољна болничарка.

Мада је живео у Петрограду, везе са 
домовином биле су живе и интензивне. 
Kрајем XIX и у првој половини XX века, 
увек је неко од многобројне фамилије 
Kостовићевих боравио у Новом Бечеју. 
Све до Првог светског рата овде му је 
живела мајка, касније и три сестре и 
брат Владимир, записао је хроничар 
овог краја Лазар Мечкић. Две кћери Kо-
стовића живеле су у Београду.

Изумитељ невероватних ствари у сво-
је доба, човек који је видео даље од 
осталих, никада није заборавио на своју 
домовину и дане свог безбрижног де-
тињства у Врањеву, Новом Бечеју, где је 
нажалост сасвим заборављен. Ниједна 
установа, нити улица не носи његово име 
и нема ничега што подсећа на њега и ње-
гово дело.

Први Kостовићев мотор за дирижабл 
је сачуван. То је бензински мотор са 
осам цилиндара, паљење је електрично, 
цилиндри су превучени кожом и има во-
дено хлађење. У својој фабрици шпер-
плоча у Петрограду, изумитељ је изра-
ђивао различите предмете за практичну 
употребу, као и делове за своје изуме.

Усавршио телеграфску 
станицу

Међу многоброј-
ним изумима, поред 
већ поменутог „ар-
борита”, Kостовић је 
усавршио и аерона-
утичку телеграф-
емисиону станицу. 
Занимљива му је 
идеја о ваздушном 
торпеду. Kрупнији 
радови били су веза-
ни за војне потребе и 
дуго остајали у тај-
ности. Зато је са-
свим мало његових 
радова објављено у 
„Совјетској енци-
клопедији”, а нешто 
више су објављивали 
само часописи „Њи-
ва” и листови „Ва-
здухопловитељ” и 
„Новоја Времја”. На 
више места је напи-
сано да је Огњеслав 
Kостовић пронала-
зач првог ваздушног 
брода, Србин из Но-
вог Бечеја.

Задња нада Kо-
стовића да ће његов 
ваздушни брод бити 
тестиран у ваздуху 
пропала је, дакле, 

након што је Министарство војске Руси-
је одбило његов захтев да откупи лете-
лицу. У Адмиралском бродоградилишту 
у Петрограду је правио дирижабл ду-
жине 60 и пречника 12 метара са чвр-
стом конструкцијом, дефинитивно ра-
зличито од свих познатих летећих бало-
на. 

Године 1911. први на свету створио је 
летећи чамац, хидроавион. Пројектовао 
подморницу за осам људи са погоном на 
мотор од 100 KС са унутрашњим сагоре-
вањем на течно гориво (по некима, први 
на свету, пре немачког инжењера Отоа). 
Пријава за патент мотора поднета је тек 
1888, а решена четири године касније. 
Његов мотор је осмоцилиндрични са 80 
коњских снага, док је Дајмлер направио 
са свега једном и по. Kостовић се дуго 
времена одрицао свог права на мотор, 

јер је настојао да сачува тајну за Русију 
због чега није пристајао да изнесе дета-
ље свог проналаска.

Међу многобројним проналасцима 
усавршио је и аеронаутичку телеграф-
емисиону станицу. Занимљива је и њего-
ва идеја о ваздушном торпеду и уређај 
за извлачење потонулих бродова. Kосто-
вић је остварио право на око стотину из-
ума, али су многи остали на папиру што 
га је погађало, али је упркос томе одби-
јао многе примамљиве понуде са запада. 
Његови значајнији радови били су везани 
за војне потребе и као такви остајали у 
тајности. 

Славио Светог Николу
Огњеслав Костовић је славио сваке 

године крсну славу – Светог Николу. По-
ред многих пријатеља био му је редован 

гост на слави и научник Мендељејев. 
Kада је децембра 1916. у Петрограду 

умро Огњеслав Kостовић, новине су об-
јавиле да је „нестао блистав проналазач 
и научник, човек који је из много разлога 
заслужио да будуће генерације памте 
његову необичну судбину и научни по-
двиг”.

*
У Пешти, одакле се доселио из Новог 

Бечеја, Kостовић проводи младост, завр-
шава неку врсту технолошког факултета 
и запошљава се као капетан брода. Kад 
је 1877. руска влада објавила рат Турци-
ма, Kостовић је добио наређење од ма-
ђарских власти да пароброд „Ада”, из-
грађен по наруџби царске Русије, преба-
ци на положаје руске војске на Дунаву. 
Kостовић је брод довезао на означено 
место, али се није вратио. Под његовим 
заповедништвом „Ада” је учествовала у 
борби с Турцима. По писању руске штам-
пе, Kостовић се показао као одлучан и 
неустрашив официр, „храбар до дрско-
сти”.

Kад је рањен, пребачен је у војну бол-
ницу у Kишињеву, где је, изгледа, само 
довршио свој раније започет оригиналан 
пројекат – подморницу на ручни погон. 
Заинтересоване војне власти пребацују 
га у Морнаричку болницу у Петрограду, 
где Kостовић завршава свој рад и преда-
је га Адмиралитету.

Често му нису веровали
Ево како је његов проналазак описан у 

писму Поморског техничког комитета: 
„Kретање подводног чамца предвиђа 
ручно покретање, од два човека, уз по-
моћ зупчаника, при ћему ће, тврди про-
налазач, пропелер имати 230 обртаја у 
минуту, а чамац постизати брзину од 15 
чворова.”

Kостовићу, наравно, нису поверовали. 
И не само то, нису ни покушали да прак-
тично провере овај његов изум.

Истим писмом од 10. новембра 1878. 
тражи се од Kостовића да свој рад пот-
крепи „теоретским прорачунима” и да га 
затим достави „на увид”. Kостовић је, по-
сле оваквог одговора, од овог пронала-
ска одустао. Али већ ради на новом про-
јекту.

Још 25. октобра 1878. он је писао царе-
вићу Александру Александровичу: „ча-
мац-риба који сам измислио има то пре-
имућство што се може кретати у сваком 
правцу – хоризонтално или чак верти-
кално – и то брзином којом се не креће 
ниједан сличан чамац. У њему ће бити 
места за осам људи који ће моћи да про-
веду под водом више од 20 сати.”

Очигледно је бирократску машинери-
ју било тешко покренути. Тек 21. фебру-
ара 1880. у Бродоградитељском одсеку 
у Поморско-техничком комитету је за-
писано: „Kостовић је доставио опис и цр-
теже подморнице-рибе коју је пројекто-
вао, при чему је изјавио да су мотор и 
унутрашња грађа брода тајна.”

Kостовић је тада, само одшкринуо за-
весу над својом тајном: мотор ће имати 
100 KС. Тиме је само изазвао сумњу ад-
мирала и генерала научног одељења. У 
морнарици тог времена, и то не само у 
руској, нису могли ни да замисле мотор 
који није парни. А кад су видели одељак 
за гориво, нису могли да поверују. Kо-
стовић је предлагао да у тако малу за-
премину смести залихе горива за 20 са-
ти пловидбе. Наиме, они су мислили на 
угаљ, а Kостовић је измислио мотор са 
унутрашњим сагоревањем на течно го-
риво (по некима, први на свету, пре не-
мачког инжењера Отоа.

Састанци научног одсека одржа-
ни су 21. фебруара, 27. марта, 1, 10. и 

ЈЕДАН ФЕЊЕР И ДАНАС СВЕТЛИ
Пре нешто више од века из Иђоша у Kикинду селио се Ђура Јакшић. Било га је, 

ваљда, срамота да народ види оно мало његове сиротиње, а још учитељ, па је он 
од ствари што је имао натоварио на неку двоколицу и заједно их са женом и де-
цом на њој одвукао у Kикинду. Ноћу. Сам. Око врата је био окачио само један 
фењер.

Тај фењер око Ђуриног врата, тврдио је касније Мика Антић, био је, у оно вре-
ме, једина светла тачка северног Баната. Пре нешто више од једног века из Новог 
Бечеја у Аустроугарску, тачније у Пешту, одселио се Огњеслав Kостовић. Данас 
се о том Kостовићу код нас веома мало зна. А требало би! Јер, његово дело је 
огромно, а његов допринос науци изузетно значајан. И данас светли. Баш као и 
онај фењер око Ђуриног врата. О њему у „Просветиној енциклопедији” пише тек 
толико да је рођен у Новом Бечеју 1851. године, да је био научник, да је живео у 
Русији, где је и умро у Петрограду, 1916. И то је све.
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16. априла и сваки пут је једино адмирал 
Стеценко подржавао Kостовићев проје-
кат.

Русија – друга домовина
Друга домовина Огњеслава Kостови-

ћа била је Русија, али ни своју прву ни-
кад није заборавио. Усред Петрограда, 
где се оженио и добио децу, славио је 
сваке године славу, што је Русе чудило, 
јер не знају за овај обичај. 

Пројекат је, на крају, одбачен. Па 
ипак, Kостовић је свој мотор-чудо на-
правио! Идеја у коју нису поверовали 
људи из Адмиралитета освојила је руске 
научнике. Kостовића је прихватило Ру-
ско друштво ваздухопловаца, на чијем је 
челу био славни хемичар, творац Пери-
одног система елемената Мендељејев. 
Они су успели да убеде Kостовића да се 
прихвати новог пројекта – дирижабла.

Часопис „Ваздухопловац”, 1880. годи-
не, доноси вест да је „познати изумитељ 
Kостовић нацртао своју прву ваздушну 
лађу. Kорпа, мотор и елиса чине исто те-
ло, са спремиштем за гас.”

У исто време, челни људи Друштва 

проучили су пројекат и истакли његово 
савршенство и лепоту. А Kостовић је, 
тражећи за изградњу дирижабла нов, 
чврст и лак материјал, измислио „арбо-
рит”, по многима први вештачки, синте-
тички материјал на свету. 

Сакупљање новца за 
проналазак

Дирижабл „Русија” је настајао. Али, 
нестало је новца, јер је руска влада ус-
кратила његово даље издвајање. Одлу-
чено је да се скупљају прилози. То није 
ишло лако, јер је требало држати у тај-
ности техничке појединости, а истовре-
мено заинтересовати јавност. У новина-
ма и часописима се појављују против-
речне, често невероватне вести и исто 
такви цртежи дирижабла. На крају је са-
купљено око 200 рубаља, што је, ипак, 
било мало.

Напокон, после дугих обилажења раз-
них уреда, Kостовићеви пријатељи су 
успели да добију новчану помоћ од др-
жаве, вредну 36.000 рубаља. Часопис 
„Њива” је 8. августа 1882. објавио: у Ох-
тинском бродоградилишту почела је из-
градња дирижабла „Русија”. Дирижабл 
је 1888. године био практично готов, али 
је за завршну монтажу и пуњење гасом 
недостајало око 2000 рубаља. И ту суму 
никако нису успели да нађу.

Тако је овај јединствени вазду-
шни брод, први на свету са чврстом 
конструкцијом, остао да лежи у 

складиштима Охтинског бродоградили-
шта све док га није уништио тајанствени 
пожар, чији узроци никад нису откриве-
ни. Спашен је само мотор, који је био у 
другим просторијама, али је било јасно 
да се новац за други дирижабл више не 
може сакупити. Kостовићеву замисао 
остварио је 20 година касније немачки 
гроф Фердинанд Цепелин.

Kостовић се дуго одрицао и свог пра-

ва на мотор, јер се трудио да тајну сачу-
ва за Русију. Због тога није пристајао да 
изнесе детаље свог проналаска. Тек је 
1888. поднео пријаву, која је решена 1892. 
године. Остварио је Огњеслав Kостовић 
право на око стотину изума. Године 1911. 
први на свету, створио је летећи чамац, 
хидроавион којем чамац служи као труп 
за смештај посаде, путника, терета и као 
пловни труп за полетање, слетање и кре-
тање по води.

Неки од његових изума су остварени, 
као онај за извлачење потонулих бродо-

ва. Многи су остали на папиру. Kостовић 
није крио колико га то погађа, али је 
упорно одбијао многе примамљиве по-
нуде да за велике паре оде у Европу и 
тамо настави рад.

Летачи познатији него 
конструктори

Летачке пустоловине мамиле су (и 
маме) свакојаке занесењаке, покоји је 
превелику смелост платио и властитим 
животом. У сенци летача остали су, не-
заслужено и неправедно, блистави твор-
ци летелица. Остало је забележено да је 
1882. године капетан Огњеслав Kосто-
вић, Србин из Аустроугарске, у Адми-
ралском бродоградилишту у Петрогра-
ду израдио дирижабл дугачак 60, а 
пречника 12 метара, који је, за разлику 
од претходних, имао чврст основни ске-
лет од ламелираног дрвета „арборит”, 
изум даровитог конструктора – обја-
шњава уважени историчар ваздухо-
пловства Чедомир Јанић. – Дотични је 
направио осмоцилиндрични мотор од 
80, и то у време када је Дајмлеров имао 
само једну и по коњску снагу! По тех-
ничким замислима тај ваздушни брод 
био је испред свога времена. Израда је 
била при крају, када је Министарство 
војске обуставило новчану помоћ.

Јуна 1910. у летелици коју је сам на-
правио с хиподрома у Суботици узлетео 
је књиговођа и свестрани спортиста 
Иван Сарић. Годину дана раније у Пари-
зу је упознао славног Француза Луја 
Блериоа, човека који је први прелетео 
канал Ламанш у својем једнокрилцу. 
Вративши се у свој град, одмах је почео 
да прави сличан. Успешни јавни лет по-

сматрало је, чак, седам хиљада Суботи-
чана.

Наочити наредник Михајло Петровић, 
један од првих пилота погинулих на бор-
беном задатку, прва је жртва у српском 
војном ваздухопловству. Снажан термич-
ки удар избацио га је 20. марта 1913. из 
авиона у близини полеталишта, после из-
виђања положаја око опкољеног Скадра.

У авијацију Француске 14. јула 1916. 
пријавио се добровољац Петар-Пјер Ма-
риновић, унук првог посланика Србије у 
Паризу капетана Мише Анастасијевића 
Kоларца. Од 1917. до 1918. оборио је 22 
немачка ваздухоплова, што га је избаци-
ло на 12. место асова француског вазду-
хопловства. Погинуо је 2. октобра 1919. 
летећи на аеромитингу у Бриселу.

Српски аероклуб основан је 22. окто-
бра 1921. у Београду, већ следеће године 
прерастао је у Аероклуб СХС, а касније 
у Kраљевски аероклуб „Наша крила”. У 
заслуге му се уписује допринос развит-
ку домаће ваздухопловне индустрије, 
саобраћаја и моделарства 

УМРО У ЈЕКУ ВЕЛИКОГ РАТА
Kадa је децембра 1916. у јеку Првог светског рата, у Петрограду умро Огње-

слав Kостовић, новине су објавиле да је „нестао блистав изумитељ и научник, чо-
век који је из много разлога заслужио да будуће генерације памте његову нео-
бичну судбину и научни подвиг”.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

КЊИЖЕВНОСТ
ЈАРАЦ ЖИВОДЕРАЦ

Били старац и баба, па имали два сина 
и двије снахе. Они су били врло сирома-
шни и нијесу ништа имали до једнога јар-
ца. Један дан пошље старац млађу снаху 
да води јарца у шуму, да му накреше да 
не би крепао од глади. Она по заповијести 
отиде с јарцем, али мало час, ето ти јар-
ца куђи, па се стане дрекењати око куће:

„Мехехе!”
Старац изиђе и запита га шта му је и 

што је дошао кући. А он одговори:
„Послао си снаху да ми креше да бр-

стим, а она ми натакла гужву на губицу, 
па не могу.”

Онда старац пошље другу снаху; али 
јарац онако уради и код ње. Пошље ста-
рац сина млађега, али јарац онако уради 
и њему; пошље старијега, и старијему 
учини јарац онако. Сад пође бака, узме у 
рукавицу осјевина, и стане просипати за 
собом, вабећи јарца:

„Јац, јацо, јац, јацо!”
Јарац иђаше за бабом, докле тецијаше 

из њезине рукавице осјевина, а кад неста-
де, он се онда врати кући по своме обича-
ју и стане га дрека око куће:

„Мехехе!”
Опет га старац запита, што му је, а он 

одговори:
„Послао си бабурину да ми креше да 

брстим, а она ми натакла гужву на губи-
цу, па не могу.”

Старац мислећи да је истина, што ја-
рац говори, пође сам с њиме; а јарац исто 
онако уради и њему. Тада се старац раз-
љути, и како дође кући, одмах јарца за-
коље, одере га, осоли, натакне на ражањ 
и припече га к ватри, а мој ти јарац скочи 
с ражња, па бјежи! Бјежи! Те у лисичију 
јаму, а лисице не бјеше код куће. Кад ли-
сица дође, чује да има нетко у њезиној 
кући, и не смједне уљећи унутра, него по-
ђе до своје куће невесела и жалосна. 
Идући тако, ето ти пред њу зеца, па је за-
пита, шта тражи туда тако невесела. А 
она му каже да се нетко увукао у њезину 

кућу, пак сад не смије унутра. Онда зец 
рече:

„Хајдемо нас двоје, да видимо, тко би 
то био.”

И тако пођу. Кад дођу 
пред јаму, повиче зец:

„Тко је у тетиној јами?”
А јарац изнутра одговори:
„Ја сам јарац живодерац, 

жив клан не доклан, жив со-
љен не досољен, жив печен не 
допечен! Зуби су ми као ко-
лац, прегришћу те као конац.”

Кад то чују зец и лисица, 
поплаше се па побјегну без 
обзира. Бјежећи тако наиђу 
на вука, међеда и лава, па их 
ови запитају, шта им је, што 
бјеже. Кад лисица и зец виде 
овако друштво, они се зау-
ставе, па им приповједе, шта 
је и како је. Онда се дигну 
сви заједно, е да би како уве-

ли тету у њезину кућу; али им залуд бје-
ше мука, јер им јарац свакоме одговори 
као и зецу. Ходајући тако невесели по по-

љу и бринући са тетом, сретну јежа, и он 
их запита, шта раде у друштву толики, а 
они му кажу све шта је и како је.

Онда рече јеж:
„Хајде да и ја срећу покушам, да ви-

дим тко је то.”
Кад дођу пред јаму, повиче јеж:
„Тко је то у тетиној кући?”
Јарац одговори:
„Ја сам јарац живодерац, жив клан, не 

доклан, жив сољен недосољен, жив печен 
не допечен! Зуби су ми као колац, прегри-
шћу те као конац.”

На то му јеж рече:
„Ја сам јеж, свему селу кнез, савићу се 

у трубицу, убошћу те у гузицу.”
А мој ти јарац бјежи!

▪▪♦▪▪

КАЛУЂЕР И ЧЕТИРИ 
ГРЕШНИКА

Био некакав богоугодни калуђер, бије-
ле браде и главе, који се вазда Богу мо-
љаше. Путујући једном, нанесе га пут по-
крај једне цркве ђе се Хришћани копају. 
Кад дође пред црквена врата од авлије 
угледа три коња, једнога црвена као крв, 
другога црна као угаљ, а трећега жута 
као чафран, ђе обигравају тамо амо око-
ло гробова и около цркве.

Али кад виђеше калуђера, не знаде им 
се стрва као да их земља прождрије. Ка-
луђер пошто виђе шта би, уклони се ма-
ло за једно дрво, док ево ти опет она ис-
та три коња, дођоше на један гроб и над 
њим стадоше ногама тући и у сву вриску 
дријети се, док ево ти изађе из гроба је-
дан чоек средовијечан, но громорадна 
стаса, онако прекрштенијех рука и нога 
као што су га кад је умро у гроб вргли.

Коњи около њега једнако скакаху и 
вриштијаху, ма га не дотицаху, нити он 
њима што одговараше но све плакаше. 
Калуђер бојећи се да коњи што не учине 
чоеку, притрчи к њима изненада, и закле 
их небом и земљом да сваки стане на 

своме мјесту, те коњи ста-
доше.

Онда калуђер таче шта-
пом најприђе чоека, па коње 
редом. Тек што којега такну, 
мртви оживље, а коњи се у 
људе провргоше; па их упита:

„Који сте и што сте ви? Је-
дан по један исповједите ми 
се на тајно или пред свијема, 
ако могу да вам помогнем.”

Онда рече они чоек:
„Оче духовни! Ово су би-

ли моји несретњи синови, и 
ја сам сва три једну вечер 
кад су спавали заклао сво-
јом руком, пак сам тајао и 
никад никому казао, па ни 
попу на исповијести, него 
сам мислио исповиђети при 
смрти, али ме уграби прије 

него поп приспје.”
„А вама шта је?”, упита калуђер она 

три сина.
„Ми родитеља својијех нијесмо шћели 

слушати, него противу њихове воље све 
друкчије радили, а не покајали се.”

Тада калуђер извади из торбице пе-
траиљ и требник, па најприђе рече оној 
тројици:

„Питајте оцу својему проштење,” а 
оцу:

„Сада ти покај се од гријехова”, те та-
ко учинише, па поткупи сву четворицу 
под петраиљ и очита им опроштену мо-
литву.

По том они пољубише калуђера у ру-
ку и пошто се између себе изгрлише и 
ижљубише сузе ронећи отидоше сваки у 
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свој гроб, а калуђер својим путем казују-
ћи народу да се каје и да не би који без 
исповијести пошао с овога свијета.

▪▪♦▪▪

КО МАЊЕ ИШТЕ, 
ВИШЕ МУ СЕ ДАЈЕ

Била три брата, па на беломе свету ни-
шта више нису имали до једну крушку, те 
би ту крушку редом чували: један би 
остао код крушке, а друга двојица ишла 
би на надницу. Једноћ Бог пошље анђела 
да види како ова браћа живе, па ако зло 
живе да им да бољу храну.

Кад анђео Божиј сиђе на земљу, пре-
твори се у просјака, па дошавши к ономе 
што чува крушку замоли га да му да јед-
ну крушку. Он узбере од својих крушака, 
па му да и рече:

„Ево ти од мојих крушака, од братин-
ских не могу ти дати.”

Анђео му захвали и отиде. Кад сутра-
дан остане други брат да чува крушку, 
дође опет анђео, па га замоли да му да 
једну крушку. И он му узбере од својих 
крушака, па му да и рече:

„Ево ти од мојих крушака, од братин-
ских не могу ти дати.”

Анђео и њему захвали и отиде. Кад бу-
де ред на трећега брата да чува крушку, 
опет дође анђео и замоли и њега да му 
да једну крушку. И он му узбере од сво-
јих крушака, па му да и рече:

„Ево од мојих крушака, од братинских 
не могу ти дати.”

Кад буде четврти дан, анђео се начини 
калуђер, па дође рано ујутру и затече их 
сву тројицу код куће, па им рече:

„Хајдете за мном да вам дам бољу 
храну.”

Они пођу за њим без речи. Кад дођу на 
један велики поток, вода тече, све уји, он-
да запита анђео најстаријега брата:

„Шта би ти да ти је?”
А он одговори:
„Да је све вино од ове воде, па да је 

моје.”
Анђео прекрсти штапом, а то место 

воде потече вино: ту се бурад оправљају, 
ту се вино сипа, људи раде, село читаво. 
Онда га анђео онде остави и рече му:

„Ето ти што си желео, сад живи.”
Па узме ону двојицу и пође с њима да-

ље. Кад дођу на једно поље, а ту голуб 
прекрилио поље. Онда запита анђео 
средњега брата:

„Шта би ти сад желео?”
А он му одговори:
„Да су то све овце, па да су моје.”
Божиј анђео прекрсти поље штапом, а 

то све место голубова овце: ту су стано-

ви, једне жене стоку музу, једне млеко 
разливају, једне скоруп скидају, једне 
сир сире, једне масло топе; ту се начини и 
козара, једни секу, једни мере, једни нов-
це примају, људи раде, село читаво. Онда 
му рече анђео:

„Ето ти што си желео.”
Па узме најмлађега брата и пође с њим 

преко поља па га запита:
„А шта би ти хтео?”
Он му одговори:
„Ја не бих ништа друго, већ да ми Бог 

да жену од праве крви Хришћанске.”
Онда му анђео рече:
„О! то је тешко добити; у свему свету 

само три имају: две су жене, а једна је 
девојка, и њу просе двоји просиоци.”

Идући тако за дуго, дођу у један град 
где је био цар и у њега кћи од праве крви 
Хришћанске. Како дођу у град одмах 
отиду к цару да просе у њега девојку. 
Кад они тамо, а два цара дошла да је 
просе и метнули јабуке на сто. Онда и они 
своју јабуку метну поред оних. Кад их 
цар сагледа, рече свима који су се онде 
десили:

„Шта ћемо сад: оно су цареви, а ово су 
као просјаци према њима?”

Онда ће анђео рећи:
„Знате ли шта? Овако да уредимо: нека 

узме девојка три лозе, па нека посади у 
башчи намењујући коју коме хоће, па на 
чијој лози сутра буде грожђе, за онога 
нека пође девојка.”

Они сви на то пристану: девојка по-
сади три лозе у башчи и свакоме наме-
ни по једну. Кад ујутру, а то на лози 

онога сиромаха грожђе. Онда цар не-
мадне куд, него да кћер ономе брату 
најмлађему, па одмах у цркву те се 
венчају. Пошто се венчају, анђео их од-
веде у шуму, па их остави онде и они 
стану живети у шуми за годину дана. А 

кад се наврши година, рече Бог опет 
анђелу:

„Иди види како оне сироте живе. Ако 
тешко живе, подај им бољу храну.”

Кад анђео сиђе на земљу, опет се пре-
твори у просјака, па отиде к ономе што 
му поток тече вином и замоли у њега ча-
шу вина, а он га одбије говорећи:

„Да ја дајем свакоме по чашу вина, не 
би тога било.”

Кад то чује анђео, прекрсти штапом, а 
поток потече водом као и пре, па онда ре-
че ономе брату:

„Није то за тебе; иди ти под крушку, па 
чувај крушку.”

Потом отиде анђео оданде и дође к 
ономе другом што су му овце поље пре-
крилиле, и замоли се да му удели кришку 
сира, а он га одбије говорећи:

„Да ја делим свакоме по кришку сира, 
не би тога било.”

Кад то чује анђео, прекрсти штапом, а 
то од оваца прну голубови, па онда рече 
ономе брату:

„Није то за тебе; иди ти под крушку, па 
чувај крушку.”

Најпосле отиде анђео и најмлађему да 
види како и он живи, кад тамо, а он са 
својом женом у шуми живи сиромашки у 
једној колеби. Он се замоли да га приме 
да преноћи, а они га са свим срцем приме 
и стану се молити да им опрости што га 
не могу дочекати како би желели, „ми 
смо” вели „сиромаси људи.”

Анђео им одговори:

„Ништа за то, ја сам задовољан оним 
што има.”

Они онда шта ће да раде? Жита нису 
имали да месе прави хлеб, него су тукли 
кору од којекака дрвећа и од тога хлеб 
месили. Такови хлеб умеси жена и сад за 
госта и метне га под црепњу да се пече. 
Пак стану разговарати госта. Кад после 
они огледају јели им тај хлеб печен, а то 
под црепњом прави хлеб, нарастао, ништа 
ти лепше, и дигао црепњу над собом. Кад 
они то виде, дигну руке Богу:

„Хвала ти, Боже, те можемо госта уго-
стити!”

Пошто изнесу хлебац пред госта, доне-
су тикву с водом, па кад стану пити, а то 
у тикви вино. Онда анђео прекрсти шта-
пом колебу, и на ономе месту створе се 
царски двори и у њима свега доста. Тада 
их благослови анђео и остави онде, те су 
сретно живели до свога века.

▪▪♦▪▪

КО УМИЈЕ, ЊЕМУ 
ДВИЈЕ

Био стриц и синовац, па рече једноћ си-
новац стрицу:

„Хајде, стрико, да идемо у чету.”
Стриц пристане и пођу. Идући путем 

сустигну једнога чоека ђе води два брава 

на узлици. Тада рече синовац стрицу:
„Хајде да украдемо сна два брава.”
А стриц му одговори:
„Како ћемо, јадан био, украсти, кад их 

води за узлицу?”
А он му рече:
„Ласно ћемо их украсти, пусти ти ме-

не.”
Па онда отиде побрзо напријед, па изу-

је један опанак, па га баци на пут куда ће 
ударити онај с бравима, па се сакрије 
украј пута. Кад наљезе онај што ћера два 
брава, дигне опанак па га опет баци гово-
рећи:

„Што ће ми ови један?”
Чувши то синовац отрчи опет напријед, 

па и други опанак изује и баци на пут, па 
се опет сакрије. Кад онај с бравима опет 
наљезе, и види још један опанак, онда му 
буде жао што онај први није узео, па све-
же своја два брава крај пута за једно др-
во, па се поврне да га узме, да оба саста-
ви. У томе се они пришуња, па одријеши 
два брава и одведе стрицу. Послије тога 
пођу даље стриц и синовац да четују. 
Идући тако виде једнога чоека ђе оре њи-
ву са два вола. Тада рече синовац стрицу:

„Хајде да му украдемо једнога вола из 
рала.”

А стриц му одговори:
„Како ћемо, јадан био, украсти вола 

испред чоека?”
А он рече:
„Ласно ћемо украсти. Но пођи на 

они камен, па сједи и вичи једнако: 
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Чудим се, па кад он дође к теби да те пи-
та чему се чудиш, а ти му кажи да се чу-
диш њему што оре на једном волу.”

Стриц послуша синовца, отиде и сједне 
на камен, па га стане вика:

„Чудим се! Чудим се!”
Кад се ономе чоеку што ораше већ до-

дија слушајући га, устави волове, па оти-
де и упита га:

„Чему се чудиш, јадан био?”
А онај му с камена одговори:
„Чудим се тебе што ореш с једнијем во-

лом.”
А орач му одговори:
„Не орем с једнијем него су два.”
Пa ce брже боље врати к ралу да види 

јecy ли му обадва вола, кад тамо, а сино-
вац се пришуњао и украо вола из рала. Та-
ко стриц и синовац ућерају вола и два 
брава. Идући отоле дођу на једну пећину. 
Онђе стану, па закољу једнога брава, огу-
ле га и припеку. А пошто га испеку, онда 
стриц рече синовцу:

„Хајде да једемо.”
А синовац му одговори:
„Сад ћемо, стрико, док се мало охлади. 

Него дотле ми хајде да се плашимо, па ко-
ји кога поплаши, онај први да почне јести.”

Стриц пристане на то, па изиђе пред пе-
ћину и стане баукати:

„Бау! Бау! Бау!”
А синовац му одговори из пећине:
„Не бојим ти се ја баукања; ти си, стри-

ко.”
Тада уђе стриц унутра, а синовац изи-

ђе напоље, па узме мјешину од закланога 
брава, те је напуше, па удри по њој пали-
цом и виче:

„Јаох за Бога! Нијесам ја, него стрико.”
Стриц у пећини кад то зачује, препадне 

се мислећи да је дошао онај што су му 
браве украли, па на другу страну бјежи 
дома без ништа, и тако синовцу остане, све.

Ко умије, њему двије.
▪▪♦▪▪

КРАЉ И ЧОБАНИН
Некакав краљ имао једну кћер, која је 

била много лијепа. Њена се љепота била 
разгласила по свијету. Ту су ти ишли кра-
љеви и цареви да је просе, или од чуда са-
мо да је виде. Али отац њезин није је стио 
никоме другоме дати до ономе који би се 
нашао мудрији од њега да га како прева-
ри.

То зачује на далеко један богати чоек, 
па креће из далеке земље, и прошавши 
многе земље и градове нанесе га једно ве-
че пут пред кућу једнога богатог чоека. 
Кад запита може ли ноћити, домаћин га 
једва дочека и одговори му 
да може, зашто не би!

Домаћин ради госта одмах 
закоље брава, и кад га изнесу 
за вечеру, оставе од њега гла-
ву чобану, који бјеше у плани-
ни код стоке. Кад сјутрадан 
сване, крене се путник даље 
својијем путем да проси у 
краља ђевојку. Идући кроз 
планину нађе чобана од оне 
куће ђе је био на конаку, и на-
звавши му Божју помоћ, рече:

„Добро пасеш! „
А он му одговори:
„Пасем да их напасем.”
Путник опет рече:
„Ја сам синоћ у вас на кона-

ку био.”
А чобан му одговори:
„Нека си био; пут те нанио.”
Онда опет путник:
„Кад сам дошао у ваш дом, за мене су 

брава заклали.”
А чобан:
„Кад људи долазе, за њих ваља месо да 

се и коље.”
Опет путник:
„За тебе смо главу оставили.”

А чобан: 
„Глава глави и иде.”
Опет путник:

„Чељад од куће метнуше је на полицу, 
а дође кучка, па изједе.”

А чобан:
„За њу је и била.”
Опет му рече путник:
„Твој отац дође те уби ону кучку.”
А чобан:
„Ако су је убили, то је и заслужила.”
Опет путник:
„Пошто је убише, бацише је на буни-

ште.”
А чобан:
„Ако су је на буниште бацили, онђе је и 

жива лежала.”
Кад путник чује ђе чобан тако на сваку 

одговара, врло се зачуди и помисли у себи 
да би он био добар за просца оне краље-
ве шћери, па му рече:

„Тако ти вјере, примакни се ближе да 
још мало зборимо.”

А чобан му одговори: „Причекај мало 
док вратим овце.”

Па онда чобан отрчи те поврати овце, 
па се примакне ономе чоеку; а чоек му 
рече:

„Ево сам кренуо к томе и томе краљу 
да просим у њега ђевојку, али он ђевојке 
своје не да никоме другоме до ономе ко-
ји би се нашао мудрији од њега да га како 
превари. А ја виђу да си ти хитре памети, 
и да умијеш добро и мудро зборити, би ли 

дакле пошао са мном к томе краљу, е да 
би ми како ђевојку испросио?”

На то рече чобан:
„Ја ћу поћи.”
Па отоле заједно крену и дођу у град 

ђе је живљео они краљ. Кад дођу на кра-
љева врата онђе их дочека стража, па их 
запита:

„Куд идете?”
А они кажу стражи:
„Ми идемо ка краљу да просимо ђевојку.”

А стража одговори:
„Свакоме је слободно проћи ко иде да 

проси ђевојку.”
Па их пропусти. Кад изиђу горе пред 

краља, онда они богати чоек проговори:
„Помози Бог, наш свијетли краљу!”
А краљ му помоћ прихвати:
„Бог вам добро дао, ђецо!”
Па онда рече ономе богатом чоеку:
„Што је дошао они влах у грубој роби?”

А чобан не даде чоек да одговара, него 
се сам утече и рече:

„Ако сам ја влах у грубој роби, ја имам 
више блага него они у лијепој роби, и су-
више, имам три хиљаде оваца. Па у једну 
дубодолину музем, у другој сирим, а у 
трећу смок слажем.”

Онда му краљ рече:
„То је добро кад ти толико благо имаш.”
А чобан прихвати:
„Није ово добро, него је зло.”
А краљ му рече:
„Окле може бити зло кад ти кажеш то-

лико добро?”
Онда чобан одговори:
„Е, вас ми се поштети смок, и учини се 

гној.”
Онда краљ рече:

„Јазук! толико се штете 
учини.”

А чобан прихвати:
„То мене није зло, него ми 

је добро.”
А краљ рече: „Како, море?”
Тада чобан одговори:
„Ја узех плуг и волове, па 

узорах три стотине дана, те 
све посијах шеницу.”

А краљ му онда рече:
„То је добро кад си толико 

шенице посијао.”
А чобан прихвати:
„Валај није добро, но је 

зло.”
А краљ рече:
„Што, јадан?”
Одговори чобан:
„Прометну ми се она шени-

ца: све никоше букве и јеле.”
Тада краљ рече:

„Ох, ту би много штете!”
А чобан прихвати:
„Ту мене није штете, већ ми је корист.”
Вели му краљ:
„Како ти може бити корист кад ти се 

толико шенице прометну?”
Чобан му одговори:
„Јере налеће једно јато чела, па све 

притиште оне букве и јеле, ни се виђе гра-
не ни коријена.”

Тада вели цар:
„То је добро кад толико долеће чела.”
А чобан прихвати:
„Валај није добро, но је зло.”
Опет цар:
„Што, море?”
А чобан одговори:
„Припече сунце Илијинско, па се отопи 

они кљук и мед па се просу по долини 
вас.”

Тада краљ рече:
„Валај и јест ту било зла.”
А чобан прихвати:
„Валај није зла, него добра.”
Опет пита краљ:
„Како море?”
А чобан одговори:
„Ја ухватих једну буху, и заклах је, па 

је одријех на мијех и набих три стотине 
товара.”

Тада краљ рече:
„Валај баш јест то лажно зборити.”
А чобан одговори:
„Ако је лажно зборити, ти си за истину 

вјеровао. Ја сам те доста преварио, него 
дај ђевојку, ја сам је заслужио.”

Цар не могне ни куд ни камо, него чо-
бану да ђевојку, а чобан је да богату чое-
ку, а богат чоек да чобану силно неброје-
но благо.

▪▪♦▪▪

КУМ РИБА
Некаквоме чоеку умираху ђеца: нека 

једва крст дочекају, а нека ни петнаест 
дана. Свуда је на пророчице ходио и на 
пророке књигу отварао, али ништа фајди-
сало није, док некаква пророчица сјетује 
овога чоека и даде му некакав запис гово-
рећи:

„Узми ови запис и стави га твојој жени 
да га носи о грлу, ма немој да шњиме из-
ван куће изађе. Она ће ти останути те-
шка, и када дође вријеме да роди, не зо-
ви друге бабице да дијете обаби него ме-
не.”

Чоек узме запис и да га жени да га но-
си казавши јој, како му је пророчица ре-
кла, те она те исте године остане тешка. 
Али несрећом испред самога рођења по-
ђе негђе изван куће и заборави снимити 
с грла они запис, и не би се ни тадар до-
сјетила, него јој дође некаква мука у 
дроб, те она трчи дома и теке дође, изби 
дијете мушко мртво и лаком главом не 
даде.

Осјети се сиромашица жена, али сврх 
свијех јада не казује мужу да не буде ви-
ше трлабуке. Кад чује муж за несрећу, 
стане лелекати колико да је главом поги-
нуо, па одмах опет к оној пророчици, а 
она када дође, сјети се што је, али ништа 
мужу нешће казивати, него опет жену му 
покара и сјетује да посан сега бољи опаз 
има.

Потом жена мало је кад изван куће и 
излазила, а ако је кад и изљегла, оставља-
ла је запис дома, те опет остане тешка; и 
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када дође вријеме од рођења, пошљу за 
ову пророчицу да дијете баби. Кад ли ево 
роди сина у крвавој кошуљици.

Кад пророчица види, сјети се да је вје-
догоња, па сутуке ради изнесе дијете на 
двор од куће и завика иза свега гласа:

„Чуј пуче и народе! Роди вучица вука, 
свему свијету на знање, а ђетету на здра-
вље.”

Обесели се отац и хоћаше у пут да се 
дијете крсти бојећи се смрти, али му не 
даде пророчица говорећи:

„Не, ја знам што ћу чинити, ако желиш 
да ти дијете здраво остане и дуго живи.”

На то узме дијете, повије га, и објеси 
му драги камен о врату и на један листић 
карте запише:

„Прими куме Бога и светог Јована, а 
дар узми”, па изнесе дијете и остави на 
раскрсницу близу некаке ријеке, и отолен 
дома у оној га чоека.

Дијете само, а зар и гладно, стане пла-
кати, а било рано, те се нико онуда не на-
мјери, док у оној ријеци зачује некаква 
велика риба, те она на суво, и по гласу на-
брбље оно дијете, и теке што зинула бјеше 
да га прождере, засја се они драги камен, 
те она да види шта је, кад ли – види и они 
запис ђетету на прсима, па се устегне на 
се, и ухвати дијете у чељусти те шњиме 
очиној кући.

Они код куће опазе издалека рибу, ђе 
дијете у зубима носи, и ђе риба вриском 
трчи, а дијете пишти и цичи, те сви у плач 
и у вриску, а пророчица их стане тешити и 
говорити да се не боје, јер је то сјен ђете-
та, и изтрчи на сусрет риби и дијете при-
ми. По том зовну попа да дијете крсти по 
закону, а за кума ону исту рибу.

Кад сврши поп крштење, крену сви до-
ма да пију и на честито, а кума риба не-
шће, него узе они драги ка-
мен, и отолен као најбржа 
тица полеће и остани се у си-
ње море, и ништа не рече 
друго, него:

„С Богом, куме! Кад ја из 
мора опет изишао, тадар и ти 
умро!”

Ово је дијете живљело 
Бог зна колико и докле, и кад 
је већ под старост хтио да 
умре, покаже му се опет она 
иста риба, и тек што се шњи-
ме опрости, он умре, а рибе 
нестане с те стопе да нико ко 
се ту намјерио, не виђе куђ 
се ђеде и што се од ње учи-
ни.

▪▪♦▪▪

ЛЕК ОД МАЂИЈА
Имаше некакав цар једин-

ка сина, који му већ до оруж-
ја дорастао бјеше, па шетају-
ћи један дан наступи на ма-
ђије, оболи и клијенит остане 

савртијех нога и рука. Цар који свога сина 
миловаше више него своју душу, ђегођ је 
био који љекар у свијету, нањ је доводио 
и обећавао половину царства, ако га који 
излијечи, али све зафајду; док једну ноћ у 
сну дође му некака ђевојка и рече му:

„Ти, честити царе, залуду 
све трошиш около свога си-
на, и зафајду си обећавао по-
ловину царства својега ко ти 
га излијечи, моја ти га је мај-
ка замађијала, него добави 
очи од змаја, срце од аждахе 
и змију крилатицу ухваћену 
између госпођа, па свари у 
једноме лонцу неомрчену, а 
у води неначетој, од ђевојке 
самохране, а на ватру само-
твору, па нека за три јутра 
попије на ште срца из моли-
твене чаше, ондар ће ти 
оздравити и мене вјенчати.”

Прене се иза сна цар и је-
два чекаше, доклен му дан 
дође, али не нађе никога ко 
ће му све ово добавити, и ако 
је залуду обећавао по цар-
ства својега ко му све ово донесе. Најпо-
слије један младић обећа му се ако му да 
шћер за љубовцу, и цар му без одговора 
обећа.

Ови младић имаше чудотворни прстен, 
те с њиме кроза свијет, нађе аждају, па 
кад се виђеше, она пут њега да га про-
ждере, а он пут ње да је уфати. Кад се са-
стадоше, извади он они прстен (а ноћ би-
јаше), засја се језеро и планина од њега те 
јој заслијепи очи, извади анџар, закла је и 
срце из ње извади.

Сад на чуду како ће наћи змаја, али чу 
да их има у највисочијим горама и да ле-

те испод облака, па кад сунце западне, и 
они слете и почину по врховима планина, 
те он тамо и чекаше кад ће се сунце сми-
рити, док ево ти један змај долеће и леже 
у једну шуму, те ови младић шумке при-
кучи му се и пушта огањ плаветан из пр-
стена те му сажеже крила и очи заслије-
пи, па брже боље малом шкопицом изва-
ди му очи.

Послије тога пође да тражи змију кри-
латицу, и кажу му да је њу лако уфатити, 
ма само у они трем кад се сунце помоли 
иза планина, јер она у сунце погледа, и 
доклен сунце добро копље не оскочи, 
слијепа стоји. Тако он прежи кад ће сунце 
изаћи, и срећом набаса на једну, уфати је 
и прикоље и шњом у торбицу, па пут за 
уши те к цару.

Цар се обесели, и добави лонац неомр-
чен, воде неначете и ђевојку самохрану, 
но нема огња самотвора. Али ови младић 
окрене около огњишта с прстеном три пу-
та и изниче огањ, те сварише у лонцу очи 
од змаја, срце од аждаје и змају крилати-
цу и дадоше да пије царев син за три ју-
тра из молитвене чаше, те пребоље и 
оздрави.

Цар даде оному младићу своју кћер за 
жену, и у један дан ожени сина оном ђе-
војком која му је на сан долазила и одмах 
му се јавила, како му је син оздравио, и 

удаде шћер, те тако стече сина, невјесту и 
зета хвалећи Господа Бога, који може кад 
хоће.

▪▪♦▪▪

ЛЕПЕ ХАЉИНЕ МНОГО 
КОЈЕШТА УЧИНЕ

Имао некакав цар јединицу шћер, пре-
ко мјере лијепу, па од више силе и ње ље-
поте прогласи у свијет: који се младић на-
ђе да погоди какав биљег има ова ђевојка 
и на којему мјесту, да ће је дати њему за 
жену и да ће му дати половину царства 

свога, а који не погоди да ће 
се проврћи у јагње или оста-
нути без главе.

Ово се чудо разгласи по 
свијету тако да је на хиљаде 
просилаца од свакуда при-
ступљивало, али све залуду, 
и толико сила младића у јаг-
њад се прометнула, а сила 
васиљена опет без главе 
остануло. Ови глас зачу и је-
дан младић, сиромах но про-
вртан и домишљат, па се сла-
коми на лијепу ђевојку и на 
половину царства, те оде к 
ђевојци, али не даје проси, 
него само да је види и да је 
нешто пита.

Дошавши у царев двор – 
шта ћеш да видиш? Наврвље-
ше около њега Бог зна коли-
ко јагњића од сваке врсте и 
скачући узањ стане их блека, 
и то бјеше знак као да га од-
врате од те мисли да се не би 
и он јагњетом провргао, а оне 

главе што бјеху осјечене и на кочиће по-
бјене у реду поче свака сузе пролијевати. 
Кад он то виђе, препаде се и хоћаше на-
траг да бјежи, но га дочека некакав чоек 
вас у крваве хаљине обучен, крилат и с 
једнијем оком у глави, који завика:

„Стан’! Куда ћеш? Натраг! Јере си поги-
нуо.”

У то се поврати те к царевој ђевојци ко-
ја га дочека и рече му:

„Јеси ли дошао и ти да ме просиш за 
жену?”

„Не, честита царице, него сам чуо да се 
мислиш с добријем часом удавати, пак 
сам дошао да те питам јели ти потреба од 
каквијех хаљина за вјенчање.”

„Какијех хаљина имаш?”, упита га она, 
а он јој одговори:

„Имам гаће од мрамора, кошуљу од 
росе, фацулет у коме су жице жраке сун-
чане, а потка звијезде и мјесец, и цревље 
од сухога злата ни ткате ни ковате; сад 
ако желиш све ово купити, заповједи да 
пођем донијети, ма само ово да знаш: кад 
станеш провати једну по једну од овијех 
хаљина, нећу нико код нас да буде, него 
нас двоје, па ако ти ваљаше, ласно ћемо 
се погодити, ако ли не ваљаше, ондар их 
никому нећу казивати него ћу их дохра-
нити својој невјести.”

Превари се царева шћер те му рече да 
донесе све ово. И он пође и 
све донесе, а Бог зна од куда 
је он ово добавио и имао. 
Они се онда, затворе у једну 
камару, и она почне најприје 
обуковати гаће, а он подви-
руј неће ли јој биљегу виђети 
ђегођ на ногама, док својом 
срећом виђе јој звијезду 
златну на десном кољену, па 
кад виђе, ништа не рече, него 
сам у себи помисли: благо 
мени јутрос и до вијека!

Потом стане царева шћер 
провати кошуљу и друго 
остало, али он већ није ни па-
зио има ли какав други би-
љег, и све јој пође као да је о 
њој кројено. Онда се они по-
годе за цијену и ова плати ко-
лико се погодише, и он новце 

своје понесе, па након неколико дана изо-
ђене се што најљепше могаше и пође про-
сити у цара ђевојку. Кад изиђе пред цара, 
рече му:

„Е честити царе! Ја сам дошао да про-
сим твоју шћер, него да ми је даш.”

„Добро”, одговори цар, „Него знаш ли 
ти како се проси моја шћер? И пази добро, 
ако јој не погодиш биљега, ти си погинуо, 
а ако погодиш, на поклон ти она и полови-
на царства мојега.”

Он се поклони цару и рече:
„Евалај цару и тасте мој! Кад је тако, 

она је моја. Она има златну звијезду на 
десноме кољену.”

Зачуди се цар чуду откуда он ово зна, 
али му не би куђ камо, него му је да и он 
се с њоме вјенча. Кад је било да му оције-
пи половину царства, рече му зет:

„На поклон ти царства половина! Само 
да повратиш ове јадне душе какве су и 
биле.”

У то цар рече да у његовој вољи то не 
стоји, него у његове шћере, „а твоје” рече 
„жене”. Ондар он замоли своју жену и она 
му рече:

„Пушти ми крв испод ове звијезде, па 
нека свако јагње од ње само лизне јези-
ком, а главу сваку помажи њоме по доњој 
усни, па ће се јагње свако проврћи опет 
човјеком, а главе ће оживљети и постати 
људи као што су и прије били.”

Он тако и уради, и пошто се свак про-
врже какав је био, он их сазва све у свато-
ве, пак с ђевојком дома пјевајући и лу-
бардајући, и ту их части пићем и јести-
вом, па најпослије сваки својој кући, а он 
са својом младом оста, и већ Бог зна 
шта је од њих било, а сад се споми-
њало. 
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