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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

 СЕЋАЊЕ

У Храму Св. великомученика 
Георгија у Будимпешти су, по-
водом Видовдана, Свету ли-

тургију служили протојереј Зоран 
Остојић, протонамесник Никола По-
чуча и ђакон Стефан Милисавић. По-
том је служен је парастос свима који 

су своје животе положили за право-
славну веру и слободу пре Косова, на 
Косову, по Косову и у наше дане. 

Празник је обележен и богослуже-
њима и културно-уметничким програ-
мима у Ловри, Српском Ковину, Чипу, 
Бати, Калазу и Помазу. Током дана је 
трајао Видовдански читалачки мара-
тон, у коме су рецитоване народне 
песме Косовског циклуса. Овај циклус 
је један од најзначајнијих у српској 
епској поезији, а настао је непосредно 

након Kосовске битке, 1389. године. 
Песме су живо народно сведочанство 
турског освајања српског царства и 
славног супротстављања кнеза Лаза-
ра и српске војске далеко надмоћни-
јем непријатељу. Интерпретирали су 
их глумци: Тибор Ембер, Митар Мирко 

Кркељић, Предраг Ву-
ковић Пеђолино, Рат-
ко Краљевић, Зорица 
Јурковић Ембер и 
Бранимир Ђoрђев. 

Мушки хор „Свети 
Серафим Саровски“ 
из Зрењанина насту-
пао је са црквеним и 
духовним песмама: 
Суза Косова, Свјатиј 
Боже, Тебе појем, Под 
Твоју милост, Косов-
ски сплет, Вечери Тво-
јеја тајнија и др. Хори-
ста Александар Толи-

мир певао је дирљиву стару песму 
„Видовдан“ („На Косову бојном пољу 
лежи Милош закопан / онде ће нам 
стару славу опет вратити Видовдан). 

Диригент Божидар Црњански каже 
да је ову песму Хор „Свети Серафим 
Саровски“ недавно оживео, јер је у 
Србији готово заборављена, али је био 
изненађен да је Срби у Мађарској од 
давнина преносе и познају. Народ ју 
је певушио заједно са хором. Из места 
у место, попут ходочасника, уметници 

су проносили дух пе-
сме подсећајући да 
не треба заборавити 
суштину и морални 
подвиг, који овај дан 
симболизује. Од Ло-
вре, која је најсевер-
није насеље са срп-
ском већином, до ма-
настира у Српском 
Ковину, чији храм 
потиче из 15. века, за-
тим до Чипа, где су 
Срби по предању при-
сутни још од средњег 
века, а њихов број нарастао после 
Велике сеобе, свугде су капије цркава 
биле широм отворене на Видовдан.

 Истина, народа није било много, 
али су госте свугде срдачно дочекали 
и почастили. Поред директора позо-
ришта Милана Руса, присутнима у 
Чипу се обратио и директор Српског 
института Пера Ластић, који је гово-
рио о настанку косовског мита и кул-
та кнеза Лазара у 
средњем веку, као и о 
историјату обележа-
вања Видовдана у 
време националног 
буђења и борбе за 
српско уједињење и 
ослобађање старе Ср-
бије од Турака. На 
крају се осврнуо и на 
обележавање Видов-
дана у овдашњим 
крајевима, после 1990. 
године.

Врло надахнут го-
вор одржао је дугого-
дишњи српски активиста у Чипу Пера 
Остоић, који се захвалио гостима на 
програму духовног садржаја, на вели-
ки дан – Видовдан. Он је, затим, поно-
сно представио село са прелепом 
српском црквом из 1768. године, која 
је  посвећена Св. Краљу Стефану Де-
чанском, и између осталог је рекао:

 „У нашем селу, које се налази на 
средини Чепелске аде, дугачке 48 km, 
нема нас пуно, али имамо нашу воље-
ну цркву, парохијски дом, уређено 

гробље.  Ту где је некада била верои-
споведна школа, сада нам је Културни 
дом. Имамо и јединствен споменик са 
три митре: српска, католичка и рефор-
матска. Приказане су три вероиспо-
вести, које овде живе у слози и уза-
јамном разумевању.“ 

После Чипа, пут је од Тукуље водио 
даље. Кола за колима су возила до 
обале Дунава. Лево и десно од пута 
вијорила су се златна житна поља и 
воћњаци. До Бате се са Чепелског 
острва стиже скелом. А, у Бати, која је 
од Будимпеште удаљена само 30 km, 

живи мала српска заједница. Ту је цр-
ква посвећена Рођењу Богородице, а 
првобитни храм је изграђен 1720. го-
дине. Програм је одржан испред цр-
кве, а месни парох, отац Павле Ка-
план, најљубазније се захвалио уче-
сницима програма и замолио да Хор 
„Свети Серафим Саровски“ за крај 
отпева песму „На многаја љета“. Из-
ведена је једна мање позната верзија 

руског напева, а својим појачким уме-
ћем и божанственим гласовима до-
дирнули су срца својих домаћина. 

Из Бате, пут је водио право у Будим, 
на тврђаву, све до здања на коме је 
спомен плоча Деспоту Стефану Лаза-
ревићу. Палату је даровао краљ Сиг-
мунд Деспоту Стефану Лазаревићу, 
сину кнеза Лазара, који је један од 
најбољих витезова и војсковођа, али 
и највећих књижевника у средњем 
веку. Као велики покровитељ уметно-
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сти и културе, пружао је подршку и 
уточиште, како ученим људима из 
Србије, тако и избеглицама из окол-
них земаља које су заузеле Османли-
је. 

Парох пештански, отац Зоран Осто-
јић, и парох будимски, отац Никола 
Почуча одржали су помен страдал-
ницима Косовског боја, а након тога 
су положени цветни венци у име Срп-
ског института, Самоуправа Срба у 
Будимпешти, Српског клуба и Српске 
народносне самоуправе Ференц ва-
рош, као и Српске самоуправе првог 
кварта Будимпеште. 

Глумац Српског позоришта у Ма-
ђарској, Бранимир Ђорђев, говорио је 
„Слово љубве“, песничку посланицу, у 
којој је порука љубави најсветлија, јер 
„Бог је љубав, љубав је створила свет 

и она је изнад других лепота света“.
Председник Српске самоуправе у 

Будимпешти, Борислав Рус, том при-
ликом је одржао видовданску беседу, 
у којој је речено да је култ Видовдана, 
заједно са косовским митом, дубоко 
укорењен у свести српског народа и 
да уз светосавље и крсну славу, мит о 
Kосову представља кључне национал-
не идентитетске одреднице Срба. 
Kосовска битка је војнички пораз, али 
и морална и духовна победа, страда-
ње за веру и идеале. У беседи се каже: 

„Видовдан се обележава као наци-
онални празник, али и као црквени 
празник Светог великомученика кне-
за Лазара и светих српских мученика. 
У славу погинулих војника, на Видов-
дан се не пева и не весели, него се 

обилазе гробови рат-
ника из свих балкан-
ских ратова. Легенда 
каже да ни кукавица 
на Видовдан не кука 
за погинулим војни-
цима на Косову, а да 
у глуво доба ноћи, све 
реке на трен постану 
црвене од крви поги-
нулих ратника, као и 
да само на Косовском 
пољу расте посебна 
врста божура, црве-
ног од проливене 

крви.“
 Затим су се извођачи програма 

упутили уз Дунав, петнаестак киломе-
тара северно од Будимпеште, у насе-
ље Калаз, испод горја Пилиш. У пра-
вославној српској цркви посвећеној 
Св. Арханђелу Гаврилу дочекао их је 
месни парох, отац Зоран Живић. Про-
грам је изведен у цркви, јер је напољу 
била права летња јара, а у цркви је 
владала пријатна хладовина иза де-
белих камених зидова. Одзвањали си 
угодни гласови хора „Свети Серафим 
Саровски“ и кроз песму се казивало 
о Видовданском завету и Лазаревом 
избору за „небеско царство“ зарад 
виших вредности. Тако је Kосовски бој 
ушао у народну поезију, а косовски 
мит постао непролазна инспирација 
уметника, који надилази историјске 

чињенице. У Помазу, 
програм је одржан у 
порти цркве Св. Геор-
гија, освећеној 1722. 
Године, која се тренут-
но уређује. У опустело 
место за време тур-
ске владавине Срби 
су прво пут насељени 
1630-их, 40-их година, 
дакле пре Велике се-
обе. Место је познато 
по чувеном компози-
тору Тихомиру Вуји-
чићу, по академику 
Стојану Вујичићу, ан-

самблу „Вујичић“, али и по томе да је 
у Помаз, за време свог боравка у Бу-
димпешти, 1881-1882.  године, Никола 
Тесла долазио код свог ујака Паје 
Мандића. Учеснике програма, који се 
одвијао у порти цркве, поздравио је 
месни парох, отац Љубисав Милиса-
вић. 

У Сентандреји је одржано опело 
косовским јунацима код Спомен кр-
ста цара Лазара. Опело је одржао 
протојереј-ставрофор Војислав Галић. 
Након тога су потпредседници, Пера 
Богдан и Пера Ластић, положили вен-
це Самоуправе Срба у Мађарској, 
односно Српске самоуправе у Будим-
пешти. 

Хор „Свети Серафим Саровски“ 
појао је српску и руску православну 

духовну музику. Придружиле су се 
Милеса Стефановић, кћерка проф. 
Димитрија Стефановића из Сентан-
дреје и њена другарица Даница Пе-
рунчић из Београда, са избором при-
годних песама. Српски народ, али и 
многобројни пролазници, међу којима 
је било и туриста, са знатижељом су 
застајкивали и пратили, за њих веро-
ватно необичан церемонијал на оба-
ли Дунава. А, управо ту, где се догађај 
одвијао, наши преци су у страху од 
одмазде Турака давне 1690. године 
Великом сеобом Срба, предвођени 
патријархом Арсенијем Чарнојеви-
ћем, дошли и остали. Донели су са 
собом своје светиње, 
међу којима и мошти 
кнеза Лазара из мана-
стира Раваница, где је 
након битке српски 
кнез био сахрањен. 
Мошти су 1697. прене-
те у фрушкогорски 
манастир Врдник, а у 
Раваницу су враћене 
1989. године, на 600. 
годишњицу Косовске 
битке. 

Целокупан про-
грам био је, на неки 
начин, комеморати-
ван и мисионарског карактера. Он 
није био само конципиран као евоци-
рање успомена, нити је био драмска 
сцена, него је имао јасну поруку про-
истеклу из мотива издаје и херојске 
погибије на Косову, да је наша исто-
рија, историја преиспитивања о очу-
вању Завета. 

Видовданску свечаност Срба у Ма-
ђарској организовали су: Српска са-
моуправа у Будимпешти, Српско по-
зориште у Мађарској, Српски култур-
ни и медијски центар, Српска самоу-
права у Сентандреји, Удружење Срп-
ски форум, Српски културни клуб у 
Будимпешти, Српски клуб у Сентан-
дреји, Српски институт, српске мањин-
ске самоуправе XIV и XIX кварта Бу-

димпеште у сарадњи са Епархијом 
будимском.

Један од организатора обележава-
ња Видовдана, Пера Ластић, за наш 
лист је о самој манифестацији рекао: 

„Обележавање Видовдана у срп-
ској заједници у Мађарској ван хра-
мова почело је 1999. Године, после 
бомбардовања Србије, и то најпре у 
Будимпешти и Сентандреји, код спо-
мен плоче деспоту Стефану Лазаре-
вићу у Будиму, и код бисте и спомен-
крста кнеза Лазара у Сентандреји. 
Организацијом видовданског програ-
ма последње деценије је обухваћен 
велик број организација. Ове године 

су у програм, поред Будимпеште и 
Сентандреје, и на нашу иницијативу, 
укључена и друга места. Врло сам за-
довољан, најпре квалитетним програ-
мом, а и зато што је Видовдански 
рецитаторски маратон, попут неког 
каравана, обухватио велики број на-
сеља и људи, и укључио и црквене 
општине у организацију. Наши стари 
пријатељи, Хор „Свети Серафим Са-
ровски“, извео је квалитетан програм 
на врло високом нивоу, што је допри-
нело посебном доживљају. Сећањем 
на Видовдан и догађај Косовског боја 
освежавамо наше историјско памће-
ње, које је битан елеменат српског 
идентитета свим Србима, ма где они 
живели“, истакао је Пера Ластић

Славица Зељковић

Чип

Ловра

Помаз Сентандреја

Калаз Сентандреја
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Н акон почетних потешкоћа, 
српски просветари и ученици 
у Мађарској премостили су 

проблеме. Настава је од средине мар-
та, до средине јуна, тј. краја школске 
године, текла на разним интернет плат-
формама, зависно од тога ко се за шта 
се определио. 

Упркос ванредној ситуацији, слобод-
но можемо закључити да је успешно 
приведена крају још једна школска 
година, која је резултирала бројним 
успесима, премда је било и проблема. 
Ефикасно је спроведен и упис у наше 
основне школе и дечје вртиће, а у мно-
гима од њих забележен је завидан број 
пријављених.

У Батањи, 12.  јуна је, као што смо 
већ писали, уприличена опроштајна 
свечаност осмака месне Српске основ-
не школе. Од свог „другог дома”, који 
је у протеклој школској години бројао 
69 ученика, опростило се њих седморо. 
У септембру ће две ученице наставити 
школовање у будимпештанској Срп-
ској гимназији „Никола Тесла”, а то су 
Сара Ковачевић, која је проглашена 
ђаком године и Жанет Фаркаш. Батањ-
ци су све до избијања пандемије ра-
дили веома активно и пред собом 

имали веома богат календар приреда-
ба, чије остваривање је онемогућила 
епидемија.

Руководство ове наше образовне 
установе, предвођено директором Ни-
колом Ђенеш Екбауер, прилично брзо 
се прилагодило новонасталој ситуаци-
ји. Успешно је спровело онлајн наставу 
и привело крају школску годину, током 
које су постигнути и запажени резул-
тати. Из народописа су  ученици у пи-
сменој форми посведочили о свом 
знању, а усменог такмичења због епи-
демије није било. 

Група ученика 7. и 8. разреда је при-
редила огромну радост својим педа-
гозима и другарима, освајањем 1. ме-
ста, на земаљском такмичењу из енгле-
ског језика. И ту се надметање одвија-
ло писменим путем.

Такође, веома радује чињеница да 
епидемија вируса корона није успори-
ла радове на проширењу смештајних 
капацитета Српског забавишта. Наиме, 
сви који пролазе поред Српске основ-
не школе у Батањи имају прилику да 
виде да се убрзано ради на прошире-
њу српског образовног комплекса. За-
хваљујући средствима са конкурса, 
дечји вртић, који је и ове године радио 
са максималним бројем малишана, 
треба да се прошири са 300 квадрата. 
У плану је и изградња фискултурне 
сале, трпезарије и других важних про-
сторија. Уколико грађевинари и даље 
овим темпом буду напредовали, вели-
ке су шансе да нова школска година 
1. септембра почне двоструком свеча-
ношћу.

 У месном Српском забавишту, у 
последњих неколико година капаци-
тети су увек попуњени. Осим што је 
вртић пун малишана, и даље влада 
огромно интересовање за предшкол-
ску установу, из које деца прелазе у 
школу, тако да су обезбеђени потенци-
јални будући ученици.

Осим наставног рада, у батањској 
Српској основној школи одвијају се и 
ваннаставне активности, у којима 
предњаче чланови Културно-уметнич-

ког друштва „Суферини”. Друштво је 
састављено од педагога и ученика ове 
образовне установе, а ради и драмска 
секција.  

У Чанаду је стање и даље тешко. У 
протеклој школској години број деце 
која уче српски језик био је испод два-
десет, што је више него алармантно. 
Негативан тренд опадања броја деце 
већ годинама траје. Ове године два 
осмака, која су учила српски, опрости-
ла су се од основне школе. Охрабрење 
за наставника српског језика, Фрању 
Колара, може да буде број будућих 
првака. Наиме, ако све иде по плану, 
три ученика ће отпочети учење срп-
ског језика, у 1. разреду. Наравно, сви 
они могу да рачунају на својеврсну 
стипендију Самоуправе Срба у Чанаду. 
Она сваком ђаку прваку који се опре-
дели за похађање часова српског јези-
ка, обезбеђује материјалну подршку 
на самом старту школовања.   

У дечјем вртићу број малишана који 
уче српски и даље је на истом нивоу 
као и ранијих година. Он се креће из-
међу 10 и 15, а сви полазници забави-
шта српски језик уче од наставника 
Фрање Колара. Он и даље истиче ва-
жност ангажовања једне забавиље, јер 

само тако има шансе да  настава срп-
ског језика у овој предшколској уста-
нови опстане. Реформатска црква, 
којој припада школа, све до сада је 
подржавала наставу српског језика, 
али ни она није успела да спречи опа-
дање броја ђака који уче наш језик.

У Десци, ученицима и педагозима 
месне Српске основне школе протекла 
школска година била је прва под упра-
вом новог власника, Самоуправе Срба 
у Мађарској. Наиме, образовна инсти-

туција у Десци је у септембру прошле 
године прорадила као подружница 
будимпештанске српске школе „Нико-
ла Тесла”. 

На чело ове установе, као директор, 
именована је учитељица Душица Зо-
рић, која је са својим колегиницама, 
успешно обављала васпитно-образов-
ни рад. И оне су се, од средине марта, 
морале прилагодити новонасталој 
ситуацији и дигиталној настави, чије 
покретање је проузроковала пандеми-
ја вируса корона.

Услови за рад су побољшани након 
адаптације зграде, која је завршена 
током лета. Петнаесторо ученика и 
педагози преселили су се у десни део 
приземља зграде, где се до марта од-
вијала настава. Педагошки колектив 
чинили су исти они који су и до сада 
радили у образовној установи, уз на-
помену да је за организатора програ-
ма у ваннаставном делу била задуже-
на и именована Ева Брцан, руководи-
лац Радионице „Златне руке” месног 
Културно-уметничког друштва „Банат”. 

Наставница енглеског језика је је-
дан час недељно имала са ученицима 
3. разреда, док је са ученицима 4. ра-
зреда имала недељно два часа. Такође, 

Споменка Брцан Ђукин, Деска

У Мађарској је завршена још једна школска година, која се прилично разликовала 
од досадашњих. Због пандемије вируса корона, уведене су превентивне мере 
социјалног дистанцирања, што је за собом повлачило затварање образовних 

установа, међу којима су и српске, односно прелазак на тзв. наставу на даљину. 
Следи осврт на протеклу школску годину из аспекта образовних  

установа у којима се предаје српски језик.

ШКОЛСТВО Уз последње школско звоно на југу Мађарске

Осврт на минулу школску годину у Поморишју

Батања Батања

Деска
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новина је и покретање музичког васпи-
тања. Наиме, захваљујући сарадњи са 
једном музичком школом, отпочела је 
едукација деце у области ове уметно-
сти. Њих петоро се определило за 
фрулу, док је друга петорка изабрала 
клавир. 

И на пољу физичког васпитања било 
је новости. Дешчанским ученицима се 
једном недељно пружила прилика да 
одлазе на пливање. Што се тиче фол-
клора у овој образовној установи, све 
док је ситуација дозвољавала, о томе 
је бригу водила Мирјана Јакшић. 

Што се тиче броја новајлија уписа-
них у дешчанску Српску основну шко-
лу, постигнут је изванредан резултат. 
Чак једанаесторо деце је уписано у 
ову школу, која ради у згради Српског 
културног, образовног и верског цен-
тра „Свети Сава”, где  је смештено и 
Српско забавиште.

У Дечјем вртићу, под руководством 
васпитачице Споменке Брцан Ђукин, 
у протеклој школској години радила 
су два одељења. Забавиште похађа 41 
дете, што је прилично велики број. 
Адаптација зграде Културног, образов-
ног и верског центра „Свети Сава” 
омогућила је проширење смештајних 
капацитета, који су једно време били 
препрека за примање нових малишана 
у ову предшколску установу. Добија-
њем нове просторије  укинута је та 
препрека, па је у протеклој школској 
години знатно повећан број полазника 
забавишта. Дечји вртић добио је и пер-
сонална појачања: од септембра месе-
ца тамо раде и Слађана Миленковић 
и Дијана Девин, а као педагошки аси-
стент почела је да ради Аница Крум. 
О техничким детаљима бригу је водио 
Марко Ђорђевић.  

И док је у месној Српској основној 
школи упис будућих ђака првака успе-
шно спроведен, нажалост, упис мали-
шана у дечји вртић био је скромнији. 
Наиме, у ову предшколску установу 
пријавило се свега петоро малишана. 
Међутим, васпитачицу Споменку Бр-
цан Ђукин не брине ова чињеница, јер 
је сигурна да ће се та бројка до почет-
ка септембра мењати.

У Основној школи „Лајош Кошут” у 
Сиригу, где српски језик предаје на-
ставница Дајана Ђукин, у протеклој 
школској години дошло је до пада  
броја ученика који уче српски језик. 
Као што смо већ писали, разлог томе 
је што су Кинези направили одличну 
рекламу за кинески језик, захваљујући 
чему су деца, одлуком родитеља, одлу-
чила да се пријаве за учење кинеског. 
То је довело до драстичног пада броја 
ученика који су учили српски језик. 
Било их је четрдесетак, а сада се први 

пут догодило да  наставница Дајана 
Ђукин није имала ниједног ђака прва-
ка. Она је у склопу четири часа (ради 
се о укупном броју недељних часова 
из српског) српски предавала у споје-
ним разредима. 

О предавању народописа као пред-
мета, бринула је наставница Марта 
Васиљев. Два педагога успешно су 
изводила и дигиталну наставу током 
пандемије корона вируса, а постоји 
нада да ће од септембра прорадити и 
1. разред. Наиме, пошто је Дан отворе-
них врата дао добре резултате, реални 
су изгледи да ће почетком нове школ-
ске године, поред кинеске, прорадити 
и српска група. 

Сем тога, наставница Дајана Ђукин 
већ је најавила да ће се у протеклој 
школској години планирани, али нео-
стварени излет у Сентандреју, реали-
зовати током јесени, уколико епидеми-
олошке прилике то омогуће. За  јун 
следеће године, планирана је екскур-
зија у Нови Сад. 

У Сегедину, месна Српска основна 
школа из објективних разлога школску 
2019/2020. отпочела је на новој локаци-
ји, и то у згради некадашњег Регионал-
ног студија Мађарског радија. Због 
несхватљиве одлуке власника зграде 
на Булевару Москва бр. 11, где су срп-
ски основци раније били, прелазак у 
нови објекат био је неминован. 

Руководство Самоуправе Срба у 
Мађарској и сви који брину о српском 
школству, у рекордном року успели су 
да изврше адаптацију у некадашњем 
студију Мађарског радија, па је тако 1. 
септембра могло да се одржи свечано 
отварање нове школске године. Шко-
ловање у овој образовној установи 
отпочело је шесторо ђака првака, а са 
њима је радила  учитељица Тамара 
Тешић. Она је у Сегедин пристигла из 
Мола, са свог дотадашњег радног ме-
ста у Основној школи „Новак Радо-
нић”.

Што се тиче броја ученика другог 
разреда, овде је дошло до пораста. У 
односу на претходну школску годину, 
када је било шест ученика, сада их је 
у овом разреду било десет, са којима 
је радила учитељица Снежана Дошић, 
која је и директор ове образовне уста-
нове. 

Наравно, и у овој школској институ-
цији од средине марта одвијала се 
настава „на даљину”, а електронским 
путем обављан је и упис, уз могућност 
да се то учини и лично. У ову школу се, 
како сазнајемо, уписало осморо нових 
ђака.

Са друге стране, деца и родитељи, 
као и педагошки колектив Српске 
основне школе у Сегедину, у којем је 

ангажован и Милорад Станић, са не-
стрпљењем очекују почетак адаптаци-
је зграде Дечје куће „Százszorszép”, на 
Калвиновом тргу, где се планира осни-
вање Српског образовног центра.

Радује чињеница да је на седници 
Владе Мађарске, одржаној у мају ме-
сецу, донета одлука којом је адаптаци-
ја зграде на Калвиновом тргу у Сеге-
дину, проглашена пројектом од посеб-
ног значаја. Ова одлука, која је на 
снагу ступила 15. маја, а објављена је 
у 110. броју Службеног гласника  Ма-
ђарске, од изузетне је важности, јер ће 
захваљујући њој бити отклоњене ра-
зличите препреке које су кочиле  реа-
лизацију  пројекта.

Архитектонски планови за будући 
Српски образовни центар у Сегедину 
су још раније урађени и они испуња-
вају све прописе, али за отпочињање 
и реализацију радова биће потребно 
обезбедити бројне дозволе од разли-
читих органа. Одлуком Владе Мађар-
ске, међутим, процес издавања дозво-
ла биће убрзан и поједностављен. Са-
моуправа Срба у Мађарској, за оства-
ривање овог пројекта од посебног 
значаја, на располагању има државну 
помоћ од близу 1.500.000.000 форинти. 

Српска забавишна група у Сегедину 
је радила седамнаест година, а од сеп-
тембра месеца она ће, као подружни-
ца будимпештанског Српског образов-
ног центра „Никола Тесла” прорадити 
као самостални Српски дечји вртић. И 
о томе се, између осталог, разговарало 
3. јуна у Градоначелничком уреду Се-
гедина, где је трочлану делегацију Са-
моуправе Срба у Мађарској, предво-
ђену председницом Вером Пејић Су-
тор, примио шеф Одељења за просве-
ту при Локалној самоуправи града 
Сегедина, Јанош Кардош. Приликом 

сусрета размотрено је укидање Срп-
ске забавишне групе, а разговор је 
вођен и о примопредаји инвентара, 
решавању персоналних питања и 
оснивању Српског забавишта у Сеге-
дину. Ова предшколска установа ће, 
како је одлучено, убудуће имати ста-
тус посебне институције. 

Иначе, малишани предвођени  ва-
спитачицама Наташом Дукић Стантић 
и Идом Франциа (која је у јануару до-
шла на место дотадашње васпитачице 
Монике Тот), на Тргу Хуњади проводе 
последње недеље. Од двадесет петоро 
малишана, у установи увек има између 
16-20 деце. Од Српске забавишне групе 
ове године опростило се осморо ма-
лишана, који ће најесен кренути у Срп-
ску основну школу, а уписало се сед-
моро новајлија. Предвиђено је да се 
Српска забавишна група, са Трга Ху-
њади, у зграду некадашњег Регионал-
ног студија Мађарског радија, сели 15. 
августа.  

Настава на српском језику у Сеге-
дину одвија се и у Основној школи у 
Беке улици и у Гимназији „Јожеф 
Етвеш”, а у обема образовним устано-
вама  наставница српског језика је 
Беатрикс Тот. Идеални услови за рад у 
средњошколској установи подстакли 
су многе да положе матуру и језички 
испит из српског. Од госпође Тот смо 
намеравали да затражимо више ин-
формација, али нажалост, наши теле-
фонски позиви и остављене поруке 
нису уродили плодом.  

Школско звоно је утихнуло, а из ду-
боког сна пробудиће се почетком сеп-
тембра, када ће се у већини наших 
образовних институција одржати све-
чаности поводом отварања нове школ-
ске године.

Предраг Мандић

Дајана Ђукин, Сириг
Сегедин

Сегедин
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САРАДЊА Атила Пинтер, амбасадор Мађарске у Србији

А тила Пинтер, амбасадор Ма-
ђарске у Београду, признаје да 
се налази у срећној позицији, 

јер су односи Београда и Будимпе-
ште на највишем нивоу у историји. 
Он најављује да односи две државе 
у скорој будућности могу да уђу у 
нову еру захваљујући недавно пот-
писаним споразумима у области 
енергетике. Пинтер, у интервјуу за 
београдски „Курир” каже да охра-
брује тежњу земаља региона да још 
ближе сарађују, јер је уверен да ће 
то дати ветар у леђа европским ин-
теграцијама.

На питање како је Европска унија 
изашла из пандемије коронавируса 
и шта се променило у односу снага 

појединих чланица, али и ЕУ као це-
лине, он каже: 

- Привреде европских земаља те-
шко су погођене коронавирусом. Пре-
кидање на хиљаде спона међу држа-
вама са значајном спољном тргови-
ном, па тако и само затварање грани-
ца, представља озбиљну препреку и 
из тог разлога код појединих земаља 
може да се рачуна на знатан економ-
ски пад. Kоронавирус се за ЕУ, па тако 
и за њене институције, појавио као 
криза коју Европа одавно није дожи-
вела. Док је ЕУ на почетку епидемије 
хуманитарну помоћ слала Kини за 
борбу против овог вируса, због шире-
ња епидемије је све више и више и 
сама постајала корисник те исте по-

моћи. У недостатку заједничког епи-
демиолошког механизма, земље ЕУ 
покушале су на индивидуалан начин 
да се изборе с овом кризом и сходно 
томе добијене су различите методе и 
резултати.

Према речима амбасадора Пинте-
ра, различите стратегије између др-
жава чланица, као и њихове резулта-
те још увек је тешко тачно оценити, 
али се чини да је источни део средње 
Европе положио испит. По његовом 
виђењу, права снага ЕУ показаће се у 
постепидемиолошком економском 
опоравку, што би могло бити од вели-
ке помоћи не само земљама члани-
цама, већ и западном Балкану.

- Епидемија коронавируса нас је 
раздвојила на неко време, али се на-
дамо да је овај период сада завршен 
и да ћемо се поново усредсредити на 
сарадњу. Приступање ЕУ је у исти мах 
и велика прилика, а и изазов, чији је 
један од главних покретача сарадња. 
Дефинитивно сматрам да је веома 
добро што земље региона у одређе-
ним тематским областима, као што 
су трговина и гранична контрола, 
теже ка једној тешњој међусобној 
сарадњи. У историји ЕУ постоји много 
добрих примера да су уклањање ба-
ријера и добра суседска политика, 
као и усклађивање регионалних ци-
љева дале ветар у леђа интеграција-
ма. Могу само да похвалим сваки 
предлог за сарадњу и такође иници-
јативу, које утичу на правац развоја 
добросуседских односа.

Када је реч о односима Мађарске 
и Србије, господин Пинтер сматра да 
смо у срећној позицији, јер су ти од-
носи, како каже, на највишем нивоу 
у историји. 

- Сарадња постоји у безброј сегме-
ната, што потврђује и чињеница да 
смо за време епидемије коронавиру-
са до краја одржавали дијалог и си-
туацијом смо руководили по принци-
пу солидарности. Тренутно радимо 
на продубљивању економских одно-
са двеју земаља, а и досад смо наи-
лазили на бројне сјајне примере. У 
сталном је порасту број мађарских 

инвестиција у Србији и тај темпо же-
лимо да задржимо и убудуће. Такође 
бих желео да нагласим да смо про-
шле недеље потписали два споразу-
ма у области енергетике, услед чега 
би трговина енергијом између Ма-
ђарске и Србије могла да уђе у нову 
еру.

Од пројеката у области инфра-
структуре, мађарски амбасадор каже 
да су пројекат изградње пруге Будим-
пешта-Београд и обнова железничке 
пруге између Сегедина и Суботице 
приоритети. Оба пројекта, каже он, 
захтевају даље напоре, с обзиром на 
то да се ради о веома великим улага-
њима, чији ће резултати бити спекта-
куларни за грађане обе земље. Дода-
је да поменуто одржавање економ-
ских корака мора да се рефлектује и 
у уговорним односима, што значи да 
је намера да се добије сигуран прав-
ни оквир. Према његовим речима, 
очекује се потписивање додатних 
споразума, који ће отворити нове мо-
гућности за даљи развој односа.

На питање шта му се највише сви-
ђа у Србији, амбасадор Пинтер каже 
да са породицом радо одлази у шет-
њу на Аду Циганлију или на Дунавски 
кеј у Земуну.

- Када се шетамо, увек смо у потра-
зи за неким пријатним местом за 
кафу. Волимо и Kалемегдан, а веома 
нам се допада и обновљен Народни 
музеј Србије, који смо већ више пута 
посетили. Волим и спорт, али те дога-
ђаје сада пратим углавном само као 
гледалац. Највише волим кошарку, 
фудбал и, наравно, ватерполо. Велики 
сам навијач некадашње југословен-
ске, а данас српске кошарке. Ваша 
земља је велесила у овом спорту, за 
мене највећа. Kада игра репрезента-
ција Србије, увек навијам за њу. Ово 
ми је навика из детињства, још од оца, 
који се професионално бавио овим 
спортом. Увек смо навијали за Југо-
словене, јер су они могли да победе 
Совјете. Било је огромно задовољство 
када сам 1983. године у Будимпешти 
био у прилици да их уживо гледам - 
каже амбасадор Пинтер. 

Радимо на продубљивању економских односа
„Сарадња постоји у безброј сегмената, што потврђује и чињеница да смо за време епидемије корона вируса 
до краја одржавали дијалог и ситуацијом смо руководили по принципу солидарности. Тренутно радимо на 

продубљивању економских односа двеју земаља, а и досад смо наилазили на бројне сјајне примере”,  
каже мађарски амбасадор у Београду.

М инистарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Србије Зорана Михајловић, 

разговарала је данас с амбасадором 
Мађарске у Београду Атилом Пинте-
ром о сарадњи две земље у области 
инфраструктуре и саобраћаја.

„Србија и Мађарска заједно раде 
највећи пројекат на железници у 
овом делу Европе, изградњу брзе пру-
ге Београд-Будимпешта, али постоје 
и велике могућности за проширива-
ње сарадње новим пројектима, како 
на железници, тако и у воденом сао-
браћају и другим областима”, рекла 
је Михајловићева, према саопштењу 
министарства.

Поред тренутног статуса пројекта 
модернизације и реконструкције пру-
ге Београд-Будимпешта на територи-
ји обе државе, Михајловић и Пинтер 
разговарали су и о пројекту рекон-
струкције железничке пруге Суботи-
ца-Сегедин, бродске преводнице на 
Тиси, као и о проширењу граничног 
прелаза Хоргош.

Подсећа се да је реконструкција 
железничке пруге Суботица-Сегедин, 
дужине око 27 километара, један од 
приоритетних пројеката превиђених 
Оквирним споразумом о економској 
и техничкој сарадњи влада Мађарске 
и Србије у области инфраструктур-
них пројеката. 

Разговори о обнови пруге 
Суботица-Сегедин

Сусрет Зоране Михајловић и Атиле Пинтера 
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Јожеф Силађи, аутор књига о балканским народима ИСТРАЖИВАЊЕ

Ј ожеф Силађи, родом из Тукуље, 
добитник је више награда Етно-
графског музеја у Будимпешти, 

као и на конкурсима из те области. 
Аутор је и уредник занимљиве веб 
странице: racovi.webnode.hu и фејсбук 
странице „Балканикум”, и обе имају 
велики број пратилаца.

Како је све почело и како сте одлу-
чили да се бавите овом занимљи-
вом темом, која свакако тражи 
много знања, воље, љубави, па и 
времена?
– Kада сам био млађи, пуно сам се 

дружио са Ловранима и научио сам 
српски језик. Од њих сам видео како 
се негује национални идентитет, чу-
вају вера и обичаји. Сећам се да су 
Ловрани тада већ имали монографи-
ју свог села и неколико историјских 
публикација. Одлучио сам да се по-
забавим историјом Раца, како би се 
од заборава сачувала рацка културна 
баштина. Тако сам издао своју прву 
књигу 2006. године, а осму прошле 
године, такође у вези са Рацима. Ис-
траживао сам, пре свега, прошлост 
Тукуље, Ерчина (Еrcsi) и Aндзабега 
(Érd) и других некадашњих католич-
ких рацких насеља у околини Будим-
пеште. Наравно, прошлост Раца је 
блиско везана за историју Срба. Са-

купио сам пуно података и о Ловри, 
Чипу, Бати итд. 

Писањем књига бавим се као „оби-
чан човек” кога занима топлина и 
лепота традиције и древних обичаја. 
Нисам члан ниједне мањинске само-
управе и немам званичну сарадњу са 
другим самоуправа-
ма. Био сам седам 
година члан „Тукуљ-
ског јужнословен-
ског културно-умет-
ничког друштва”, 
које има побратим-
ски однос са Новим 
Карловцима и 
Сремчицом у Срби-
ји. Иначе, осећам да 
је у нашим насељи-
ма све теже нешто 
радити за мањински 
живот, као да нема 
воље ни капацитета 
за тај рад, нажалост.

Да ли сте имали 
стручну помоћ 
при обради сaку-
пљене грађе, с об-
зиром на то да 
Вам по образова-
њу та област 
није примарна?

– Остварио сам сарадњу са Бал-
канолошким институтом Српске 
академије наука и уметности из Бео-
града и са Етнографским музејем из 
Београда, где ми је помоћ пружила 
Вера Шарац Момчиловић. У Тукуљу 
сам позвао Мартина Хенцелмана, 
научног сарадника Универзитета у 
Немачкој, односно Института за сла-
вистику, да упозна говор тукуљских 
Раца. Он је један од највећих акти-
виста, што се тиче „самосталног” 
буњевачког језика у Србији. Велика 
подршка ми је био Ерне Еперјеши, 
мађарски етнолог који се, између 
осталог бавио и етнологијом Срба у 
Мађарској. 

Марија Илић, етнолог, која се бави-

ла говором Срба у Чипу ми је, такође, 
помагала. Музиколог Винко Жганец 
је снимао црквене песме, које су ми 
послужиле као грађа. У раду ми је 
помогао етнолог Золтан Сабо, који је 
био стручни сарадник Етнографског 
музеја у Будимпешти, а сада је шеф 
одељења „Кућа обичаја”
(Hagyományok Háza, Budimpesta). 

Остварени су разговори са Ловра-
нима: Меланијом Аврамовић Гргић, 
Јеленом Хранислав и Љубомиром 
Видаком, са породицом Чупић из 
Бате, са породицом Ашабињ, Пером 
Остојићем, Вером Бобонков Радован 

из Чипа, са породицом Кашанин из 
Липове, са Тимеом Вицко Сили из 
Ерчина и са породицом Болвари из 
Душнока.

Више пута сам боравио у земљама 
бивше Југославије да сакупљам што 
више података о пореклу Раца. 

Извори су ми различити: књиге ра-
није објављиване о балканским наро-
дима, матичне књиге, архив библио-

тека и музеја, стари правни акти и 
документи, периодика, старе разглед-
нице и фотографије, непосредни 
разговори са људима. Желео сам да 
што више мултидисциплинарно са-
гледам живот балканских народа.

Ваша фејсбук страница „Балкани-
кум” је сећање на свет који прола-
зи, али није сасвим прошао. Који је 
био мотив да је направите?
– Kако сам поменуо, више књига 

сам издао протеклих година. Време-
ном сам видео да су читаоци и купци 
мојих књига све старији. Желео сам 
да се приближим и млађима, којим 
је свет интернета знатно популарнији 
од штампаних књига. Циљ ми је био 

да што више људи добије информа-
ције и да сазна о балканским наро-
дима, који стицајем историјских окол-
ности живе у Мађарској. Одлучио 
сам да 2017. године направим ФБ 
страницу под именом „Раци у околи-
ни Пеште”. Приметио сам да осим 
Раца, пуно људи прати моју страницу 
и дошао сам на идеју да променим 
назив странице, у „Балканикум”. То је 
истовремено порука да је моја стра-
ница отворена за све балканске на-
роде у Мађарској, али и изван Мађар-
ске.

Славица Зељковић

ШТА СЕ ДОГОДИЛО СА СРБИМА ИЗ ТУКУЉЕ
„Тукуља је сама по себи интересантна. Основана је у доба Стефана 

Немање и Арпадоваца. Становници православне вере, међу њима Срби 
и Власи, у насељу су присутни још од 1620. године, али је убрзо већина 
покатоличена. Они који нису примили католичку веру, према изворима, 
преселили су се у српска села. Примера ради, у књигама пописа станов-
ништва и пореза, из 1715. године, пронашао сам имена: Тукуљац Стојан – 
Ловра; Тукуља Милин – Бата; Токоли (Tököli) Веселин – Рацки Аљмаш 
(Rácalmás). Због промене вере од православаца Срба постали су „Шокци”, 
у неким документима „Буњевци” Срби католици, који се називају и источ-
ним Шокцима, односно Рацима. Касније, поред покатоличеног становни-
штва, у све већем броју су се досељавали и католички Буњевци, под вођ-
ством фрањеваца.”

СЛИЧНОСТИ БАЛКАНСКИХ НАРОДА
„Нема већих међусобних разлика међу балканским народима. Али, сви 

су они имали културни утицај других народа са којима су живели. На 
пример, историјска чињеница да су Турци на подручју Мађарске били 
„само“ 150 година, а у Србији чак 500 година, јасно се види у многим 
сегментима живота. Утицаје видимо кроз језик, музику, обичаје, гастоно-
мију и сл. Наравно, и вера је имала веома важну улогу у животу људи, што 
је допринело чврстим културним оквирима балканских народа. Према 
статистичким подацима у Мађарској, вера и верски живот имају све мању 
улогу у свакодневном животу становништва, али на Балкану вера је још 
и дан данас кључни фактор. Оно што ми чувамо, то чува и нас.”

Оно што ми чувамо, то чува и нас
Непосредни повод за разговор са Јожефом Силађијем био је његов сакупљачки 
и истраживачки рад о балканским народима у околини Будимпеште: Србима, 

Грцима, Бугарима, али и о Шокцима и Буњевцима. Од етнографске, 
антрополошке и историјске грађе сачинио је осам књига. 
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Проф. др Сузана Рајић, шеф Ка-
тедре за историју српског народа у 
новом веку Филозофског факултета 
у Београду, каже да су писма краља 
Милана Обреновића сину изузетно 
значајна, јер је архива Обреновића 
опљачкана или уништена после Мај-
ског преврата 1903, па су сведочан-
ства о овој династији добијана нај-
чешће из извора њених опонената. 

Професорка Рајић се већ 20 годи-
на бави временом Обреновића, ви-
дела је документа о њима у тајним 
архивима Русије и Ватикана, али 
збирка од 27 рукописа ју је изнена-
дила.

- Краљ Милан писма пише 1897. у 
Бечу и упозорава сина на драматич-
не промене које се припремају у 
Европи. У то време Балкан је буре 
барута које прети да експлодира, а 
велике силе се убрзано наоружавају. 
Милан упозорава сина, младог вла-
дара, да је Србија у опасности, јер је 
војно неспремна. Пола године ка-
сније он се враћа у Србију, а Алек-
сандар га поставља за команданта 
Активне војске. Као први генерал 
свог сина, Милан изводи суштинске 
реформе, од школовања стручних 
кадрова до набавке оружја. Он је 

творац српске војске која је побеђи-
вала у балканским ратовима и Ве-
ликом рату.

После пљачке и у Мајском превра-
ту многе ствари Обреновића појаљи-
вале су се на светским аукцијама, 
али за драгоцена писма се није знало. 
Информације о њима је, усред епи-
демије короне, добио Виктор Лазић, 
адвокат и светски путник, председ-
ник Удружења за културу, уметност и 
међународну сарадњу „Адлигат”.

- Схватили смо да је реч о доку-
ментима од изузетног значаја и да 
морамо да реагујемо брзо. Набавили 
смо их упркос затвореним граница-
ма и у тај подухват уложили велика 
средства, а још нисмо све отплатили. 
До писама не бисмо дошли да није 
било Милоша Јанковића, Адама Со-
фронијевића и Стеванке Чешљаров. 
Добијали смо астрономске понуде 
за њих, али смо их одбили. Писма 
српског краља су баштина српског 
народа, а „Адлигат” је задужбина 
која је чува - каже Лазић, председник 
Удружења.

Он не жели да открије извор писа-
ма, јер их, како тврди, има још. С па-
жњом нам их показује на одлично 
очуваној хартији са краљевским ме-

морандумом, густо испуњеним сит-
ним исписаним рукописом. Редови 
су некада равни, смирени, очигледно 
писани у самоћи, за столом, а некада 
су искошени и брзо бележени, можда 
на колену, са подвученим речима.

- Његове информације су неверо-
ватне, он преноси сину садржај раз-
говара са најважнијим људима 
европске политике и дипломатије до 
којих нико, не само из Србије, већ из 
много већих земаља, не би могао 
лако да дође. А Милан им је повер-
љив пријатељ. Посматрајући краља 
кроз призму писама, видимо изузет-
но образованог човека, беспрекор-
ног дипломату, па чак и обавештајца 
који даје сину животно важне ин-
формације. То показује његову љу-
бав и бригу за Србију, потпуно су-
протно уобичајеној искривљеној 
представи.

Краљ Милан је био човек испред 
свог времена, владар мале земље 
који се суочавао с неразумевањем 
заостале средине. Упркос отпорима, 
оставио је Србији све њене најва-
жније институције, од модерне вој-
ске до академије наука.

- Краљ Милан је и после абдика-
ције за Европу и даље био краљ, иако 

је круну предао сину - каже проф. 
др Сузана Рајић. - Њега су уважава-
ле најзначајније личности тога доба 
и захваљујући томе је дошао до ин-
формације о састанку аустроугар-
ског и руског цара у Зимском дворцу, 
на коме су се они договарали о суд-
бини Балкана, о чему пише сину. Ова 
писма су драгоцена и као упозорење 
на штетност наших традиционалних 
подела и искључивости. Оне су нас 
довеле до брисања историјског пам-
ћења и неспособности да разумемо 
и прошлост и садашњост.

Писма су променила моју пред-
ставу о краљу Милану, признаје Вик-
тор Лазић.

- До сада сам га, као и већина 
Срба, посматрао у светлу пропаган-
де супарничке династије, као сиро-
вог, саможивог, необразованог и 
непромишљеног бонвивана. Саврше-
ни француски језик његових рукопи-
са показује да је реч о човеку који је 
много читао и писао, а садржај пи-
сама открива владара са дубоким 
познавањем света и државничком 
визијом. Његова најважнија порука 
сину је да „пије воду са два извора” 
и да никада не везује судбину Срби-
је за само једну силу. 

ПАД ПОПУЛАРНОСТИ ЗБОГ ЖЕНИДБЕ
Популарност краља Александра опала је након његове женидбе Драгом 

Машин, бившом дворском дамом своје мајке Наталије, удовицом инже-
њера Светозара Машина, која је била старија од њега 13 година и пореклом 
није била из краљевске породице, што је у то време било општеважеће 
правило за женидбу престолонаследника и краљева. Краљев отац, бивши 
краљ Милан Обреновић, није одобравао брак и није се више враћао у 
Србију, а умро је у Бечу 1901. Против брака се побунила и краљева мајка 
Наталија, пишући му из Русије све најружније о Драги Машин. Због затег-
нутих односа са другим државама због ове женидбе, краљ Александар 
се у спољној политици окренуо Русији, пустивши претходно из затвора 
радикале оптужене за Ивањдански атентат на краља Милана.

Писма која су променила представу о династији Обреновић
Поверљива писма краља Милана Обреновића сину, младом краљу Александру, захваљујући адвокату 

Виктору Лазићу и Удружењу „Адлигат”, враћена су у Србију, после 117 година, откад су украдена. 
Информације у њима суштински мењају поглед на епоху у којој се Европа припремала за ратове  

у XX веку и Миланову личност, кажу историчари.

Пронађена документа важна за српску историјуИСТОРИОГРАФИЈА

УБИСТВО ПОСЛЕДЊЕГ ОБРЕНОВИЋА
Краљ Александар Обреновић и његова супруга, краљица Драга, убије-

ни су у Мајском преврату, у ноћи између 28. и 29. маја 1903. године (по 
старом календару). Реч је о државном удару којим је прекинута лоза ди-
настије Обреновић, која је владала Србијом од средине XIX века. Након 
Мајског преврата, на чело Србије је дошла династија Карађорђевић. 

Преврат је имао велики утицај на однос Србије и европских сила, зато 
што су се Обреновићи политички ослањали на Аустроугарску, а Карађор-
ђевићи на Француску. Сам догађај, убиство краља и краљице, спровела је 
група официра и цивила - завереника, на чијем је челу био официр Дра-
гутин Димитријевић Апис. На исти дан, 35 година раније, убијен је кнез 
Михаило Обреновић, у Кошутњаку. Најистакнутији завереници на челу са 
Аписом су касније, са многим придошлицама, основали милитаристичку 
организацију из сенке, звану „Уједињење или смрт”, познату још по нефор-
малном имену „Црна рука”.

Милан, Александар и Наталија Обреновић

Виктор Лазић са једним од новооткривених писама 
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Л ични контакти и дружења су 
недостајала члановима „Ру-
змарина”, чије руководство је 

још раније, почетком године, одлучи-
ло да током лета 2020. године органи-
зује два фолклорна табора. Међутим, 
епидемија је прекројила све планове. 
Иако је изгледало да се кампови неће 
одржати, на крају је, ипак, дато зелено 
светло од стране надлежних органа 
за приређивање табора.  Руководиоци 
калашког ансамбла хитно су одлучили 
да приреде петодневно усавршавање, 
а доминираће увежбавање нове коре-
ографије - „Сплет врањанских игара.”

Ову кореографију је Калазлијама 
још у децембру на бину поставио 
Љубомир Миле Вујчин, познати ко-
реограф из Врбаса у Србији, али 
потпуно увежбавање и дотеривање 
пандемија није дозволила. Сада се, 
међутим, у Шиклошу пружила при-
лика да се кореографија обнови и 
усаврши. Четрдесет чланова ансам-
бла, међу којима су били и музичари, 
свакодневно су играли, певали и 
свирали. Имали су по две исцрпљу-
јуће пробе преко дана, али су оста-
вљали времена и за дружење и за-
баву.

У томе су им се придружили и чла-
нови Самоуправе Срба у Шиклошу, 
предвођени председником Иваном 
Јаношевом, који су угостили госте из 
Калаза. Приликом боравка у барањ-
ском градићу, фолклораши су посе-
тили и месни српски православни 
храм, поклоничко место на Ђунтиру, 
где је некада почивао деспот Стефан 
Штиљановић. Организована је и по-
сета једном винском подруму уз де-
густацију вина. 

Петодневно фолклорно усаврша-
вање чланова Културно-уметничког 
друштва „Рузмарин” у Шиклошу, 

које је трајало од 17. до 21. јуна и које 
је суфинансирала Фондација „Бе-
тлан Габор”, било је успешно. Кала-
злије ће се у августу поново вратити 
у Барању, у Харкањ, када ће прове-
сти три дана уз музику, песму, игру 
и усавршавање фолклорног умећа.

Млади фолклораши из Калаза, 

такође, неће остати без кампа и уса-
вршавања. Они ће наставити сарад-
њу са својим пријатељима из Деске, 
младим фолклорашима из КУД-а  
„Банат”. Заједнички фолклорни та-
бор Дешчана и Калазлија, по свему 
судећи, одржаће се у августу, у Мо-
рахалому, где ће младе кампере 
угостити месни Српски културни 
центар „Коло”.

П. М. 

Ф aнатизовани чланови дивер-
зантско-терористичке групе 
неретко би се хватали и оруж-

ја, доказујући тиме своју одлучност 
да истрају до краја. Тако су припад-
ници Ронђош гарде у западном делу 
бивше Мађарске учествовали и у 
борбама против регуларне аустриј-
ске војске. У том региону су успешно 
ширили пропаганду да поједина по-
гранична насеља и град Шопрон 
остану у Мађарској. На крају им је 
пошло за руком и то да издејствују 
плебисцит о припадности Шопрона. 

Температура је тог 14. децембра 
1921. године, била у минусу далеко 
испод нуле. Жива у термометру спу-
стила се на минус 28 степени! Кажу, 
мраз је био такав да је оковао и ка-
заљке градског сата. Упркос стравич-
но леденом ветру, одзив гласача је 
био велик. Тај историјски важан дан 
остао је упамћен и по једном скоро 
па и трагичном догађају. Плебисцит 
се одржавао у Палати женског мона-
шког реда Урсулинки. На унутра-
шњем степеништу овог прелепог 

здања стајало је толико људи да се он 
срушио. Срећом, нико није страдао! 
Озлеђени су се, пак, после пружања 
прве помоћи у болници „Ержебет”, 
журно враћали на гласачко место 
гласно узвикујући: „На првом месту 
су обавезе, а лечење озледа тек на 
другом месту!”  

 Тако је Шопрон припао Мађар-
ској, а заузврат добио почасну титулу: 
„Civitas Fidelissima”, то јест, „Најверни-
ји град”.

*
Нимало случајно, Јанош Нађ је по-

сле успешног полагања матурских 
испита у Сегедину уписао Правни 
факултет. Ту се ускоро упознао и са 
својим будућим пријатељем Шандо-
ром Кепироом, студентом права. 
Одлазили су у исте кафане где се 
окупљала шовинизмом задојена ма-
ђарска младеж, и ту су слушали ва-
трене говорнике који су патетичним 
тоном говорили о „невиђеној историј-
ској неправди”, o „бездушном кома-
дању државе круне Светог Иштвана”, 
о „праведном мађарском Богу”, о 

„крвавој завери јеврејске масонери-
је”, те о „страхотној и разарајућој 
идеји јудео-бољшевизма и интерна-
ционализма”.

Одушевљавали су их одани заго-
варачи „заједничког порекла Мађара 
и Хуна”, „древне туранске расе”, „не-
надмашне и је-
динствене култу-
ре древних Ски-
та”, и „историјске 
мисије Мађарске, 
тог хиљадугоди-
шњег чувара хри-
шћанске Европе и 
западне цивили-
зације”. Помно су 
пратили предава-
ња фанатичних 
присталица „ује-
дињења туран-
ских народа”, и 
„мађарског поли-
тичког и државног 
васкрса”.

Ретори су на-
грађени бурним 

аплаузом и гласним овацијама. Затим 
би се усплахирена омладина богато 
частила и наискап испијала чашице 
ракије и зелене флаше одличног ма-
ђарског вина и шампањца. У Нађу се 
једног пролећног дана 1937. године, 
јави помисао о бесмислености уче-
ња, штребања и бифлања законских 
параграфа. Желео је да уместо пуке 
теорије пође путем одлучне акције. 
Вођен таквом идејом, напустио је 
Правни факултет Сегединског уни-
верзитета „Фрањо Јосиф”. После за-
вршених испита преостаде му тек 
одбрана дипломског рада. Но, Јанош 
Нађ није истрајао до краја. Тако, сво-
јом одлуком није стекао диплому 
свршеног правника.  (...)

Драгомир Дујмов

Прве мрачне идеје и кораци Јаноша Нађа
Човек који је оклеветао јереја Апића често је претходно слушао ватрене 
говорнике који су патетичним тоном говорили о „невиђеној историјској 
неправди”, o „бездушном комадању државне круне Светог Иштвана”, о 

„праведном мађарском Богу”, о „крвавој завери јеврејске масонерије” и о 
„страхотној и разарајућој идеји јудео-бољшевизма и интернационализма”.

Страдалнички животни пут Милоша Апића (31) ФЕЉТОН

 ФОЛКЛОРАктивности КУД-а „Рузмарин” из Калаза

Петодневно усавршавање у Шиклошу
Чланови калашког Културно-уметничког друштва „Рузмарин” су одахнули, јер 
после ублажавања ригорозних здравствених мера, које су биле уведене због 

пандемије вируса корона, најзад су могли да заиграју у заједничком колу.

Правни факултет у Сегедину (зграда са куполом)
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Ђ ачке стипендије ССМ-а овога 
пута су због пандемије вируса 
корона уручене нешто касније 

него што је то уобичајено, али ова 
традиција ипак није изостала. Учени-
це и студенткиње које су добиле овај 
вид подршке за даље школовање, 
поздравила је др Јованка Ластић, ди-
ректорка Српске школе „Никола Те-
сла” и честитала им што су својим 
успехом и залагањем заслужиле да 
им буде додељена финансијска по-
моћ. 

Она им је пожелела да тако наста-
ве и убудуће, да остану део српске 
заједнице и буду активне. 

„На младима свет остаје, а ви сте 
они који треба да наставе све ово што 
смо ми започели. Ово је наставак сти-
пендије за народности, коју додељује 
Мађарска влада”, рекла је др Ластић. 

Стипендије за припаднике народ-
ности се додељују од пре шест година, 
тако да прва генерација стипендиста 
ускоро треба да заврши факултете. 

„Сада ће да се види да ли је ова 

стипендија имала смисла. Већ се јед-
на апсолвенткиња запослила у нашој 
школи у Сегедину, а овде у Будимпе-
шти имамо студенткињу која ускоро 
треба да заврши факултет, а већ ради 
код нас. Наш је циљ да деца којој ми 
помажемо, остану везана за српску 
заједницу”, додала је др Јованка Ла-
стић. 

Вера Пејић Сутор, председница 
Самоуправе Срба у Мађарској, чести-

тала је девојчицама и пожелела им 
пријатно лето.

Међу добитницима стипендија су 
две студенткиње - Грета Ашин и Сања 
Мишљеновић, а међу гимназијалци-
ма, новчану подршку су добиле: Вик-
торија Ендреди - 9а, Габријела Варади 
- 12а, Сузана Косновски - 9а, Бранка 
Ћосић - 9а и Нада Ибрахим из 10а 
разреда. 

К. П.

Самоуправа Срба у Мађарској 
доделила стипендије

У просторијама Самоуправе Срба у Мађарској 
уручене су традиционалне стипендије које кровна 
организација српске мањине додељује активним 

ученицима и студентима као подршку за наставак 
школовања. Овога пута, стипендије је добило пет 

ученица и две студенткиње.

Подршка за младе жељне знањаНЕВЕН

С ара је у Батању стигла са својом 
мамом Сањом, која се у то вре-
ме запослила у српској обра-

зовној институцији, у овом градићу 
на мађарско-румунској граници. Сти-
гла је у четвртом разреду и одмах се 
уклопила у заједницу, а својим влада-
њем и марљивошћу придобила је 
симпатије, не само својих другара у 
разреду, него и педагошког колекти-
ва. 

Протеклих година Сара се доказа-
ла и као изванредан рецитатор, добар 
играч (члан Културно-уметничког 
друштва „Суферини”) и истакнути 
члан месне драмске секције. Своје 
глумачке способности имала је при-
лику да представи и на разним смо-
трама дечјих драмских радионица, 
које су приређене у организацији 
Културног и документационог центра 
Срба у Мађарској, при Самоуправи 
Срба у Мађарској. 

Откада је у Батањи, Сара је успела 
да савлада и мађарски језик. Пер-
фектно говори српски и мађарски, а 
ту је и енглески језик, који јој, такође, 
није стран. Током свог школовања је 
имала само петице, што је подстакло 
представничко тело града Батање да, 
приликом проглашења ђака године, 
у обзир узме и девојчицу рођену у 
Руми, у Србији. 

На опроштајној свечаности у ба-
тањској Српској основној школи, одр-
жаној 12. јуна, Иштван Варга, беле-
жник града Батање, је прочитао одлу-
ку посланичког тела локалне самоу-
праве града Батање, везану за избор 
ђака године. Пре него што је прочи-

тао одлуку он је подсетио да је пред-
ставничко тело већинске самоуправе 
и ове године донело одлуку о додели 
признања најбољим ђацима у основ-
ним школама, у Батањи. Међутим, 
због пандемије није било могућности 
да се признања уруче у склопу про-
славе Дана града Батање.

Он је, потом, присутне информи-
сао да је посланичко тело насеља 
донело одлуку да ђаком године про-
гласи Сару Ковачевић, за њене 
истакнуте резултате, постигнуте у 
учењу, примерном владању и мар-
љивости. Њен рад је посебним по-
хвалама вредновао и педагошки 
колектив батањске Српске основне 
школе. 

Сара Ковачевић је више пута успе-
шно учествовала на земаљским так-
мичењима у рецитовању и освојила 
највише награде на надметањима. 
Била је члан екипе која је на земаљ-
ском такмичењу из енглеског језика 
освојила 1. место, а активно је уче-
ствовала и у културном животу ба-
тањских Срба. Била је вредни члан 
Културно-уметничког друштва „Су-
ферини” и драмске секције месне 
Српске основне школе. 

Младој добитници је признање и 
новчану награду уручио Чаба Борош, 
јавни бележник града Батање, и сам 
некада ученик батањске Српске 
основне школе. 

„Најпре, желим да се захвалим и 
хвала свима који су мислили да ја 
заслужујем ово признање. Изненади-
ла ме је одлука, јер је мој цео разред 
заиста био добар. Сви смо учили, сви 

смо донекле били добри, сви смо до-
бијали петице”, рекла нам је Сара по 
добијању награде.

Да ли ово признање значи један 
додатни подстрек да још више учиш 
и чиниш? 

- Дефинитивно! Сад осећам да 
стварно могу нешто да урадим и да 
сам способна. 

Ти си у ову образовну установу 
стигла у 4. разреду, а ево, сада се већ 
опрашташ од свог другог дома. Како 
је било у овој Српској основној шко-
ли? 

- Искрено – лепо! Имам пуно лепих 
успомена и стварно ће ми недостаја-
ти школа и разред. Увек ћу се враћати 
да посетим своју школу.

Шта је било посебно лепо током 
протеклих година? 

- У 4. разреду, када сам дошла, дру-
гари су ме стварно лепо прихватили 
и уопште се нисам осећала усамље-
ном. И наставници, увек су ту били 
када је требала помоћ и подршка. 
Чак су ми изашли у сусрет и они пе-
дагози који нису говорили српски. 
Трудили су се и они око мене, и на 
томе им много захваљујем. 

Прикључила си се и КУД-у „Суфе-
рини”? 

- И то ће ми недостајати! Навикла 
сам на групу; нисмо само играли, 
пуно смо се и смејали. Било је веома 
занимљиво и забавно. 

Како си одлучила да школовање 
наставиш у Српској гимназији у Бу-
димпешти?

- Искрено се надам да ћу се и тамо 
уклопити. Ја ћу се потрудити и учини-
ћу све како бих и тамо наставила 
своју глумачку активност. Школе се 
не плашим, пошто осећам да су и 
тамо људи дружељубиви. Више се 
плашим града и саобраћаја, пошто 
школовање настављам у главном гра-
ду, где живи велики број људи, али ћу 
се, ваљда, навићи. 

Забележио: Предраг Мандић

Сара Ковачевић, ђак године у Батањи

Одлазим са много лепих успомена
Приликом опроштајне свечаности у Батањи, у месној Српској основној школи,  

за ђака године и генерације проглашена је Сара Ковачевић, ученица  
8. разреда ове образовне установе, што је био повод  

за наш краћи разговор. 
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Резултати конкурса за финансирање 
пројеката Срба у Мађарској у 2020. 

године из школског фонда
Према одлуци председника ССМ-а, додељена 

су следећа средства:

1. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Дечија представа на српском 
језику - 130.000.-

2. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Сајам књига у Београду - 
470.800.-

3. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Сунчана јесен живота - 60.000.-

4. Српска православна црквена општина у 
Бати, Празник св. Николе: програм забавишта-
раца - 180.000.-

У Будимпешти, 16.06.2020. 
Вера Пејић Сутор, 

председник ССМ-а

Резултати конкурсa за финансирање 
пројеката Срба у Мађарској у 2020. 

години
Према одлуци председника ССМ-а, додељена 

су следећа средства:
   
1. Новосентиванска Српска народносна са-

моуправа: Храмовна слава у Новом Сентивану 
150.000.-

2. Српска православна црквена општина и 
парохија Деска: Дани књиге, парохијске библио-
теке и читаонице „Свети Сава” у Дески 100.000.-

3. Српска православна црквена општина и 
парохија Деска: Дани Преображења и Дески хра-
мовна слава 200.000.-

4. Српска православна црквена општина и 
парохија Ходмезевашархељ: Рођење Пресвете 
Богородице - Мала Госпојина, црквена слава у Ход-
мезевашархељу 150.000.-

5. Сегединска Месна српска заједница: Дани 
српске културе у Сегедину 2020. 150.000.-

6. Српска самоуправа у Мађарбоји: Свечана 
предаја трга Илије Димитријевића 50.000.-

7. Српска самоуправа у Мађарбоји: Храмовна 
слава у Мађарбоји 150.000.-

8. Српска православна црквена општина Се-
гедин: Сећање на жртве великог рата 1914–1918. 
150.000.-

9. Српска народносна самоуправа у Сантову: 
Храмовна слава у Сантову - 120. годишњица храма 
- Дан српске културе 150.000.-

10. КУД „Весели Сантовчани”: Бал на дан хра-
мовне славе у Сантову 200.000.-

11. Српско удружење у Рацалмашу: 330. годи-
шњица Сеоба Срба 200.000.-

12. СКУД „Табан”: 26. Табанско вече 200.000.-
13. Српска самоуправа у Калаз: Храмовна сла-

ва у Калазу 150.000.-
14. Српска Самоуправа у Чобанац: Храмовна 

слава у Чобанцу 150.000.-
15. Српска самоуправа у Сентандреји: Иван-

дан 0.-
16. Српска самоуправа у Сентандреји: Прео-

бражење - храмовна слава у Сентандреји 200.000.-
17. Српска самоуправа у Сентандреји: Видов-

дан 100.000.-
18. Српска самоуправа у Сентандреји: Стара 

вода - слава 150.000.-
19. Удружење уметника „Круг”: Негујемо ћири-

лицу - тродневна калиграфска и уметничка ради-
оница за децу 200.000.-

20. Удружење уметника „Круг”: 10. Међународ-
ни сусрет српских писца - Пештански омнибус 0.-

21. Удружење уметника „Круг”: Уметничка 
колоније и симпузијум 360 степени 0.-

22. Српска самоуправа 13. кварта у Будимпе-
шти: Представљање српске културе у будимпе-
штанском 13. кварту 0.-

23. КУД „Рузмарин”: Српске плесачнице у Кала-
зу 200.000.-

24. Печујско-барањско српско удружење: Из 
прошлости Срба у Ивандарди (најновији број еди-
ције „Барањске свеске”) - поводом 50. годишњице 
демолирања месне православне цркве 200.000.-

25. Печујска српска православна црквена оп-
штина: Храмовна слава у Вилању 100.000.-

26. Печујска српска православна црквена 
општина: Храмовна слава у Сириг 100.000.-

27. Печујска српска православна црквена оп-
штина: Храмовна слава у Мајш 100.000.-

28. Печујска српска православна црквена 
општина: Храовна слава у Шароку 100.000.-

29. Печујска српска православна црквена 
општина: Храмовна слава у Мечка 100.000.-

30. Батањско удружење за очување српске 
културе и традиције: Дан српске културе у Бата-
њи 2020. 200.000.-

31. Српска православна црквена општина у 
Бати: Храмовна Слава у Бати 200.000.-

32. Српска православна црквена општина у Бати: 
Дани српске културе у Бати - књижевно вече 0.-

33. Дешчанска Српска народносна Самоупра-
ва: Банатски сабор 2020 - Деска 350.000.-

34. Културно удружење за јавно добро „Ба-
нат”: Тамбурашки музичко завичајни камп у Десци 
2020. 0.-

35. Српско културно и медијско непрофитно 
Д.о.о.: Дух предака пева у нама 350.000.-

36. Српска народносна самоуправа у Сегеди-
ну: Српско музичко вече у Сегедину 200.000.-

У Будимпешти, 16. 06. 2020.
Вера Пејић Сутор, 

председник ССМ-а

ИНФО

ЦРКВЕНО-НАРОДНИ САБОР  
У ГРАБОВЦУ

Овогодишњи црквено-народни сабор (слава) у манастиру 
Грабовац одржаће се на сам дан празника светих 
првоврховних апостола Петра и Павла – ПЕТРОВДАН, у 
недељу 12. јула текуће године. Свету архијерејску Литургију 
овим поводом служиће Његово Преосвештенство Епископ 
будимски Господин Лукијан са свештенством и монаштвом 
Будимске епархије, са почетком у 10 часова. Затим ће 
традиционално уследити литија око храма и резање славског 
колача. 
Како смо ове године погођени епидемијом корона вируса 
и њеним последицама (у сваком смислу), управа Манастира 
Грабовац са жаљењем обавештава вернике и пријатеље 
манастира да ове године неће бити заједничке трпезе као 
ни пригодног програма у порти, а који је планиран поводом 
прославе 800-те годишњице односа Срба и Мађара (прве 
мировне мисије Св. Саве у Мађарској 1220. године у време 
краља Андраша II) и 100-те годишњице уједињења Српске 
Патријаршије (1920. године). 
Такође обавештавамо вернике да ће после Литургије моћи 
да користе летњи павиљон иза цркве уколико желе да 
проведу време у манастиру, уз напомену да иза себе оставе 
све у најбољем реду, како су и затекли. 
Вечерње богослужење почиње у 16 часова, а манастирска 
капија ће се затворити у 18:00 часова. Сутрадан, на Павловдан 
13. јула, такође ће се служити света Литургија и парастос 
свим упокојеним житељима манастира са почетком у 10 
часова.
Канцеларија Епархије будимске

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ЈУЛ 2020. 

04. 07. субота – Вечерње   18.00 ч.
05. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.
06. 07. понедељак – Вечерње   18.00 ч.
07. 07. уторак – Рођење Светог Јована  
Пртетече – Ивањдан СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.
18. 07. субота – Вечерње   18.00 ч.
19. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.
25. 07. субота – Вечерње   18.00 ч.
26. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова
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М еђутим, ублажавањем панде-
мије, руководство установе, 
предвођено кустосом Костом 

Вуковићем, одлучило је да поново 
отвори музеј за јавност. Ту своју одлу-
ку управа је 23. јуна крунисала поста-
вањем бронзане табле са натписом 
„СРПСКИ ЦРКВЕНИ МУЗЕЈ СЕНТАН-
ДРЕЈА – SZERB EGYHÁZI MÚZEUM 
SZENTENDRE”, на фасаду старог дела 
зграде. Ова табла је још пре избијања 
пандемије била припремљена, али се 
са њеним постављањем морало при-
чекати. 

 Међутим, и док је музеј био затво-
рен за јавност, није се престајало са 
радом. Извршена је обрада музејске 
грађе, припрема материјала, сређи-
вање документације, а било је и ис-
траживачког рада, као и проширења 
дигиталних садржаја. Текло је и сре-
ђивање библиотеке блаженопочив-
шег епископа Георгија Зупковића. 
Захваљујући јесењој адаптацији де-
поа и прегруписању старог дела му-
зеја, зграда је добила и нови депо за 
иконе. 

 Иако није било паузе у раду запо-
слених, сви су жељно ишчекивали 

тренутак поновног 
отварања музеја. То 
се и десило 23. јуна, а 
претходно су  све 
здравствене мере 
преудсторжности 
предузете. Сходно 
прописима који су на 
снази, и у Музеју 
Епархије будимске, 
обавезно је ношење 
заштитне маске. Уко-
лико неко од посети-
лаца није понео ма-
ску, музеј ће му обез-
бедити једнократну. 
На улазу, код благајни, 
подигнути су заштит-
ни паравани од плек-
сигласа, који ће се, 
касније, уколико то 
епидемиолошка ситу-
ација дозволи, укло-
нити. Наравно, обез-
беђена су хигијенска 
и дезинфекциона 
средства, која су до-
ступна свима. 

П. М.

КУЛТУРА

Прошло је готово три месеца од затварања Музеја Епархије будимске у Сентандреји. Пандемија вируса 
корона диктирала је затварање врата овог чувара српског црквено-културног наслеђа, али само 

привремено, јер од 23. јуна посетиоци поново могу да погледају музеј и његове садржаје.

Музеј Епархије будимске поново доступан посетиоцима
Лепа вест из Сентандреје

C OOLTURE, и друго по реду дело 
из њеног издавачког опуса има 
аутобиографске елементе, али 

је жанр потпуно другачији од оног 
коме припада дело Миклоша Само-
ша. 

- Ова књига је кратак роман у сти-
ховима, односно поглед на живот 
човека у својим четрдесетим година-
ма. Божу сам упознао пре много го-
дина на Светој Гори. Он је београдско 
дете, са Вождовца, син професорке 
и сликара, ватрени навијач „Партиза-
на", љубитељ историје, Достојевског, 
класичне и етно музике. Божа је отац 
двоје деце; сретао сам га у Kинотеци, 
„Мадери" и „Шарану", воли хладно 
пиво... Воли да рецитује  „Облак у 
панталонама" Мајаковског, унесе се 
свим срцем у оно што говори. У на-
шем повременом, али, тада, интензив-
ном дружењу, јер тако је једино мо-
гуће, сазнао сам да Божидар пише. 
Дуги низ година пише, али због 
скромности ретко објављује или се 
потписује разним псеудонимима (у 
овој књизи је Шпанац), тако да му је 
веома тешко ући у траг. Они који су 
имали прилике да прочитају његово 

писаније, често су га цитирали и пита-
ли се ко је аутор. 

Прошлог лета, неочекивано, и на 
моје велико изненађење и радост, до-
био сам Божино писаније. Предао ми 
је плаву картонску фасиклу у којој је 
била „књига'', педантно сложена, напи-
сана писаћом машином, а на врху 
цедуљица-порука: „Знатижељном Ми-
лану будимскоме, с брковима и бра-
дом, бартски, Божа. ПС: Ако не ваља, 
потпали роштиљ, долазим" - рекао нам 
је Милан Кићевац.

Он каже да је рукопис прочитао 
исте вечери и да му се допао Али, по-
што сматра да није објективан човек, 
позвао је писца Угљешу Шајтинца, 
кога цени и чији рад поштује. 

- Угљеша је потврдио моје мишље-
ње. Рекао сам му да бих волео да 
Божи издам књигу, а он се одмах сло-
жио и написао предговор. После не-
ког времена, Божа ме је позвао теле-
фоном: „Еј будимски, шта радиш", 
пита, а ја му у шали рекох да једем 
онај роштиљ и да сам га звао, али да 
је био недоступан - каже издавач књи-
ге, о којо Угљеша Шајтинац пише: 

„Храброст издавача видљива је на 

свакој страници ове књиге. Готово да 
сам убеђен да ће издавач себе стави-
ти на потерницу шпанске инквизиције 
пристанком да печати ову јеретичку 
књигу кантоса за крхке и сентимен-
талне. Хвала му на томе. Издавачу, 
мирно поручујем – без бриге, руку 
ћемо под руку пред Sanctum Officium. 
Но, вратимо се Шпанцу. За оне који 
маштају о његовом пореклу, годинама 
и ситним украсима биографије, треба 
нагласити да је све што је важно већ 
у стиховима по први пут објављеним 
између корица ове књи-
ге. Ипак, неухватљива је 
његова сенка, увелико 
чувенија и од њега са-
мог. Једном ми се јавио 
са југа Африке, други 
пут са одморишта на 
италијанској аутостра-
ди, трећи пут из неког 
подавалског села (име 
ми је ишчезло из памће-
ња ). Примера ради, по-
стоје личности, стварни 
људи, којима Шпанац с 
времена на време позај-
мљује суштину свог 

бића. До сада, уз не много прилика да 
сагледам све, видео сам неколико 
примера својеврсних ,,двојника'' овог 
угурсуза – један је успешно одиграо 
улогу просца у Краљеву, други је пи-
сао сценарије за биографске филмо-
ве и под изговором да ,,истражује'' 
бивао виђен и од стране других лица 
све одавде па до Будимпеште, Арада, 
Острогона и Халкидикија, на југу. Тре-
ћи се открива већ генерацијама као 
наставник књижевности ученицима 
једне гимназије у престоници. У ових 
тридесет и нешто певања, обједиње-
них насловом 'Посланице са Брда', 
Шпанац се откривајући - сакрио боље 
него икад. Савладао је више курсеве 
самозатајности и оставио нас саме 
пред огледалом. Ипак, витез је он, 
hidalgo, можда још један ,,тужног лика'', 
али, о томе можемо само да нагађамо. 
Душа му је витешка, ту двојбе нема! 
Можда баш шпанска, она што ,,верује 
што чвршће и греши што више може, 
Бог ће све опростити”'.

Д. А.

Повест о Ивану Шпановићу Шпанцу
Ново у будимпештанској Фондацији COOLTURE

Након књиге Миклоша Самоша о животном путу његовог оца Маћаша, 
будимпештанска Фондација за културу COOLTURE, објавила је још један 
ауторски првенац. Реч је о књизи Божидара Зеремског „Повест о Ивану 

Шпановићу Шпанцу - посланице са брда”.

Повест о Ивану ШПановИђу ШПанцу

ПОСЛАНИЦЕ СА БРДА
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Корице књиге Божидара Зеремског
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