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    ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, СЦЕНСКА 
               И МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

СРПСКИ МЕДИЈИ У МАЂАРСКОЈ

 

У Будимпешти имамо два интернет радија: Радио ритам, интернет радио Самоуправе Срба у Будимпешти и 
Радио Срб, интернет радио српске заједнице у Мађарској који ради под окриљем Самоуправе Срба у Мађарској, 
односно КДЦ. Оба медија на иницијативу и у организацији РТ Војводина, октобра 2010. године учланила су се у 
Дунавску медијску мрежу. Радио Срб своје информативне емисије емитује сваког петка од 17 до 18 часова.

Радио Јужни ветар, Сентандреја, FM 98.0, 91.6
 Тел: +36 20 499 5014
 Имејл: radiojuzni@gmail.com
 Интернет страница: www.radioszentendre.hu 
Аудио-визуелно издање СНН-а: на фејсбук профилу новина, могу се пратити информативни садржаји 

српске редакције.
 

Српске недељне новине су данас (од 
2009. године) једино српско штампано гласило 
у Мађарској. Излазе на 12 страница и лист 
настоји да задовољи информативне и едукативне 
потребе припадника српске народности у 
Мађарској. Највећи број рубрика односи се на 
локалне теме и догађаје.

Рубрике недељника су Политика, Друштво, Теме и догађаји/( Јубилеј), Интервју/(Путопис), Култура, Светио-
ник, Фељтон (Филм), Времеплов, Именик, Невен/Баштина, Животни стил, Млади за младе, Инфо сервис, Мало 
смеха, Са лица места.

У оквиру „Месеца српске културе” Удружење књижевника Србије доделило је Српским недељним новинама 
Велику плакету поводом 5. годишњице постојања под овим именом, за чување и неговање српског језика и 
ћириличног писма и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем 
књижевника Србије.

Рубрике Српских народних новина (оснивач и издавач: Српски 
демократски савез) oд 1991. до 2009. године биле су Политика, Наша 
посла/Домаће огледало, Култура/Читанка, Интервју, Све и свашта, Спорт, 
Невен, Православље.

Демократски савез Јужних Словена издавао је Наше новине. 

Невен – најпопуларнији и најбољи часопис за децу с краја 19. и 
почетка 20. века чији је покретач и уређивач био Јован Јовановић Змај. 
Излазио је у Новом Саду, Београду и Загребу. „Невен” је дечји додатак 
СНН-а. Стојан Д. Вујичић је покренуо „Невен”, периодични културни 
додатак тадашњих Српских народних новина, који и данас излази једном 
годишње у оквиру Српских недељних новина уз помоћ Задужбине Јакова 
Игњатовића. 
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Српски екран – српска редакција при Мађарској телевизији 
емитује емисије у трајању од 30 минута недељно. 

Српска редакција Мађарског радија на државном радију 
и телевизији свакодневно припрема Музичко информативни 
магазин. Радио Печуј на таласима 873 дневно емитује 2 сата 
програма на српском језику. 

Прати бројеве нашег недељника и запамти називе 
рубрика. У којој рубрици можеш читати радове 
ученика наше гимназије?

САВРЕМЕНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У МАЂАРСКОЈ,
ПОРТРЕТИ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА 

У МАЂАРСКОЈ (20. ВЕК)

• Лазар Терзин (1880–1965) •

Лазар је био последњи школски надзорник и референт Српске православне епархије будимске. Поред рада на 
органозивању српске просвете у Мађарској између два светска рата, значајна су и забележена његова етнографска 
запажања о Србима у Мађарској.

 У својој књизи „Моменти из прошлости Сентандреје” пише:
”Јаков Игњатовић је до краја остао веран својој Сентандреји, цртајући углавном или најчешће само њу и људе за 

њу везане. Само развијена друштвена средина може дати довољно грађе за модеран роман, а бујни духовни живот 
Сентандреје и Сентандрејаца омогућавао је овакав искључив књижевни став Јакова Игњатовића, јер је у својој 
Сентандреји Игњатовић могао да нађе свега и свачега, и није претерано његово хвалисање, када каже да из њега 
може да „процури” роман „где год забијеш славину: ту, и ту, и ту.” (...) Сентандрејци су неговали култ прошлости када 
су они и њихов град били седиште читавог једног народа.Та свест о своме значају почивала је заиста на чињеницама; 
могло би се дуго ређати ако бисмо хтели да побројимо сва лепа имена везана за прошлост Сентандреје најистакнутије 
калуђере низ писаца и књижевника у војсци.

• Народни обичаји православних Срба у Мађарској •

Велики пост је најдужи пост у православном календару, траје 7 недеља или 49 дана. Пост је уздржавање од мрсне 
хране. Пост има две стране: телесну и духовну. Телесна подразумева промену начина исхране и потпуно избегавање 
одређене врсте хране. У православљу духовна страна поста огледа се у уздржавању и од злих помисли као и од било 
каквог сагрешења. Време поста је време љубави и уздизања у вери, до чега се стиже свакодневним молитвама и 
опроштаја онима који су нам неко зло нанели. Циљ поста је успостављање потпуне телесне и духовне равнотеже 
са собом и сопственим окружењем: „А кад постите, не будите суморни као лицемери, јер они натмуре лице своје 
да се покажу како посте (...) Да те не виде људи где постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац твој који види 
тајно, узвратиће теби јавно”. Најзначајнији слој Српства, међутим, сачињавао је имућни, трезвени и веома напредни 
грађански и трговачки сталеж са чврстом верском свешћу, дарежљив, који је Сентандреји 18. века дао своје обележје. 
То некадашње средиште српске духовне мисли данас је само низ историјских сећања и ништа више. Крајем 1942. 
године било је у Сентандреји свега 186 српских душа.

?
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• Милош Црњански (Чонград 1893 – Београд 1977) •

Темишвар је, у моје време (1896–1912), био варош раскошна, модерна, 
са широким авенијама (...) имао је надимак мали Беч (...). Прекопута 
католичке катедрале била је српска Саборна црква, са двором владике 
од мрамора и мала школа мог српског учитеља Берића, код кога сам учио 
четири основна разреда. Наша црква била је чувена по иконостасу Данила 
(...). Пред сластичаром, ту, стајала је, обично, група салонских лафова и 
официра, па и група православних калуђера, под камилавкама. Међу 
њима, поред Синђелића, Зубковића, доцнијег будимског владике, врло 
лепог мушкарца, поред архимандрита Дошена, громког гласа, падао је у 
очи нарочито владика Лукијан Богдановић, доцније патријарх, који је био 
романтична лепота (...). На том тргу, најлепши четворопрег терала је жена 
барона Рајачића (...) окретала је четворопрег као да је лепеза.

(...)до смрти свога оца, до петог разреда гимназије, био сам осредњи 
ђак. Онда се реших да убудуће будем међу првима. Био сам међу 
првима (...) узимао сам часове француског и енглеског језика. Учио сам 
сликарство, приватно (...) играо у репрезентацији школе, затим у клубу железничара, металаца (Кинижи). То је био 
професионални клуб фудбалера (...).

Темишвар Срба, остатака остатака, варош стара, умирућа, фанатична, верска. Дијаспора, као и Темишвар Јевреја 
(...). У том Темишвару, о празнику Духова, на пример, сви смо ишли у цркву, која је била затрта травом и имала мирис 
покошених поља. Плели су се венци, клечећи, а ти венци стављали су се изнад врата, као неки знак завереника. О 
празнику Ускрса, Темишваром је обилазила, о поноћи, литија. Као нека ноћна стража Рембранта, Темишварци су 
носили црквено небо, са свећама, на рукама сенатора, фишкала, зеленаша, занатлија, калфи, трговаца и шегрта (...). 
Насред цркве на Велики петак, имали смо гроб Христа, у цвећу, а чувала га је стража војника домаће регименте 
Темишвара, двадесет и девете, састављене у 80% од Срба (...).О поноћи, кад би литија обилазила, пред црквом је био 
постројен батаљон да парада буде још већа. Тај батаљон би завршио литију плотуном. 

(...) ја сам у том Темишвару писао песме, од детињства. То су биле, углавном несвесне имитације великих песника, 
и наших родољубивих песника. Тандара, мандара (...). У поезији, мене, и моје другове, највише је одушевљавала, у то 
доба, антологија коју је Богдан Поповић саставио. Ја се, из те антологије, сећам песме „Спомен на Руварца” (...). Мој 
друг, у Темишвару, Душан Таназевић, носио је ту антологију са собом и у рату. Он је са том књижицом и погинуо (...).

• Драгомир Дујмов (1963–) •

Дујмов је песник, прозни писац и преводилац. Године 1989. дипломирао је на 
Филозофском факултету у Новом Саду на групи Југословенске књижевности и српски 
језик. Од исте године ради као професор у будимпештанској Српској гимназији. 
Уређује рубрику за децу Српских народних новина и учествује у раду Српског 
позоришта „Јоаким Вујић” у Мађарској.

Објавио је 3 самосталне збирке песама: „Сунце се небом бори” (1992), „Немир 
боја” (1997), „Меридијани” (2000). Објавио је роман „Бели путеви” (2000) и књиге 
приповедака „Згужвано доба” (2001), Превозник тајни (2005). 

Аутор је либрета прве српске рок-опере „Пастир вукова – Свети Сава” (1994).
Члан је Удружења књижевника Србије. 2003. године додељено му је признање 

Задужбине Јакова Игњатовића. Следеће године изабран је за председника кураторијума 
Задужбине Јакова Игњатовића
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• Драган Јаковљевић •

Збирке „Пештарења” ; „Зрно лудости” 

• Војислав Галић, (Сантово 1956–) • 

Војислав је 2008. године награђен Повељом са медаљом за савремену поезију изниклу из књижевне и духовне 
традиције међу Србима расељеним на северу, а посебно за збирку песама „Вертоград на Дунаву” (1993). 

Вертоград на Дунаву III
још нам се чини да је месечина жеља
а испод седам крстоносних кипариса
у нашем врту старост претргнута
са затрављене хумке погледом испраћа
децу која заувек одлазе из вертограда 
и нестају на рубу издаје

Покојници
наши покојници нису мртви
као њихови што су историја 
наши и сада поје по црквама 
кроз брујање звона успињу се к небу
лествицом страдања узлазе у цркву 
на чијим фрескама препознају себе 

и крст им је на грудима процветао
под ледену земљу кад су их сакрили
да нам од студени замрзну корени 

они и сада у три прста носе 
грумен родне земље – снагу благослова 
кроз молбане очи својих светитеља
 у чијим зени чувају све злато 

под седам печата против 
седам дупљи пакла сузобрана 
где на месту ока мраз у мрзост леди 
животе помрлих безумних предака 

наши су покојници у склопљеном оку 
дубине дигли у небеса 
понели мироточиву реку на раменима 
и страдање у Васкрс Христа 
оборивши под колена своја 
трње и камен – 
заиста они су живи 
васкрсни 
пламен
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• Петар Милошевић (Калаз 1952–) •

Битка за Сулејмановац
„(...) А није у реду, сматрали су последњи Сентандрејци, 

да се њихово изумирање приказује као стварност. Поготово 
када то засад и није истина. А испало је баш тако: гледајући 
представу, неки су већ и на позорници препознавали себе 
или своје суседе, а онда је на екрану све изгледало као у 
Дневнику. Као директан пренос њиховог изумирања (...). 
Екранизација изумирања највише је погодила Главату Нату, 
проглашену у комаду за последњег Србина у Сентандреји. 
Она је била чувар сентандрејског српског Музеја и нестала 
је с њим заједно, када је Музеј дигнут у ваздух (...). Али Јаков 
Игњатовић, потомак сентандрејске трговачке породице 
и пештански и новосадски адвокат, није случајно постао 
зачетник баш реализма у српској књижевности; после 

представе промовисао је идеју да би се од изумирања сентандрејских Срба могла извући корист (...). Сметао је само 
незгодан параграф према којем Сентандреја званично може да остане без Срба само онда ако је то сентандрејска 
српска мањинска самоуправа изгласала. Мањински закон обезбеђује тако висок степен аутономије да се у вези са 
мањинама без њихове сагласности не може донети никаква одлука, па се њихово непостојање не може утврдити без 
њих (...). Ако пак они изумру, неће бити Срба да формирају самоуправу која би установила да их неман (...) излаз из 
клопке (...) у самоуправу покојника ушли би угледнији Сентандрејци као што су патријарх Чарнојевић, Венцловић и 
сам Игњатовић (онај са бисте иза своје родне куће), па чак и Додола Пишта. Та покојничка самоуправа би онда лако 
изгласала да у Сентандреји нема више Срба, дакле следи им одштета!(...)

Стара вода

Овде је Стари био милостив
лупио је штапом о камен

Овде је зажуборила вода 
и песма се чула
јер овај народ
ни за четрдесет дана хода
није постао нем

Овде је први пут печено јагње
и скочио у коло нажуљен табан (...)

Појање на реци
Лазарев стуб у Сентандреји 

Опколили стуб
загледали се у руке
хоровође или нешто друго
поскидали шешире и шубаре
седи и ћелави

Појка им се као бурјан
обавија око стуба
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пење се и плете
венац око главе
која је одлутала

Надолази Дунав

Тенори до колена у води
која односи и камење

Мушки хор стоји

По води
и у шеширима и шубарама
класом клија
стара коса

• Предраг Степановић (Мохач 1942–) •

Предраг је познати српски писац и филолог. У Будимпешти је докторирао тезом „Говори Срба и Хрвата у 
Мађарској”. Објавио је више књижевних и научних дела. У његовом „пограничном” роману „Живети у Мохачу” ради 
се о животу људи чију судбину у време великих преокрета одређује специфичност пограничног подручја. Ово дело 
се може сврстати у „погранични” жанр између романа, хронике и документарне прозе. 

• Стојан Вујичић (Помаз 1933 – Рим 2002) •

Стојан је био књижевник, есејиста, историчар књижевности и преводилац. 
Најзначајније књижевно дело му је збирка песама „Расточење” (1972). „Срби у 
Будиму и Пешти” о културној историји Срба у Будимпешти објављена је 1997. 
године. Био је иницијатор и оснивач Задужбине Јакова Игњатовића.

На прагу бескраја (Предраг Степановић: некролог)

„Само он зна шта је носио у себи непуних 69 година. Много нас је – не само у 
Мађарској и у бившој Југославији, у њеним сад већ осамостаљених република, 
већ и шире, у свету – који смо говорили: „Знамо ми, добро познајемо Стојана, 
али поновним читањем његових песама, поготово сад, кад је прекорачио праг 
бескраја, увиђамо да смо мало знали о њему.

Знали смо да је сјајан дух, добар пријатељ, весељак и шаљивчина; знали смо да је широко образован интелектуалац, 
надарен писац и песник, живи лексикон свезнања; знали смо његова дела из области историје књижевности и 
културе; знали смо његове студије о српским и мађарским књижевницима, о Михајлу Витковићу, о Вуку и Секачу, 
о народној поезији, о Јовану Пачићу, Јакову Игњатовићу, о Теодору Павловићу и његовим Српским народним 
новинама, па чак и о много ранијем Балинту Балашију и његовим метричким формама преузетим из наше народне 
поезије, о Адију, Црњанском, Андрићу и Крлежи, о Деже Костолањију, Атили Јожефу, Тодору Манојловићу, Вељку 
Петровићу, Миклошу Раднотију, о Ивану Мештровићу и Петру Добровићу и другима; знали смо његове антологије 
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југословенске поезије, његове изборе прозе; знали смо његове преводе; знали смо да је неуморан посредник између 
мађарске и српске, па и других југословенских култура; знали смо да је изузетан организатор научних и књижевних 
сусрета, покретач Невена и других гласила; знали смо да је он био иницијатор и организатор оснивања Црквено-
уметничке и научне збирке Будимске епархије у Сентандреји и први њен управник; знали смо да је био научни 
сарадник Института за науку о књижевности Мађарске академије наука, вечити члан Матице српске, доктор х. 
ц. (почасни доктор) Универзитета у Новом Саду, члан Савеза писаца Мађарске и Удружења књижевника Србије, 
потпредседник Мађарског ПЕН-клуба, уредник часописа „Európai Utas”, добитник награда Атила Јожеф за поезију 
и књижевни рад, оснивач Задужбине Јакова Игњатовића и њен председник, знали смо и знамо једну од његових 
последњих књига Срби у Будиму и Пешти.

Пред крај живота је добио и највеће научно признање: изабран је за иностраног члана Српске академије наука и 
уметности – и то смо знали. Ко би могао набројати све што смо знали?

Али питам се и питам вас: да ли смо знали оно најбитније? Да ли смо знали шта је све носио у себи и чиме се 
носио целог свог живота?

Прочитајмо поново његове песме сабране у књизи Расточење – сад, кад је он већ на другој обали. Можда ћемо 
нешто ново сазнати.”

Антологија српске поезије Југоисточне Евопе „Чувари вертограда” садржи песничко и прозно стваралаштво 
двадесетак књижевника из Мађарске, Србије, БиХ, Румуније, Немачке, Италије, Француске и Аустрије. Представљена 
је 2013. године у Будимпешти на манифестацији „Пештански књижевни омнибус” (Добромировић Виктор, Даница 
Брцан, Грга Олах)

Прати у српским медијима, календарима рад младих српских писаца, песника у 21. веку. 
Испиши у Радну свеску извор, аутора, наслов дела.

• Милан Степанов •

Живот оца Радована

„(...) Кад сам дошао у Мохач, црквена порта је била прекривена травом. Ту је раније била и школа и деца су се ту 
играла. Касније, пошто школе већ није било, мислио сам да је срамота да то тако стоји. Јер за веме Другог светског 
рата ту су били ископани шанчеви, из оближње касарне су се овде склањали војници за време бомбардовања, тако да 
је терен био нераван, није могло ни да се коси. И зато смо дали порту прекопати, па смо засадили цвеће. Хризантеме 
беле смо ту гајили, ја и кум Стево (..).А када су дошли католички Сви свети, онда су сви долазили код нас да купе 
хризантеме. Од тог прихода смо куповали неке ствари за цркву (...). У летопису храма сам увек и забележио кад је на 
шта потрошен тај приход (...).

(...)Радио сам доста у винограду. Ми смо имали виноград у Сантову, још док сам био дете. И радио сам тамо 
много кад ми се деда разболео (...). Кад смо дошли у Мохач, нисмо имали одмах свој виноград, али доста сам радио 
у винограду мог покојног таста. Он је био имућан човек пре него што су дошли комунисти на власт. Али у виноград 
се разумео само толико да је знао да у винограду роди грожђе, од грожђа се прави вино, а вино треба попити. Он је 
од бербе увек правио велику параду: свирце је доводио са собом и они су га пратили док се шетао по винограду. Али, 
наравно, није он брао грожђе, други су брали (...). Касније смо од таста добили земљу у планини, која је била стара 
породична својина породице моје таште, Шумановићевих. Ту сам засадио нови виноград. Прво сам садио банатски 
ризлинг, али он није нешто успео. Касније сам засадио сланкаменку, она се одлично одржала (...).

(...)Кад сам радио у старачком дому, морао сам понекад замолити неког да прска уместо мене (...). Бавио сам се 
једно време и пчеларством. И то са лепим успехом... Била је још једна ствар у животу коју сам радо радио, али то већ 
када сам био у пензији. Волео сам да одлазим на пецање на Ланчушко језеро (...). 

(...)Сада сам већ, могу рећи, у дубокој старости. Оно што могу, то је да опслужујем ову малу парохију, коју никада 
нисам хтео да оставим. Јер ова парохија мислим да ће живети овако само док ја живим. После мене тешко да ће овамо 
доћи сталан свештеник. Јер не може ова парохија да издржава никог. А они који ће овамо долазити повремено, неће 
моћи све ово радити што би требало радити. Некада је Мохач био седиште епископа, а сада више ни свештеника 
неће имати. То је, видиш, историја. „

?
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СРПСКО ПОЗОРИШТЕ

• Српско позориште „Јоаким Вујић” (седиште КДЦ) •

У улици Нађмезе бр. 49 налази се седиште КДЦ 
и камерна позоришна просторија нашег аматерског 
позоришта. Позориште је основано у Помазу, садашње 
седиште му је у Ловри. Репертоар позоришта од 1993. 
године: „Сентандрејско јеванђеље”, „Сомборска ружа”, 
„Пастир вукова”, „Не дај Боже да се Срби сложе”, „Село 
Сакуле”, „Креће се штација”, „Зовем се Швејк”. Сваке 
године позориште организује у Ловри Фестивал 
позоришта и културе. 

Позоришни комад „Црни Ђорђе или Заузеће 
Београда од Турака” аутора Иштвана Балога, 
постављен је на сцену 12. септембра 1812. године 
у Рондели. Пештанска премијера је била затворена 

представа за Србе и Грке који су живели овде и за њу 
су одштампане посебне позивнице. Музику за комад 
је компоновао млади Габор Роткрепф са уметнутим 
оригиналним српским песмама. У мађарском 
позоришном комаду посебно су изазивале бескрајне 
овације и захтеве за понављањем српске песме. У 
улози Ружице ове песме је певала Роза Сепатаки, 
касније прослављена Дерине, која у своме дневнику 
овако сведочи о свом сценском успеху: „Ја сам играла 
Ружицу, једну српску девојку и певала сам у комаду на 
српском језику арију и један дует. Текст арије је гласио, 
тужно, овако: 

   Што ми фајде од младости
   Кад пребивам у жалости
   Што не могу с другим бити
   Ни о дану ни о ноћи.

Било је славља, било пљеска, у свом животу још 
нисам толико добила, али у то време можда чак ни 
други нико. На крају сваке песме било је понављања, 
излажења пред завесу. Између осталог заљубио се 
у мене један српски господин јер је тада у Пешти 
још становало много Срба) и преко супруге једног 
глумца је тражио, уз награду од 500 форинти да ме 
наговори да одем с њим ваљда у Бачку или некуда, 
већ се не сећам.”

Јоаким Вујић је 1813. године комад превео на 
српски и од 1815. године је могао да га прикаже 
и на српској позорници у Сегедину и Новом 
Саду, а знатно касније и у остатку Србији. Када је 
прослављао педесетогодишњи јубилеј своје глумачке 
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каријере, глумац Иштван Балог одабрао је за прославу 1857. године свој стари комад „Црни Ђорђе”, а за ову репризу 
српске мелодије обрадио је композитор Корнелије Станковић, родом из Будима. У пештанској Рондели, на сцени 
мађарске позоришне дружине је приређена и прва српска професионална позоришна представа. Јоаким Вујић се у 
име српске студентске омладине у Пешти 22. јула 1813. године обратио палатину

 Јосифу за дозволу приређивања једне позоришне представе („Крешталица”) у добротворне цели „у корист 
института српске Препарандије у Сентандреји. У комаду су играли Јоаким Вујић, Иштван Балог (...). Представа 
је донела 610 форинти прихода, од чега је трећина припала студентима, који су помагали око представе и били 
су сиромашног стања, трећину је добила Мађарска позоришна дружина, а последњу трећину су дали српској 
Препарандији, која је отворена у Сентандреји 1812. године. 

„Српско добровољно позоришно друштво” у Будиму је 1861. године представљало више комада у табанском 
дому старијег брата композитора Корнелија Станковића, Јосифа, односно у арени која је подигнута у његовој 
башти. Чланови друштва су били студенти из Текелијанума. Друштво је сакупио Коста Руварац. У корист Српског 
народног позоришта у Новом Саду представљали су „Тврдицу” Јована Стерије Поповића.

Глумци певачког друштва „Слога” године 1897. у пештанском Вигадоу представљали су комад Косте Трифковића 
„Честитам”.

Два века од премијере Вујићеве представе „Крешталица”
Дана 24. августа 1813. године на сцени тадашњег Мађарског позоришта у Пешти са почетком у 19 сати, на велико 

одушевљење српског грађанства, изведена је први пут у историји наше културе грађанска позоришна представа 
на српском језику. Било је то посрбљено дело тада веома популарног немачког драмског писца Аугуста Коцебуа 
„Крешталица” (”Папагај”) коју је Јоаким Вујић, ондашњи сентандрејски учитељ, родом из Баје, превео на наш језик. 

Тачно два века касније, на истом месту где се некада налазила барутана позната под називом Рондела, (у близини 
некадашње грчко-цинцарске православне цркве Успења Пресвете Богородице) у којој је радила тадашња мађарска 
театарска дружина директора Иштвана Балога, овог 24. августа у 17 часова окупљенима се обратио Милан Рус, 
директор Српског позоришта у Мађарској. Испред портрета Јоакима Вујића и Иштвана Балога, као и копије плаката 
који је наговештавао прву српску представу, крај белих ружа горел е су свеће.

Тачно у 19 часова у просторији Српског позоришта у Мађарској у улици Нађмезе, пред љубитељима театра 
одржана је јавна читалачка проба сценске игре Радослава Златана Дорића „Чудо у Рондели”. 
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ТИХОМИР ВУЈИЧИЋ
(Помаз 1929–Дамаск 1975)

Тихомир Вујичић је био композитор, етномузиколог, кога је професор Золтан Кодаљ ослободио похађања часова 
са следећом напоменом: „Више немате шта да учите од мене.” Сакупљао је народну музичку традицију свих Јужних 
Словена у Мађарској. Био је и композитор Државног народног ансамбла, који је извео и кореографију „Српски 
сватовац”. Његове мелодије у више филмова (нпр. „Капитен Тенкеша”) веома су познате и данас. Збирка његовог 
сакупљачког рада носи наслов: „Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској” (1978). Живот је рано, у 46. 
години, завршио када се срушио авион код Дамаска. Том приликом је Иштван Бела написао песму: 

„Музика писана у ваздух или бесмртност сећања” 
(у спомен Тихомиру Вујичићу)

„ (...)онда крећеш у Техеран, у потрагу за куруцким маршом,
у земљу Перзију, одакле смо, тобоже, потекли,
беше август, и сунце, и жега – пиво ухлађено,
(...) и пада, лије пој изнад лица, платана,
– Господи помилуј! – пљушти изнад сентандрејског Саборног храма

И, дај да испричам, Тихомире, на даћи, хлеб преломљен у подруму,
што су га делили помашки Расцијани уместо тела Христовог,
...Плачи, свете, Плачи, море!
Угаси
сузама
мог пријатеља,
јер гори,
изгара!”

Песму „Славуј панонских равни” написао је 1995. године (поводом 20. годишњице смрти трагично 
преминулог композитора и етномузиколога Тихомира Вујичића) Марко Декић Бодољаш:
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И само крсно име
Тиш и мир одзвања.
Свакоме од нас
Било кад и гдје смо се
Срели, (...)
Био си „жесток дивертименто”(...)
Хеј, да ми заћурличе
Омиљена ти фрулица,
Јекну типке црног клавира
Са којима си вршњачио,
Гитаре, тамбуре,
И сјетне виолине,
Са којима си
Печен и куван био (...)
Кадгод би се сјатило
Наше старо и младо
Од Помаза, до Сантова,
Од Батање до Сеника
И мохачких подрума,
Барањских шљивика (...)
Мајсторством си знао
Подвикнути, потцикнути
Ону: „И дођи, лоло...!”

На којим инструментима је свирао Тихомир?
Шта су радили у наведеним местима?
Да ли се може препознати национално порекло аутора на основу језика песме?

Истим поводом је настао текст Петра Милошевића под насловом „Недела апостолска”.
Једино ми Тихомирова непресушна религиозност, његова спремност на племените игре духа дозвољавају да му 

од имена правим каламбуре. Чини ми се да је био оваплоћена супротност свога имена: Гонио је јалове облаке свега 
што је тихо, што је мир; својом музиком, својим духовним немиром разбијао је тишину, круг глухоте и успаваности 
у који смо историјом бачени.

Једном, у некој кафани у Будимпешти, говорио сам му о уметницима репрезентативног, значајног и запаженог 
живота, међу које – рекох му – спада и он. Покушао сам да из памћења цитирам Гетеа који је у вези с тим рекао 
отприлике ово: Постоји и плодовитост делања, не само дела. Die fr ushtbarkeit der Taten, помогао ми је Тихомир 
прецизно цитирајући Гетеа на немачком језику. У Охриду пак, када сам ја, мало кратковидан слависта, буљио у једну 
икону не умевши да прочитам натпис, Тихомир погледа и добаци: То ти је на грчком и већ преводи, односно цитира 
Вуков превод: (...)ова је чаша нови завјет (...) (Лк. 22, 20) Нисам довољно тачан ако кажем да је у нашем крајње 
специјализованом свету Тихомир поседовао енциклопедијско знање – оно може да буде непокретно, мртво. Његово 
васколико знање било је динамично, оно није било наученост него даровитост; у јединству је превирала у њему цела 
људска култура и ватрометно се расипала како по хартији за ноте тако и у ћаскањима у кафанама.

Помаз, Вејмар, Хелада, Дамаск – помислим ли на Тихомира, нехотично се машим за глобус на писаћем столу; не 
знам човека који је ово наше, двоструко локално искуство толико успешно повезивао са општељудским као он. То је 
било његово апостолско посланство чему је он итекако удовољио. И стварно: као да га је смрт изабрала: стропоштао 
се у близини Дамаска попут Савла:кад бјеше на путу и дође близу Дамаска, уједанпут га обасја светлост с неба, и 
паднувши на земљу(...).” (Дјела апостолска 9, 3; превео В. С. Караџић). Али, уместо препорода, Тихомира је овде 
дочекала љута погуба. И једва нас теши знање да се с тим стропоштањем коначно винуо у бесмртност, где је тихо, 
где је мир.

?
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Потражи у Стојановој збирци „Расточење”
песму „Преображење”. Коме је посвећена?

• Мирослав Брцан: Ансамбл „Вујичић” •

(...) почели смо баш овде у Помазу на храмовној слави Ђурђевдан, када се окупи сила народа. Наши стари су 
свирали, а ми као клинци гледали и упијали шта они 
раде. Ишли смо у музичку школу и чекали наш тренутак. 
На једној од слава дошао је прави моменат, узели смо 
инструменте и засвирали. Није нам било тешко, јер ми смо 
одрасли у тој атмосфери упијали то музичко наслеђе. Знали 
смо и Тихомира, био је прави виртуоз и боем, виђали смо 
га редовно на нашим славама. Имао је огроман капут који 
кад би отворио у великом унутрашњем џепу сигурно је 
имао 4-5 фрулица, изабрао би једну и почео невероватно да 
свира (...) видео је у нама неку фантазију и тада нам је рекао: 
Ја ускоро путујем за Дамаск, а кад се вратим онда ћемо се 
чешће виђати. Нажалост, више се никада није вратио (...)”

МОДЕРНА УМЕТНОСТ (1918–1941) 
НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Милан Коњовић, Петар Добровић, Сава Шумановић (кубизам – „Скулптор у атељеу” из 1921. године), Мило 
Милуновић (”Мртва природа са виолином” из 1930. године), Јован Бјелић, Марино Тартаља, Иван Радовић.

Модерна скулптура: Иван Мештровић „Косовски храм”, Споменик незнаном јунаку на Авали, бронзана фигура 
Милоша Обилића; Тома Росандић „Играли се коњи врани”.5

?

Јован Бијелић: Апстрактни предео

Петар Добровић: Аутопортрет

Мило Милуновић: Мртва природа 

Сава Шумановић: 
Морнар на молу – лађар 

Милан Коњовић: Жрело Жито
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Скулптуре Јована Солдатовића: Породица на Дунавском кеју у Новом 
Саду која опомиње на мрачне дане дебелог дунавског леда; споменици у 
Жабљу, Неготину, Тетову; извијени Бранко на Стражилову; очерупане птице; 
уплашени пси. 

У Солдатовићевој скулптури је живот пун бола и грча и неискапљених суза. 
Ниједна његова фигура није спокојна.

Потражи у библиотеци или на интернету наведене ауторе и њихова дела. 
Тражи помоћ професора ликовне уметности и припреми реферат о изабраном уметнику.

• Вељко Михајловић •

Једну серију графичког циклуса „Сeoбe–Рача–
Сентандреја” (2008) аутор је поклонио Музеју српске 
православне епархије будимске у Сентандреји. 

Вељко Михајловић је први графички циклус 
посвећен Сентандреји урадио 1989. године. На 
тој серији Сентандреју видимо у некој ружичастој 
измаглици. У случају другог графичког циклуса Вељка 
Михајловића, који настаје 2008. године, Сентандреју 
видимо кроз једну монументалну епску нарацију. На 
тим графикама из 2008. године споменичко наслеђе 
Сентандреје представљено је у својеврсној паралели 
са разним историјским догађајима, личностима и 
мотивима.

?

Сава Шумановић: Мртва природа Марино Тартаља: Млади дипломата

Јован Солдатовић: Породица

Иван Радовић: Поглед с округлим крошњама 

Споменик незнаном јунаку на Авали
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У историјском времену Сентандрејци нестају са сцене, све их је мање у граду. Али враћају се на сликарску сцену, 
свечано корачају на крововима и фасадама, и торжествено ходају у небу – пишу Коста Вуковић и Петар Милошевић 
поводом отварања изложбе Вељка Михајловића 2008. године.

МОДЕРНА СРПСКА УМЕТНОСТ У МАЂАРСКОЈ

Сентандрејска српска летња ликовна колонија је основана 1993. године од стране српских мањинских 
организација у Мађарској и галерије „Перо” из Београда. Идеја је била да се окупе савремени ликовни ствараоци 
из Србије и Мађарске који заступају различите уметничке идеје, стилове и технике, и да им се омогуће услови за 
заједнички рад и сарадњу. Од тада сваке године 10–15 уметника из Србије, Мађарске и српске заједнице у Мађарској 
2 недеље проводи радећи у мирном амбијенту сентандрејског клуба.

Иницијатори колоније – чији циљ је био да допринесу повезивању српских и мађарских уметника, као и 
прожимању две културе – изабрали су Сентандреју за место одржавања колоније, као симболично место где се већ 
више од 3 века стваралачки сусрећу српска и мађарска култура формирајући заједно живописан амбијент барокног 
градића у којем се налази и центар мађарског сликарства 20–21. века. 

Од 2011. године колонија се одржава у центру града у старој згради некадашње српске 
препарандије, сада враћене Епархији будимској. Године 2013. Завод за културу Војводине је први 
пут партнер домаћих организатора. Знак колоније је рад сликарке Агнеш С. Варга, рођене у 
Сентандреји.

Потражи и упознај детаљније сликарске школе које су настале у Сентандреји. (Нађбањa, Вајда)
Породица Ференци, сликар Барчаи, вајар Маргит Ковач су позната имена уметника 

који су оставили трајне трагове у Сентандреји. Упознај њихову делатност, 
припреми реферат (презентацију) о њиховом раду, музејима. ?
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 ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА

  
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

    
    

Ратне операције – телеграфски

 

Церска битка – 16–19. август 1914. године
Однос снага: 200.000 аустроугарских – 180.000 српских војника.
Страдање цивила: покољ становништва у Јадру и Мачви.
Преокрет: генерал Степа Степановић је предузео противнапад код Текериша.
Исход битке: 25.000 аустроугарских мртвих и рањених војника и 4500 заробљених,16.000 српских жртава.
Карактеристика битке: после славне српске победе Степа Степановић је добио чин војводе.

Колубарска битка – 3. децембар 1914. године. Срби прелазе у противофанзиву коју је предводио генерал 
Живојин Мишић.

Заробљено је 43.000 аустроугарских војника.
„Српска Марна”
Војсковођа Мишић је добио чин војводе.

Нова
Варош

Ножега

Дрина

Дунав
Дунав

Лим

Ђеотина

Ђетиња

Јасеница

Вел. М
орава

М
лава

Пек

Колу-
бара

Тамнава

Јадар

Сава

Увац

Ужице

Чајетина

Чачак

Таково
Горњи
Милановац

Рудник

Рача

Крагујевац
Јагодина Ђупија

Деспотавац

Жагубица

Кучево

Смедеревска
Паланка

Аранђеловац

Пожаревац

Бела Црква

Крупањ

Пешница

Обреновац

Умка

Панчево

Смедерево

Велико
Градиште

Голубац
Сопот

Лазаревац

Уб

Београд

Бладимириц

Ваљево

Косјерић

Бајина
Башта

Сребреница

Рогатица

Вишеград

Пљевља

Љубовица

Зворник

Лозница

Бијељина

Богатиђ

Сремска Митровина

Шабац

1. Армија

2.а.

3.а.

3. Армија
6. а.

5. а.

Ужичка
Војска

Црногорска
санцачка

Вајска

одбрана
Београда

Ц Е Р

Офанзива српске 1. а у Срем
Битка на Дрини 6.9.–11.11.1914.
Офанзива црногорске, цанџачке и српске
ужичке војске у Босни
Колубарска битка 16.11.–15.12.1914.
Пробој фронта и експлоатација фронта

Церска битка 12.–24.8.1914.
Српске

Аустро-
угарске
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БЕСЕДА МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА: 
У ОДБРАНУ БЕОГРАДА (1915)

Јунаци! Тачно у три часа непријатеља треба разбити вашим силним 
јунаштвом, разнети вашим бомбама и бајонатима. Образ Београда, наше 
престонице, мора да буде светао.

Војници!
Јунаци!
Врховна команда избрисала је наш пук из бројног стања, наш пук је 

жртвован за част Београда и Отаџбине. Ви немате, дакле, да се бринете за 
животе ваше, они више не постоје. Зато напред у славу! За Краља и Отаџбину!

Живео Краљ! Живео Београд!

Мојковачка битка – јануар 1916. године. Црногорци су својим 
хероизмом задржали аустроугарску војску. Њихов командант био је сердар (генерал) Јанко Вукотић.

„Албанска голгота” – српска војска и избеглице, повлачећи се на југ, умире од глади, болести и сукоба са 
Албанцима. Свега 130.000 изнурених војника и цивила стиже преко Драча и Валоне на острво Крф (Гувија). 
Масовно умирање наставило се и на острву Виду „плава гробница.” Преживело је 120.000 људи. Српска војска је у 
суштини преполовљена.

Опоравак српске војске на Крфу од почетка је пратила песма. Једина мелодија се могла чути са свих страна. Били 
су то звуци песме „Тамо далеко”. Крфљани су Србе запамтили као народ који пева. Уз песму је била неизбежна и игра. 
По логорима су се развијала мачванско, колубарско и друга кола која су носила имена завичаја и чувених битака. 
Посебно је остало у сећању по стаменитости и чврстини коло које су играли каплари – „Капларско коло”. У кола су 
радо улазили и странци. 

На Крфу се као најдрагоценије благо нашло и Мирослављево јеванђеље.
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Линија ширег мостобрана 14. и 15.10.1915.
Дејства и ситуација до 26.10.1915.

Ситуација и дејства 6–12.11.1915.

Ситуација 25. и 26.11.1915.
Правци повлачења српске војске
кроз Црну Гору и Албанију

Почетни распоред

Српске
и црногорске

Немачке,
аустроугарске

и бугарске
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Својим знањем прошири „телеграфске” извештаје са српског 
ратишта.

Пред крај Првог светског рата митрополит Димитрије је одржао 
опело на војничком гробљу на Виду. Том приликом рекао је: „Острво 
Видо постаће за будуће наше срећније нараштаје српски Јерусалим, 
збориште захвалних потомака”. 6 

• Солунски фронт – 1916–1918. године •

Новембра 1916. године српска војска је на Кајмакчалану ослободила Битољ.
Септембра 1918. године српска војска је извршила пробој Солунског фронта.
За месец дана ослобођене су Србија и Црна Гора, а српска и савезничка 

војска прешле су Саву, Дунав и Дрину, ослобађајући јужнословенске народе под 
Аустроугарском.

Моје успомене (Живојин Мишић)
Савезничке армије почеле су пробој Солунског 

фронта 15. септембра 1918. године. Значајну 
улогу у пробоју имала је српска војска. Српска 
Врховна команда издала је наредбу за напад 
својим армијама у којој се каже: „Сви команданти, 
командири и војници треба да буду прожети идејом: 
од брзине продирања зависи цео успех офанзиве. Та 
је брзина у исто време и најбоља гаранција против 
изненађења, јер се њоме постиже растројство 
непријатеља и потпуна слобода у нашим дејствима. 

Треба дрско продирати, без починка, до крајњих граница људске и коњске снаге. Са 
непоколебљивом вером и надом, јунаци, напред у Oтаџбину!”

• Крфска декларација (1917) •

1. Држава Срба, Хрвата и Словенаца, познатих и под именом Јужних Словена или Југословена, бит ће 
слободна, независна Краљевина с јединственом територијом и јединственим држављанством. Она ће бити уставна, 
демократска и парламентарна монархија на челу са династијом Карађорђевић, која је дала доказа да се с идејама и 
осећајима не двоји од народа и да ставља народну слободу и вољу срх свега.

2. Држава ова зват ће се Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, а владалац Kраљ Срба, Хрвата и Словенаца.
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Линије сукоба

Обострани распоред пре почетка савезничке офанзиве 15.9.1918.

Напредовање српских армија и савезничких јединица до 21.9.1918.

Правци повлачења и линија отпора немачких, аустроугарских и бугарских јединица

Правци напредовања српске војске и саваезничких армија

Напредовање српских армија до 19.9.1918.

Напредовање српских армија до 16.9. увече
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3. Она ће имати један државни грб, једну државну заставу и једну круну.
4. Посебне заставе, српска, хрватска и словеначка, равноправне су и могу се истицати и слободно употребљавати 

у свима приликама.
5. Сва три народна имена: Срби, Хрвати и Словенци, потпуно су равноправна 

на целој територији Краљевине.
6. Обе азбуке, ћирилица и латиница, такођер су потпуно равноправне.
7. Све признате вероисповести вршит ће се слободно и јавно. Православна, 

Римокатоличка и Mухамедска вероисповест (...) бит ће једнаке и равноправне 
према држави.

12. Изборно право за избор народних посланика за Народно Представништво, 
као и изборно право за општине и друге управне јединице, једнако је и опште, и 
вршит ће се непосредним и тајним гласањем по општинама.

Тако уједињени народ Срба, Хрвата и Словенаца састављао би државу која би 
бројала око 12 милиона држављана. Она би била гарантија народне независности 
и свестраног народног културног напретка, јак бедем против германског 
надирања, неразлучни савезник свих оних културних народа и држава које су 
истакле принцип права и слободе народа и принцип међународне правде, и 
достојан члан међународне заједнице.

 на Крфу 7/20. јула 1917. године.
Председник Југословенског одбора    
Др Анте Трумбић       
        
      

(Владислав Петковић Дис) 
11. август 1913. године 

Долазите данас уз добоше, трубе,
Као кад сте пошли за слободу брата,
Само што вас сада венци славе љубе,
И што долазите из два срећна рата.

Ваша жарка љубав и витешке груди
Донеле су веру и времена боља,
Велика и светла, без страха и студи,
И испуњен завет са Косова поља.

Кроз топовску рику и дим од пушака
Подигла се најзад царевина стара.
Ви сте све постигли. Сад нема Турака,
Нема ни Сливнице, ни беса Бугара.

У име слободе и вечног морала,
На које чекаху пет дугих столећа,
Ви сте своју браћу опростили зала,
Пробудили земље и нова пролећа.

Вароши и воде, престонице давне,
И знаке предака донели сте данас,
За нове редове историје славне,
За покрете нове што чекају на нас.

Долазите нама уз добоше, трубе,
Као кад сте пошли за слободу брата,
Само што вас сада венци славе љубе,
И што долазите из два срећна рата,
Што Београд цео са радошћу грли
Вас, децу Србије, понос неумрли.

Председник Министарског Савета
Ник. П. Пашић 
Министар Иностраних Дела
Краљевине Србије
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После Албаније (Владислав Петковић Дис)

Нек’ чека! Јер он је некад рек’о ово:
„Злу свакоме мора једном доћи крај.”
Нек чека! Јер иде доба сасвим ново,
Сасвим нова мис’о, сасвим нови сјај. (1916.) 

Владислав Петковић Дис (1880–1917) учествује у српско-турском рату као ратни извештач при врховној 
команди. Повлачи се са војском, прелази Албанију, одлази на Крф, затим доспева у Француску. Маја 29. 1917. године 
налази смрт у Јонском мору, када је италијански брод, на којем је путовао за Крф, потопила немачка подморница.

Зејтинлик, Српско војно гробље у Солуну 
На маузолеју исписана су три цитата/песме Војислава Илића Млађег:

1.
Незнани туђинче, кад случајно минеш
Поред овог светог заједничког гроба,
Знај: овде су нашли вечно уточиште
Највећи јунаци данашњега доба. 

Родитељ је њихов храбри српски народ,
Горостас у светској историјској војни, 
Који је све стазе искушења прош’о
И чији су борци – дивљења достојни. 

Падали од зрна, од жеђи и глади,
Распињани на крст, на Голготе вису,
Али чврсту веру у победу крајњу
Никад, ни за часак, изгубили нису (...)

2. 
Испред врата домовинских,
У победном своме ходу
Изгибоше исполински
За јединство и слободу.

Тако нас остави слобода и срећа,
Сан великих дана и победе хор.
Место главу с венцем, поразе на плећа,
А уместо мајке лепе као бор –

Ми, синови њени, витезови стари,
Деца смо несреће и лутања злог!
Нечувене патње небо нам подари,
Патње што не виде ни човек ни Бог.

А били смо дивни ми, мезимци славе.
Страх смо задавали душманину свом.
Имали смо душу и крв расе здраве.
А сад? Ко смо сада? И где је наш дом?

Ено, по кланцима један народ цео
Ради слику пакла – кожа и кост.
И корење једе као хлебац бео,
А смрт му је радост, добродош’о гост.

Гле његовог дома! Глад израсла свуда.
Ту се чаша жучи испија до дна.
Мру гробови светли, мре и света груда,
Деца мру с осмехом крај мајки без сна.

Све што год је им’о све је Србин дао.
Сад без земље своје, ал’ још за њу мре.
А мрак и црни ужас oтаџбином пао.
Он чека, јер уме да преживи све.
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Њина дела славиће се 
До последњих, судњих дана;
Слава јату бесмртника!
Мир пепелу великана! (...)

3.
Благо потомству што за
њима жали
Јер они беху понос 
своме роду!
Благо и њима, јер 
су славно пали
За Отаџбину, Краља
и Слободу!  

ПОРТРЕТ КРАЉА ПЕТРА КАРАЂОРЂЕВИЋА

• Краљ Петар7 •

Краљ Петар у Солуну, септембра 1916. године примио је америчког 
новинара Едварда Маршала. Из тих његових карактеристичних изјава 
наводимо некоја места:

„Ја сам проживео најбољи део свога живота у једној републици, и једно од 
мојих најбољих поткрепљења јесте успомена на ту младост. Ја сам се борио 
за велику Француску Републику, која се сада бори за нас у Србији. Ја сам се 
борио за Француску против Пруса, а сада се она бори за нас против Пруса, 
бори се за нас, за себе и за цео свет. Проводећи целу своју младост у једној 
републици, ја се сада поносим тиме што сам само крунисани председник једне 
републике. Али, то што председавам своме народу милије ми је од круне. Ја 
никако нисам краљ у старом и, мислим, у злом смислу речи. Ја се дичим што 
сам краљ у оном смислу у којем краљује краљ Ђорђе у Енглеској – дакле, што 
сам краљ народу који је слободан. Ја сам данас једини краљ у Европи који је за 

краља био изабран. Када сам дошао да краљујем у Србији, застао сам је као малу слободну краљевину, притешњену са 
две стране као облакодерима високим аутократијама: Аустријом са северне, Турском са јужне стране. Мени и данас 
изгледа чудновато како смо ми успели да сачувамо своје идеале о демократији и поред оног силног утицаја који је 
током много година долазио од суседа. Као краљ, ја сам имао само једну дужност, а та је да у својој владавини оличим 
жеље и идеале свога народа који ме је изабрао. Ти идеали гласе: Живети у миру, на сопственом земљишту и на свој 
начин. Мој народ волео је своје драге планине и своје шуме, и није никоме претио. Он је вазда желео да ради своја 
поља, јер он је мудар земљорадник и љубитељ природе. И ја на прво место истичем то да је наша најглавнија жеља 
била да живимо у миру. Наша друга жеља била је да побољшамо судбину оне наше браће која су тако дуго робовала 
неверничком Турчину и бруталној Аустрији. Морате имати пред очима то да смо до почетка нашега ратовања имали 
само 3 милиона Срба који су живели у нашој слободној земљи, а 10 милиона саплеменика наших живело је у ропству. 
И ми нисмо никада губили наду да ћемо ту браћу ослободити, иако њихово робовање траје већ пет стотина година 
(...).Ја сам се повукао са српском војском преко гудура Албаније. Сачувај, Боже, свакога да преживи оно што смо ми 
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преживели. Било је усред зиме и циче. Кроз албанске планине није било пута. Десетине хиљада жена и деце умирало 
је од зиме, глади и умора. Боже драги, шта стају моју напаћену отаџбину ондашњи дани! Много пута зажалим и 
чудим се што нисам и ја међу онима што су пали. Али, моје је срце онда препукло. Ја волим свој народ и морао сам 
гледати како хиљаде тога народа падају поред путева и умиру у снегу и блату. А шта да кажем о својим војницима. 
Све време су са поштовањем сусретали краља, кога су изабрали. Када су ме видели како зебем, позвали су ме слабом 
жару своје ватре, или ако су имали само два залогаја хлеба, понудили су ме једним. И овај хлеб, што сам га делио са 
њима на том узмицању преко албанских планина, био је за мене таква светиња, као и онај хлеб причешћа који се 
узима у храму. А сада ми је, као краљу Србије, остала још само једна једина жеља. А то је: да видим цео мој народ, 
Србе, Хрвате и Словенце, ослобођене од њихових угњетача и уједињене у једној држави. „

Петар Кара
У рату између Француске и Немачке (1871) Петар Кара ступио је у службу под француску тробојку, у инострану 

легију и одликовао се у борбама код Орлеана и Вилерсексела. Стекао је и ордене легије части. Био је и заробљен, 
али за кратко време. Брзо је успео да завара пажњу својих чувара. Када су га заробили, Немци хтедоше да му скину 
појас, мислећи да су тамо меци, а кад се из њега просу злато – јер је у њему било 2000 франака – то се Немци бацише 
на злато да га покупе, а на заробљеника заборавише, а он побегне. Промакао је и кроз шиљбочни ланац. Али да би 
повратио слободу, морао је да покуша препливати Лоару, која је, оне ледене зиме, носила непрекидне низове великих 
санти. Млади српски официр није оклевао. Препливао је реку. Вратио се и поново заузео своје старо место у чети. 

Петар Мркоњић
Када је крајем јуна 1875. године букнуо устанак у Невесињу, он је, и мимо воље свога оца, узео већи део своје 

имовине и отишао у Босанску Крајину, да се бори за слободу своје браће. Сакупио је чету од преко 200 четника, 
снабдео их оружјем и муницијом, добро их извежбао и поставио им старешине на 30 друга. У првом сукобу после 
упорне борбе морали су да се повлаче. При прелазу преко границе аустријски уланери похватају их па и Петра 
Мркоњића затворе у учитељев стан. Али Петар згодном приликом умакне кроз прозор стана и, користећи се мраком, 
смукне у шуму, где скупи око 150 разбеглих четника, па настави опет четовање.

 
Генерал од Тополе
Године 1916. у Солуну, на острву Еубеју, у Халкису (...) путовао је под туђим именом, и име је узео обично: 

Генерал од Тополе.

• Стота годишњица избијања Првог светског рата (2014) •
 
Западна пропаганда ће бити усмерена ка доказивању српске кривице за избијање рата, биће свеприсутна и 

неизбежна. Срећом, западне земље немају нити један материјални доказ да је Србија била на ма који начин умешана 
у атентат. Током Другог светског рата, једна комисија из Беча боравила је у окупираном Београду пуних годину и 
по дана, покушавајући да пронађе доказе да је Србија била умешана у атентат, и није успела да открије макар један. 
Недавно је у Архиву пронађен један занимљив документ. Реч је о писму које је аустријски генерал Оскар Поћорек, 
као тадашњи управник Босне, послао из Сарајева у Беч 1913. године. У том писму он предлаже да се започне са 
припремама за велики рат, који је, како каже, неминован. Он такође пише да би требало искористити „летаргичност 
српског сељаштва” баш тим речима, као и да би требало окренути Хрвате и муслимане против Срба, односно 
Загреб против Београда. Сви историјски докази, дакле, упућују на то да је западна теза о српској кривици лажна и 
наметнута. Они, на срећу, неће имати никакве доказе за своје тврдње да је Србија искључиви кривац за рат, али их то, 
нажалост, неће спречити да тезу о нашој кривици понављају до бесвести.

Свему овоме треба додати то да је, у многим слојевима јавности западних земаља, Гаврило Принцип поодавно 
обележен као терориста, који је атентатом на Франца Фердинанда практично својеручно изазвао сва зла двадесетог 
века. Наравно, нимало се тамо не осврћу на историјске чињенице, попут оне коју је недавно изнео Емир Кустурица 
у свом ауторском чланку, да је судски поступак против Принципа и његових помагача био дубоко нелегалан, јер 
Босна и Херцеговина није ни била од стране аустроугарског парламента званично призната као територија „двојне 
монархије” па Принцип и помагачи нису ни могли да одговарају за издају, јер нису ни били држављани Аустроугарске.

Историјске истине, дабоме, неће спречити Сарајево да, како је најављено, на месту атентата подигне споменик 
Францу Фердинанду (као што их нису спречиле да залију Принципове стопе, које су до распада Југославије биле 
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утиснуте у мост преко Миљацке, при чему је истовремено и мосту промењен назив из Принципов у Фердинандов). 
То да спречи или барем да унизи, може једино држава Србија. Не само да може, већ би требало тиме да се бави. То би 
значило да достојно истиче војничке и друштвене подвиге које је Србија извела када се нашла наспрам аустроугарске 
силе и неправде, и на прави и једини начин да се одужи славним прецима.8 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1918–1929. и 1929–1941.

Уједињењем 1. децембра 1918. године створена је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, што је била прекретница 
у историји јужнословенских народа, јер су се ослободили вековне туђинске власти. Нова држава је централистички 
и унитаристички уређена. То је изазавало национална трвења. Међународни положај земље није био повољан, јер 
су сви суседи имали територијалних захтева. 

Видовдански устав, странке
Видовданским уставом (1921) земља је постала парламентарна 

монархија. Владар државе је био краљ Петар Карађорђевић. У међуратном 
периоду значајне су биле Народна радикална, Демократска и Хрватска 
републиканска сељачка странка. Комунистичка партија Југославије је радила 
тајно до почетка Другог светског рата. Политички сукоби између српских и 
хрватских политичара довели су до атентата у Скупштини.

Уставом из 1931. године диктатура је озакоњена, иако донекле ублажена. 
Спољна политика земље била је под утицајем бивших савезника из Првог 
светског рата. У Марсеју 9. октобра 1934. извршен је атентат на краља 
Александра. Краљ је убијен. Организатори атентата биле су усташе (Анте 
Павелића) из Мађарске, Немачке и Италије.

Добрица Ћосић „Отпадник”
Европског човека овог столећа, особито после Првог светског рата, 

обузело је незадовољство стварношћу и страст за променом. У ствари, од 
1914. године рат за промену света не престаје, на кратко су престајале само војне и фронтовске операције. Оно 
што после 1918. године зовемо миром, био је идеолошки и грађански, то јест, верски рат грандиозних размера у 
Русији, Немачкој, Шпанији, а прети свим европским земљама; непрестанце су се тамнице пуниле побуњеницима, 
лила се крв, милиони неистомишљеника су побијени и утамничени у том „миру”, а тамо где се није лила крв, растао 
је антагонизам, сејала се мржња и припремало за велико убијање, које је почело јесенас.

Онај други европски, који ће неминовно постати светски рат, у ствари је дуго припремана промена света. Он 
се неће водити само за освајање територија, него и за промену поретка на туђим територијама, за наметање свог 
поретка другом и читавом свету. То свакако није први идеолошки и верски рат у историји појединих народа, али то 
је први идеолошки рат у светским размерама, то је светска револуција! (...)Ту где се родила свест о слободи појединца 
и нације, родила се и побеђује идеја модерног ропства. Само у слободном свету могли су да се роде фашизам и 
нацизам; само из револуције – Стаљинова тиранија, само у демократији могао је да настане хитлеризам; само је у 
слободи могла да буде поражена слобода, овако како је поражена у Европи.

Њен пораз најбоље потврђују политички вођи великих нација. То су професионални лажови, дрски силници, 
патолошки типови. А сви су они обоготворени, њих обожавају милиони њихових поданика и сународника, 
истомишљеника. Како да се протумачи овај парадокс: Хитлер је за већину Француза обичан лупеж, лудак и разбојник, 
а тај човек има несумњиву подршку једног великог и цивилизованог народа и све веће успехе у политици и рату. 
Он се понаша (...) као шеф завере чије је правило да игра против правила. Изјавио је у Рајхстагу: „Мој престиж је 
довољно велики да могу себи да дозволим рат!” Не знам ниједну реченицу изговорену у овом добу у којој има више 
циничног нихилизма и презира према Европи и људима уопште.
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Када се временски одиграва радња романа?
Како аутор описује међуратну Европу?

(Данко Поповић)
„Књига о Милутину”
Ова књига о Милутину Остојићу описује живот србијанског, у првом реду шумадијског села и сељака, док 

Добрица Ћосић гради епопеју народа око три Мораве, а Младен Марков банатског и војвођанског села.
Милутин је шумадијски домаћин, срчани и ћутљиви солунац, пешадинац, човек, чија браћа су изгинула у 

балканским ратовима. Из рата се вратио као тужни победник у своје село да буде шиканиран од порезника и моћника 
нове државе, коју је и сам стварао! То је човек који је преживео деобе Другог светског рата. Доживео је да га у „доба 
откупа житарице” и затворе и на крају „ћебују”. То Милутин није могао да преживи. Ова књига је документ једног 
живота, Милутин искрено и отворено прича својим слушаоцима у затвору:

„Ласно је убити једног принца и једну жену, ама, рат се не добија убијањем принчева и жена (...).Не волим да се 
Босанци напразно јуначе, да убијају принчеве и жене, а после, гузицу устрану па наша сељачија данак да плаћа (...)
ако си и Србин и сељак, ниси стока, не волиш да те неко прави лудим (...)”

„Добисмо ти ми битку на Церу, освојисмо положаје по Мачви (...)ми наступамо кроз своју земљу, не наступамо 
кроз туђу – окрећем ја главу да не гледам оне јаде, чељад побијену и повешану око спаљени’ кућа (...).” „Био сам на 
Кајмакчалану. Што је нама било потребно да љубимо земљу Кајмакчалана па да се Македонци љуте на нас и да сад 
говоре да смо ми њи’ окупирали осамнаесте.”

„Тамо ћемо, преко, у Мађарску, да освајамо Аустрију, да ослобађамо нашу браћу; тамо живе наши људи, тамо су 
наши манастири и кости наши’ владара (...). Ко нас је звао да и ослобађамо? Да је њима до ослобођења, ослободили 
би се они сами (...).”

„Добро, бре, Босанац – питам га – јеси ли ти досад знао да си Босанац, и да си ми брат, или си то дознао тек овде 
(...).Од кога сам се ја досад бранио и од кога ја морам да бежим са своје земље (...)како то да је мени Босанац брат, је 
л` ја нисам брат Босанцу!”

„Арнаути убијају нашу децу (...) умире се од глади и студени, а наши школовани људи мељу о словенству (...). Ми 
ћемо сачувати нешто војске, круну и владу, па ћемо имати државу како доликује Јужним Словенима (...).”

„Стигосмо ми Срби и до мора (...) 390 000 мртви Срба остало је на обали мора од Скадра и Драча до Валоне 
(...).Премешташе ме са острва на острво, и у Африци сам био.”

„Не вреди се нама борити. Ми истерамо Турке, а наше нам аге и бегови заседну на врат. Победимо и Швабе, 
и Немце, и Бугаре, а наше нам улизице слободу опогане (...) бануше порески извршитељи. Нисам, кажу, извршио 
пореску обавезу. ’Оће да воде две јуничице из моје штале (...) бану пандур, да се јавим у начелство (...) дознао сам да 
је начелник био швапски официр (...).”

„Немаца се ја не бојим. Своји’ се ја бојим. Поделили се и закрвили једни са круном, други са звездом, само им 
капе остале исте.”

„У Срему су изгинула српска деца. Ви, Шумадинци, вукли сте оданде сандучине у којима се распадала снага ваши 
синова (...).

„Богами, чича Милутине, ту ти ја не могу помоћи, ко не измири задужење, мораће у ’апс, ово је сад борба против 
кулака (...)ово је револуција, она не може без жртава (...).”

?
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        ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Мартовски догађаји: Влада 
Цветковић-Мачек је 25. марта 
1941. године у Бечу потписала 
Протокол о приступању Југо-
славије Тројном пакту. Народ 
Југославије овај срамни пакт 
није желео да прихвати. У ноћи 
између 26. и 27. марта извршен 
је пуч, смењена влада Цветковић-
Мачек и нову је формирао 
генерал Душан Симовић. На ове 
догађаје Хитлер је реаговао орга-
низовањем напада на Југославију 
6. априла 1941. године и за кратко 
време је заузео.

• Немачки план напада на Југославију •

Упутство бр. 25 – Хитлер је 27. марта 1941. године одредио план напада
Војни пуч у Југославији изменио је политичко стање на Балкану. Југославију треба сматрати за непријатеља чак и 

онда ако ускоро да изјаве о лојалности, те стога треба да буде што је могуће брже уништена. Моја је намера да се продре 
у Југославију концентрисаном операцијом из подручја Ријеке–Градац с једне стране, а с друге стране с подручја око 
Софије у општем смеру према Београду и јужно, и да се уништи југословенска војска, а осим тога крајњи јужни 
део Југославије одсећи од остале земље и учинити је базом за даље вођење немачко-италијанске офанзиве против 
Грчке. Из економских разлога важно је да се што брже омогући промет Дунавом и запоседну борски рудници бакра. 
Мађарску и Бугарску треба придобити за суделовање у операцијама стављањем у изглед поновног добијања Баната 
и Македоније. Треба заоштрити унутрашње политичко растројтво у Југославији политичким обећањима Хрватима. 
У појединостима наређујемо ово: Чим буду приправне довољне снаге и када буду допустиле временске прилике, 
непрекидним даноноћним нападањем авијације разорити југословенске авијатичарске базе и Београд. 

Априлски рат: Бомбардовањем Београда рат је отпочео против Краљевине Југославије, који је трајао 12 
дана. Напад је извршен са територија Италије, Аустрије, Мађарске, Румуније и Бугарске. У „Смерницама” које 
су израђене пре почетка рата, територија Југославије је била подељена на окупационе зоне. Краљ, влaда и Врховна 
команда напустили су земљу (у Лондон). У краткотрајном Априлском рату заробљено је 350 000 југословенских 
официра и војника (већина је била из Србије). Немци су пуштали из заробљеништва Хрвате припаднике бивше 
југословенске војске. Неки делови југословенских ваздухопловних јединица пребегли су на Блиски исток и 
прикључили се савезничким јединицама.

Окупација и подела Југославије: Непосредна немачка војна власт била је у једном делу Словеније и у Србији. 
Србији је припојен Банат под посебном управом домаћих Немаца, фолксдојчера. Италији је припала Црна Гора, 
Санџак, део хрватског приморја, Далмација и део Словеније. Мађарска је окупирала, а потом и анектирала, Бачку 
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и Барању са Међумурјем и Прекомурјем. Великој Албанији су припојени источни део Црне Горе, Метохија, Косово 
и западни део Македоније. Бугарској је припао већи део Македоније и југоисточна Србија. На простору Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Срема формирана је Независна Држава Хрватска. Окупатору су помагали и домаћи 
квислинзи, „Недићевци” и „Љотићевци”.

Aприл 1941. године, окупација 
Бачке – интернирање

Мађарска фашистичка окупација 
Бачке и југословенског дела Барање, 
остаће у болној успомени свих оних 
који су је доживели и преживели. 
Присилно исељавање започело је 
одмах после уласка окупатора у логоре: 
Барч, Нађкањижу и Шарвар. „Сва она 
лица српске, босанске, црногорске, те 
циганске народности, надаље Јевреји, 
који пре 31. октобра 1918. године 
нису имали општинску завичајност на 
подручју Велике Мађарске (...) дужни су 
напустити подручје државе у року 3 дана, 
почев од 28. априла 1941. године у 0 сати. 
Под каквим условима се тамо живело? 
Бараке у шарварском логору биле су 
велике са бетонским подом, лошом 
вентилацијом без прозора са стране, а 
са прозорима – окнима за осветљавање 
са таванице без тавана сва у стаклу. У тим 
баракама, раније радионицама,било је 
у неким смештено чак и по 1700 душа. 
Укупно је било 9 барака у којима су 

подигнути боксови на спратове, до 2 до 3 спратаограђена даскама као неке мрачне рупе. У тим баракама су живели 
4 године напаћени наши колонисти и добровољци са својим породицама. Спавало се на сламарицама, ако их је било, 
иначе на слами које никад није било. Једни над другима, једни испод других, врло лоше или никакво грејање, зими 
уз страшно испаравање телеса, пара тела се на стаклу 
прозора за осветљавање претварала у капље које су, 
помешане са кишом, цуриле кроз разлупане и лоше 
углављене прозоре, засипала оне у горњим редовима. 
У тим даскама и дрветом уоквиреним рупама, текао 
је живот целих породица, где се спавало и боловало 
(...). У почетку у Шарвару је могло бити око 8500 
душа. Људи који су излазили из логора на радове, 
зарађивали су испочетка 60 филера дневно с тим што 
су добили и стан и храну. Становали су по шупама, 
шталама и у нехигијенским условима, храњени су 
како су послодавци хтели (...). Укупан број умрлих 
је 850, од којих је у шарварском гробљу преко 600, а 
остали у болницама Сомбатхеља, Папе, Ђера, Кома-
рома, Будимпеште, Новог Сада преко 240 душа.”

(Данило Урошевић)
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Кад су побиле Цигане, усташе у 3ц доводе друге заточенике. Он је неко вријеме био сабиралиште безбројних 
мушкараца, жена и дјеце. У њему су они чекали кад ће доћи на ред да буду убијени. Таква је ситуација потрајала све 
до краја новембра 1942. године, кад су очистили ту чекаоницу смрти. У њој је остало свега око 160 заточеника које 
су пустили да умру од глади и жеђи. Забранили су с њима сваки додир, појачали страже и чекали кад ће умрети. Слика 
је била управо стравична. Живе сабласти су се вукле логором, копале коријење и јеле више земље него што су могле 
наћи комадића било каквих отпадака. Умирали су један за другим, али су се неки одржали доста дуго. Избезумљени 
од глади, почели су да једу људско месо. Језива представа је трајала двадесетак дана, а онда су усташе 35 преживјелих 
људских костура утоварили једне ноћи на кола и превезли преко Савe у Градину. Затворили су их у једну кућу, свукли 
их до гола и забарикадирали све прозоре и врата, те их тако живе сахранили. Послије неколико дана сви су били 
мртви од глади и зиме, завршили своје животе у страшној агонији мука и избезумљености.

Мјесто гдје је био логор 3ц усташе су наредиле да се преоре и тако су покушале да избришу траг на један од 
најстрашнијих многобројних споменика унутар јасеновачког логора.”9    

Koje земљe су учествовале у подели Југославије?
Шта је чинио режим Анте Павелића српском народу?

РЕЗОЛУЦИЈА ИНФОРМБИРОА 

ИБ констатује да КПЈ спроводи у последње време неправилну линију која значи одступање од марксизма-
лењинизма.

ИБ констатује да КПЈ спроводи непријатељску политику према СССР-у и СКП.
Они поричу да капиталистички елементи у њиховој земљи расту.
ИБ сматра да руководство КПЈ ревидира марксистичко-лењинистичко учење о Партији.У Југославији не 

сматрају за основну руководећу снагу у земљи КПЈ него НФ.
ИБ не сумња у то да у крилу КПЈ има довољно здравих елемената.Задатак свих здравих елемената је да присиле 

своје данашње руководиоце да признају погрешке и да их поправе ако се покажу за то неспособни, да их смене и 
истакну ново руководство КПЈ.

Из Друге Резолуције ИБ из 1949. године
„Југословенска Компартија је у рукама убица и шпијуна ЦК КПЈ и влада Југославије потпуно су се удружили 

са империјалистичким круговима против социјализма и демократије, против КП целог света и СССР-а. Клика 
београдских најмљених шпијуна и убица отворено је остварила споразум са империјалистичком реакцијом као 
последице фашистичког терора титовске банде против здравих снага у КПЈ. Руководство КПЈ се нашло напобитно 
у рукама шпијуна и убица (...).”

Притисак СССР-а и земаља Коминформа је после Стаљинове смрти престао и односи су се нормализовали.

У чему је суштина сукоба Југославије и СССР-а?

  

?

?
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• Из резолуције првог заседања АВНОЈ-а •
(новембар 1942. године)

„(...)Представници свију земаља Југославије окупљени у слободном Бихаћу одлучују да се конституишу у 
Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије као највиши политички израз чврстог јединства народа 
Југославије, израз њихове несаломљиве воље за победу над окупаторима и свима њиховим слугама и помагачима, 
као тело које ће још више развити и ујединити напоре народноослободилачких одбора и свих других народних 
масовних антифашистичких организација у ослобођеним и још неослобођеним деловима наше земље (...).

(...) Основни задатак Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије биће даље развијање 
јединствености напора свих народа Југославије за извојевање коначног ослобођења за све њих и за стварање услова 
за пуну њихову равноправност у ослобођеној братској заједници.

Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије изабраће из своје средине Извршни одбор са 
председником и три потпредседника, и упутиће са овог заседања проглас народима Југославије и њиховим храбрим 
борцима (...).”

Наведи у чему је историјски значај првог заседања АВНОЈ-а.

• Декларација другог заседања АВНОЈ-а, 1943. године •

 Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије, као највише и једино право представништво воље 
свих народа Југославије

ОДЛУЧУЈЕ:

• да се Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије конституише у врховно законодавно 
и извршно представничко тело Југославије, као врховни представник суверенитета народа и државе 
Југославије као целине, и да се успостави Национални комитет ослобођења Југославије као орган, 
са свим обележјима народне владе, преко којега ће Антифашистичко веће народног ослобођења 
Југославије остваривати своју извршну функцију; 

• да се издајничкој, југословенској избегличкој „влади” одузму сва права законите владе Југославије, 
а напосе да представља народе Југославије ма где и ма пред ким;

• да се прегледају сви међународни уговори и обавезе које су у иностранству у име Југославије 
склопиле Избегличке „владе” у циљу њиховог поништења или поновног склапања, односно одобрења, 
и да се не признају међународни уговори и обавезе које би убудуће у иностранству евентуално 
склопиле избегличка такозвана „влада”;

• да се Југославија изгради на демократском федеративном принципу као државна заједница 
равноправних народа;

• да се сви ти закључци формулишу у посебним одлукама АВНОЈ-а.

?
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• Устав ФНРЈ, 1946. године •

Члан 1. ФНРЈ је савезна народна држава републиканског облика, заједница равноправних народа, који су на 
основу права на самоопредељење, укључујући право на отцепљење, изразили своју вољу да живе у федеративној 
држави.

Члан 2. ФНРЈ сачињавају: НР Србија, НР Хрватска, НР Словенија, НР Македонија и НР Црна Гора. НР Србија 
има у свом саставу Аутономну Покрајину Војводина и Аутономну Косовско-метохијску област.

Члан 6. У ФНРЈ сва власт произлази из народа и припада народу. Народ остварује своју власт преко слободно 
изабраних органа државне власти, народних одбора, који су, од месних народних одбора до скупштине народних 
република Народне скупштине ФНРЈ, настали и развијали се у народноослободилачкој борби против фашизма и 
реакције и који су основна тековина те борбе. 

• Устав СФРЈ, 1974. године (дезинтеграција СФРЈ) •

Члан 1. СФРЈ је савезна држава као државна заједница добровољно уједињених народа и њихових 
социјалистичких република, као и социјалистичких аутономних покрајина Војводине и Косова које су у саставу СР 
Србије, заснована на власти и самоуправљању радничке класе и свих радних људи, и социјалистичка самоуправна 
демократска заједница радних људи и грађана и равноправних народа и народности.

Члан 2. Социјалистичку Федеративну републику Југославију сачињавају: СР Босна и Херцеговина, СР 
Македонија, СР Словенија, СР Србија, као и Социјалистичка Аутономна Покрајина Војводина и Социјалистичк 
Аутономна Покрајина Косово које су у саставу СР Србије, СР Хрватска и СР Црна Гора.

Члан 3. Социјалистичка Република је држава заснована на суверености народа и на власти и самоуправљању 
радничке класе и свих радних људи, социјалистичка самоуправна демократска заједница радних људи и грађана и 
равноправних народа и народности.

Члан 4. Социјалистичка аутономна покрајина је аутономна социјалистичка самоуправна демократска 
друштвенополитичка заједница заснована на власти и самоуправљању радничке класе и свих радних људи, у којој 
радни људи и грађани, народи и народности остварују своја суверена права, а кад је то у заједничком интересу 
радних људи и грађана, народа и народности Републике као целине Уставом СР Србије утврђено – и у Републици.

Члан 5. Територија СФРЈ је јединствена и сачињавају је територије социјалистичке републике. 
Територије републике не могу се мењати без пристанка републике, а територија аутономне покрајине – ни без 

пристанка аутономне покрајине. 
Граница СФРЈ не може се мењати без сагласности свих република и аутономних покрајина.
Граница између република може се мењати само на основу њиховог споразума, а ако се ради о граници аутономне 

покрајине – и на основи њене сагласности.

• Устав Републике Србије, 1990. године •

Члан 1. Република Србија је демократска држава свих грађана који у њој живе, заснована на слободама и правима 
човека и грађанина, на владавини права и на социјалној правди.

OK12-szerb.indd   231OK12-szerb.indd   231 8/10/2014   11:53:34 PM8/10/2014   11:53:34 PM



232

Члан 2. Сувереност припада свим грађанима Републике Србије. Грађани остварују сувереност референдумом, 
народном иницијативом и преко својих слободно изабраних представника.

Члан 3. У Републици Србији је слободно све што Уставом и законом није забрањено. Уставом се јамче и признају 
лична, политичка, национална, економска, социјална, културна и друга права човека и грађанина.

Члан 4. Територија Републике Србије је јединствена и неотуђива. О промени границе Републике Србије 
одлучују грађани референдумом.

Члан 6. У Републици Србији постоје Аутономна Покрајина Војводина и Аутономна Покрајина Косово и 
Метохија, као облици територијалне аутономије.

Члан 7. Општина је територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа. Град Београд је посебна 
територијална јединица. 

Члан 8. У Републици Србији у службеној је употреби српскохрватски језик и ћирилично писмо, а латинично 
писмо је у службеној употреби на начин утврђен законом.

Члан 9. Уставотворна и законодавна власт припадају Народној скупштини.
Републику Србију представља и њено државно јединство изражава председник Републике. Извршна власт 

припада Влади. Судска власт припада судовима. Заштита уставности, као и заштита законитости у складу с Уставом, 
припада Уставном суду.

Члан 10. Рад државних органа је доступан јавности. Јавност у раду државних органа може се ограничити или 
искључити само у случајима који се законом одређују.

• Устав Савезне Републике Југославије, 1992. године •

Члан 1. Савезна Република Југославија је суверена савезна држава, заснована на равноправности грађана и 
равноправности република чланица.

Члан 2. Савезну Републику Југославију сачињавају Република Србија и Република Црна Гора, као републике 
чланице. Савезној Републици Југославији могу приступити чланице, у складу са овим уставом.

Члан 3. Територија Савезне Републике Југославије је јединствена и сачињавају је територије република чланица.

Члан 8. У Савезној Републици Југославији власт припада грађанима. Грађани врше власт непосредно и преко 
слободно изабраних представника.

Члан 9. Савезна Република Југославија је заснована на владавини права. Закони морају бити сагласни са Уставом. 
Извршна и судска власт везане су законом. Слободе и права човека и грађанина ограничени су једнаким слободама и 
правима других и кад је то овим Уставом утврђено.

Члан 12. Власт у Савезној Републици Југославији организована је на начелу поделе на законодавну, извршну и 
судску власт.
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•  Јелена Петровић Савојска •

Била је краљица племенитог срца, раскошне лепоте, несебичне пожртвованости и отмене једноставности, 
црногорска принцеза и последња италијанска краљица.

Рођена је на Цетињу 28. децембра 1872. године као шесто дете црногорског књаза Николе и кнегиње Милене. 
Након ње су рођена још два брата и четири сестре. На крштењу од свог кума, руског цара, Александра II Романова, 
добила је име Јелена. Највише је волела да проводи време с најстаријом сестром Зорком. Када је напунила десет 
година, послата је у Русију на школовање у Смољни. Била је веома даровита за учење језика, а имала је талента и за 
поезију, сликарство и архитектуру. Израдила је скицу за маузолеј оснивачу династије Данилу Петровићу, који је 
свечано откривен 1. јануара 1897. године.

На једном од путовања, на отварању Светске изложбе савременог сликарства у Венецији, срела је свог будућег 
мужа, Виктора Емануела III, принца од Напуља (1895).

Поново су се срели 1896. године на балу у Москви. Те вечери Јелена је пристала да постане животна сапутница 
италијанског принца. Виктор је од ње био старији 4 године, био је висок 153 цм. Јелена га је премашивала висином 
за целих 24 цм. Јелена је овим браком морала примити католичку веру.

Јелена је у браку изродила петоро деце: Јоланду, Мафалду, Ђовану, Марију и Умберта. Године 1908. у земљотресу 
у Месини погинуло је 80.000 људи. Међу рушевинама краљица Јелена провела је 20 дана помажући лекарима и 
болничаркама.

Након капитулације Италије (1943) краљевска породица склонила се на југ, у Бриндизи. Њихову кћер Мафалду, 
која се затекла у Риму, Немци су из освете одвели у логор у Бухенвалд, где је 1944. године преминула. Године 
1946. краљ Виктор Емануел је абдицирао, монархија је престала да постоји. Египатски краљ Фарук им је пружио 
гостопримство.

Краљичин највећи хоби био је пецање. Имала је збирку од 20 хиљада удица. Умрла је у Француској 1952. године. 
Поворка Француза дуга 7 км одала је племенитој краљици заслужене почасти. Католички бискуп Ришар из Монпељеа 
покренуо је поступак да се Јелена Савојска прогласи за светицу.10 
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КРИЗА И РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ

Криза Југославије (државе и друштва) продубила се после Титове смрти (1980). Неспособна руководства и 
побуне сепаратиста на Косову и Метохији, у Хрватској и Словенији довели су до распада државе (СФРЈ). Србија је 
1990. године донела нови устав. Након међунационалних ратова издвојиле су се као независне државе Словенија, 
Хрватска, Македонија и БиХ. Србија и Црна Гора су 1992. године наставиле живот у заједници названој Савезна 
Република Југодлавија. Након НАТО бомбардовања (1999) СРЈ Косово и Метохија стављене су под покровитељство 
међународних снага (КФОР и УНМИК). 

Шта је условило распад СФРЈ и грађански рат?

Добрица Ћосић „Промене”

Процес губљења српског идентитета одвијао се у три вида и три етапе самопорицања: романтичарским и 
интегралним југословенством; претензијом на политичку хегемонију у Краљевини југословенизацијом националне 
свести; Коминтерниним интернационализмом под диктатуром Јосипа Броза и Комунистичке партије, редуковањем 
националног и историјског бића. Али идентитет српском народу су враћали и именовали његови непријатељи, 
најубедљивије усташким, немачким, албанским, мађарским и бугарским геноцидом; онда Стаљиновом агресијом 
уз помоћ наших суседа Бугарске, Мађарске, Румуније, Албаније. Идентитет нам се успоставља прогоном Срба 
са Косова и Метохије, и настајањем српског ослободилачког покрета у осмој деценији, најпре на Косову, затим у 
Хрватској и Босни и Херцеговини. Ми успостављамо и бранимо идентитет својим ослободилачким традицијама, 
вером, културом, митологијом, али свој идентитет успостављамо и национализмом, конзервативизмом, фолклором, 
митоманијом и грандоманијом (...). Рђави, ружни Срби су данас најагресивнији у политици; они су најмоћнији и 
у привреди, култури, новинарству, спорту, јавном животу. Они су најуспешнији сарадници непријатеља српског 
народа.11

• Распад Југославије •

Новосадски песник, прозни писац и афористичар, Анђелко Ердељанин је 4. јуна 1997. године у зборници Српске 
основне школе и гимназије на Тргу ружа, одржао успешно „Вече сатире”.  

Анђелко Ердељанин 
„Писмо обичног српског јунца највећем мислиоцу међу воловима на овом свету”

Драги деда Сивоњо! Волино стара!
(...) желим да те обавестим о тренутном стању државне српске ствари. Дакле, та ствар је у стању да загорча живот 

и Србима, и воловима и другој марви у међународној заједници. Од оног времена кад си Ти, драги деда, основао 
прву српску воловску филозофску школу, Срби су претурили преко својих глава и наших леђа и рогова неколико 
тешких ратова. Уместо оне некадашње мале Србије створили су две велике Југославије и једну малу. Велике су 
одавно пропале, а мала још није.

?
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Ти, деда, можда и не знаш шта им значи то „Југославија”. Ни мени баш није јасно (и ја сам само говедо), али 
покушаћу да Ти укратко пренесем схватања неких волова. За њих је то била земља братства и јединства, општенародне 
одбране и међународне несврстане политике. Братство и јединство требало је да повезује Србе са Словенцима и 
осталим Хрватима, али ови су раскинули јединство и Србима братски забили нож у леђа (као да су волови). У томе 
им је помогла општенародна одбрана, јер је свако њихово (братско) село имало своју оружану силу и магацин пун 
бојеве муниције, за разлику од Југословенске народне армије која је имала ћорке. После су односиоцима братства 
и јединства пристигли тенкови, авијација и логистичка подршка из земаља међународне несврстане политике и 
НАТО-пак(т)лене Америке.

Могу ти рећи, драги деда Сивоња, да Срби и данас славе пораз на Косову, иако тамо има живих Срба много мање 
него што је било мртвих у Косовској бици. Али славе Срби и друге своје поразе нарочито ове из Трећег светског 
рата, у којем су поражени у једној Крајини, па у другој Крајини, па у једној Покрајини (...).Не, деда, у Покрајини нису 
(засад) поражени, па ту реч можеш слободно да избришеш (...).

Надам се, деда, да сам Ти дао довољно повода за Твоја будућа размишљања. Можда би могао мало да скокнеш на 
овај свет, да се и ти (попут Марка Краљевића) појавиш по други пут међу Србима. Ако решиш да дођеш, јави ми, па 
да Ти приредимо дочек какав заслужује наш највећи филозоф међу воловима.

Воли Те
Твој унук Сивоња.

Када је могао настати овај сатирични текст? 
На основу описаних историјских догађаја можеш ли одговорити на питање? 

Павлина Павић „Љубичасти ириси мога детињства” – Нови Сад, 1991. године.

(Рођена је1956. године у Книну. Завршила је Природно-математички факултет у Новом Саду. Предаје биологију 
у основној школи „Ђорђе Натошевић”. Ово је њено прво објављено дело.)

40 стр (...) када се сретну два Личанина на истом месту, знало се о чему ће причати. Анегдота о Личанима каже да 
су Личани најчешће жандари, финанси, железничари или лопови (...) ми Личани имамо оно што нико нема. Имамо 
најпаметнијег човека на свету. Николу Теслу и најјачег човека на свету, Марјана Матијевића (...).

Август 1995. године. (50-51 стр.)
Мирише на пелин читава книнска котлина. Горак је и тежак мирис згњеченог пелина. Чујем грмљавину како 

одјекује као топот коњских копита негде у даљини.
Гранате падају на љубичасте ирисе (...) на книнској тврђави вијори се хрватска застава. Ја, која бих заплакала и 

због неког тужног филма, не могу сузу да пустим. Моје су очи уништене.
Где су сада расути моји ружичасти цветови тимијана? Путују негде по Србији и траже се. Неко ми је украо моју 

земљу, моју тврђаву, моје миришљаве траве. Неко ми је украо мајчину душицу.
Спаљене куће, дим и речи које сам негде причитала круже изнад книнске тврђаве:

„ Ја никада нисам био рођен
и никада нећу умрети. Имао сам
различита имена и после овога
ћу имати неко друго име.
Сада смо се срели у једном
сну, а када се пробудимо ту
ће бити неки други људи, али
сан, да ли ће сан бити исти
или другачији.”

?
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СРБИЈА ДАНАС

Република Србија је демократска држава свих грађана који живе на њеној територији (Устав из 2006. године). 
Етнички састав становништва Србије је врло разноврстан. Већинско становништво су Срби, док поред њих живи 
још 37 националности. У службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо, а користи се и латинично писмо.

Уставотворна и законодавна власт у Србији припада Народној скупштини, која је једнодомна, а чини је 250 
народних посланика, изабраних на вишестраначким изборима, на период од 4 године. Народни посланици бирају 
Владу РС, која заједно са председником Републике образује извршну власт. Судство је независно.

Дан државности Републике Србије је 15. фебруар, због историјског значаја за српски народ и државу дан када 
црква слави празник Сретење Господње. Фебруар 15. изабран је 2001. године за Дан државности Србије. Истог 
датума обележава се и Дан Војске Србије. Србија 15. фебруар слави као сећање на историјски догађај из Орашца 
1804. године када је започео Први српски устанак – борба за ослобођење од петвековног робовања под Турцима. За 
15. фебруар Србију везује и 1835. година, када је проглашен први устав.

Државни празници Републике Србије од 2002. године осим Сретења су Видовдан, Дан свих палих Срба за 
отаџбину, Савиндан – дан духовности и просвете.

Од 2002. године „Боже правде” поново је српска химна (певају се 1. и 4. строфа). 
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У службеној употреби у Србији су српски језик и ћирилично писмо, а користи се и латинично писмо. Националне 
мањине имају законско право да свој језик и писмо користе у службеној употреби у подручјима у којима живе.

Становништво у Србији је највећим делом православно-хришћанске вероисповести. Српска православна црква, 
аутокефална од 1219. године, имала је важну улогу у развоју и очувању српског националног идентитета. У Србији 
постоје и друге верске заједнице: исламска, римокатоличка, протестанска, јеврејска и друге. За патријарха српског 
2010. године изабран је дотадашњи епископ нишки г. Иринеј.

Процењује се да у свету, ван граница Србије, живи око 3 и по милиона људи, који се сматрају српском дијаспором. 
Под овим појмом подразумевају се сва она лица која Србију доживљавају као матицу и која се са Србијом 
идентификују у културном и језичком смислу, без обзира на то да ли имају држављанство или су припадници друге 
или треће генерације исељеника, да ли живе у региону или у прекоокеанским земљама.

Закон о дијаспора и Србима у региону донет је 2009. године. Појам „дијаспора” односи се на држављане РС 
који живе у иностранству и исељенике припаднике српског народа. Појам Срби у региону (аутохтоно становништво 
изван своје матице) односи се на припаднике српског народа који живе у Словенији, Хрватској, БиХ, Црној Гори, 
Македонији, Румунији, Албанији и Мађарској, Италији, Аустрији, Грчкој. Процењује се да дијаспора Србије данас 
броји око 3,5 милиона људи (око милион су држављани РС и двојни држављани). У расејању делује преко 1300 
најразличитијих асоцијација које их окупљају.

У Уставу РС у члану 13 о заштити држављана и Срба у иностранству, стоји да: „РС штити права и интересе 
својих држављана у иностранству (...) и развија и унапређује односе Срба који живе у иностранству са матичном 
државом (...).” Према Закону о министарствима (2008) надлежност Министарства културе је: „сарадња у области 
заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на језику и писму припадника српског народа 
у региону (...).” У Закону о делатностима од општег интереса у области културе (1992) регулисана је „заштита, 
коришћење и презентација културних добара” и регулисање „културне активности српског народа који живи изван 
РС”, те „заштите музичког и фолклорног наслеђа које доприноси очувању културног идентитета српског народа 
(...).” Према Закону о култури (2009) Министарство надлежно је за „истраживање, очување, коришћење добара од 
посебног значаја за културу и историју српског народа, која се налазе ван територије РС; подстицање и помагање 
културних израза који су резултат креативности појединаца, група и друштава Срба у иностранству; подстицање 
међународне културне сарадње.”

Конкурси Министарства културе за суфинансирање пројеката/програма Срба у региону од 2008. године 
расписани су у области савременог стваралаштва који презентују стваралаштво припадника српског народа у циљу 
очувања њиховог културног идентитета.

• Резултати пописа становништва у Србији 2011. године •

У Србији живи 7.186.862 грађанина, што је мање него 2002. године када их је било 7.498.000. Више од 6 милиона 
је православне вероисповести (84,6% од укупног становништва). Други по бројности су католици, са 350.000 
(5%), а трећа по заступљености је исламска вероисповест, са више од 220.000 припадника, или 3% од укупног броја 
становника. 

У Србији се 88,09% становништва или 6.330.919 људи изјаснило да им је српски матерњи језик. На другом месту 
по бројности је мађарски, којим говори 

243.146 особа, што је 3,38% од укупног броја становништва Србије, а на трећем је босански језик, којим говори 
138.871 особа или 1,93 %. 

Према резултатима пописа 2002. године 63.835 грађана се изјаснило да им је албански матерњи језик, а 2011. 
године је 10.040 јер је албанско становништво у општинама Бујановац и Прешево у већини бојкотовало попис, као 
делимично иу Медвеђи.

Чак 128.191 гарђанин Србије или 1,78% од укупне популације није желело да се изјасни о свом матерњем 
језику или су уписивали да говоре „домаћим”, „људским”, „нишким”, „лалинским”, а било је одговора: билингвиста, 
полиглота, ћирилица и других.

За разлику од пописа 2002. године, када се нико од грађана Србије није изјаснио да говори црногорским језиком, 
према последњем попису тај језик говори 0,04%, или 2519 грађана Србије. Такође, у односу на попис из 2002. године, 
за 40.000 је повећан број људи који нису верници (атеисти).12
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 СРБИ У МАЂАРСКОЈ 20. ВЕК

 
На основу мировног уговора склопљеног у Тријанону, припадницима мањина је остављено да бирају 

држављанство, односно да оптирају за држављанство једне од земаља које се разграничавају на тлу некадашње Аустро-
Угарске (...).Велико одушевљење Срба за матичну државу, сучељених с објективним старим и новим тешкоћама 
свакодневице у туђини, подгревано пропагандом дипломатских органа Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
подржано и од челника Епархије будимске, довело је до исељења из Мађарске око 80% српског становништва.13

У току периода оптирања 1920–1931. године из Мађарске се иселило око 12.000 Срба оптаната, што, у односу на 
њихов број од око 19.000 душа с краја 1920. године, износи око 2/3. У Мађарској се, по подацима Будимске епархије, 
крајем 1931. године налазило 7136 Срба.14

          
•Оптација Срба из Мађарске по насељима•

Оптација је историјска траума Срба у Мађарској, а од свих наших заједница можда је највише погодила Батањце. 
Тужно путешествије 264 српске породице, са 984 душа, које су се 1923–1924. године – користећи право на опцију, 
избор држављанства, према Тријанонском уговору о миру – покренуле из варошице у мађарском Поморишју, у 
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, с надом да ће у држави свога народа уживати већа права и брже доћи до 
лакшег живота, што ће, нажалост, читаву деценију остати само илузија. 

Милан Мицић у књизи „Одисеја батањских Срба” пише: „На 
почетку 20. века батањски Срби имали су јасно изграђен сопствени 
свет. Црква, школа и задруга биле су три носиоца њиховог 
идентитета. Бројни, самосвесни, са изграђеним правилима унутар 
своје заједнице, батањски Срби су, у етничком мозаику Батање, 
научили да поштују своје, али и вредност других етничких група. 
Односи са Мађарима, већинским становништвом Батање, били су 
коректни. Већина батањских Срба знала је мађарски језик, али до 
већег мешања и прожимања Срба и Мађара није долазило; ове две 
заједнице живеле су унутар Батање паралелним животом. Батањци 
су у новим срединама, међу осталим досељеницима, уживали глас 
мирних, вредних и чуварних људи, добрих домаћина. Знатно су 
унапређивали живот у колонистичким насељима. Учили су своје 
динарске комшије вештини обраде земље, преносећи им своје 
вековно искуство равничара. У батањским кућама колонисти 
из динарских крајева учили су се култури становања, хигијени, 
здравственим навикама, кувању. Кување супа, чорби, спремање 
колача и јела од теста, печење, шивење, спремање зимнице, све су 
то батањске жене преносиле својим новим сусеткама. У батањским 
кућама досељени динарци могли су да виде предмете свакодневне 

употребе из средњоевропског културног круга. Као градитељи кућа од набоја Батањци су дали велик допринос 
градњи колонистичких насеља.”  

Петар Милошевић у књизи „Ми же Сентандрејци” пише о исељењу Срба из насеља око Будима:” (...) 1923. 
године, када су 1. априла са истог места кренуле лађе са оптантима, учесницима велике сеобе у рикверц, после које 
је Сентандреја остала малтене без Срба.”    

Занимљива прича се може читати и у издању „Друштвене науке о Србима у Мађарској”: „Оптанти су се ноћу 
укрцали на шлепове. Нису знали на које место путују. На путу су се задржавали 14 дана уз мање прекиде у Вуковару 
и Новом Саду. У Новом Саду су сазнали да ће се Ловрани сместити у Ади, а оптанти из осталих места у Молу. 
Међутим, за време путовања ноћу, оптанти из Помаза, Чобанца, Буда Каласа и Збега су одлучили да изиграју 
одлуку власти о месту насељавања, јер су чули у Новом Саду да је Ада лепше место од Мола, па су се договорили да 
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шлеп са Ловранима откаче у Молу. Тако је и било. Ловрани су остали у Молу, а остали оптанти су отишли у Аду и 
тамо се населили.”  

Бојана Чобан Симић обрадила је податке који се односе на оптанте села Помаза.15  
„Користећи списак састављен парохом јеромонахом Георгијем Голубом и администратором, парохом 

Корнелијем Маргаритовићем, (…)установила сам, да у Помазу, од 248 регистрованих исељеника што бројчано 
укупно износи 587 пријављених особа, по списку је исељено 435, али помоћу живих казивача можемо овај број 
поуздано кориговати на 232 лица.”  

Биљана Сикимић у Етнографији бр. 4. доноси да се из Чипа већина словенске популације иселила у Југославију 
1924. године у село Бачки Брестовац.

У лепој књижевности савремених српских писаца у Мађарској оптацију није само Петар Милошевић уградио у 
своја дела већ и Предраг Степановић. О судбини Мединчана-оптаната написао је причу „У своме се селу не краде.” 

„(...)понео је са собом педесетак лоза из Медине, овде их накалемио и безмало све су се примиле. Овај прегон 
винограда му је најмилији, али бива да пожали што га је уопште садио. Кад год се загледа у ове лозе, сети се свог 
родног села и у грлу тад почиње нешто да га стеже. Ех, погледа Ђуро Симић, загледан у даљину, шта ми фали? Имам 
све, више него што сам имао, више но што сам се надао. А фурт уздишем. К’о да ми је она лоза из душе никла па се 
напаја из мене (...).Кад ће се већ једном опростити те своје Медине, помисли, киван на себе (...).Има већ више од 
десет година како су доселили у Лојанице (...) шта си онда долазио, шта си селио кад не можеш без те твоје Медине? 
К’о да је Медина пупак света. Нико те није терао. Додуше и јесте, сети се. Дошло наређење да се у року 3 месеца 
морају иселити сви који су се писали за југословенске држављане. Ђуро Симић није хтео да остане (...) иде и он у 
своје (...).Ђуро схвати да је било лакше донети одлуку него је безболно спровести (...).”

Укажи на трагичне последице оптације 
за Србе у Мађарској, наведи и примере.

• Асимилација, дијаспора, народност •

Сантовачки летопис са допуном (2010)
„(...) због покушаја насилне мађаризације крајем 19. века је буна у Сантову – прелаз у православље – увелико 

утицала на очување самосвојности, на будућност и опстанак Срба у Мађарској.” 16 
„Мађари крајем 19. века почели су да спроводе грубу мађаризацију с бескрајним низом уредаба, закона који 

су се протезали на политичко, економско, школско и културно поље. Према вишегодишњем конзисторијском 
бележнику Будимске епархије, број српског становништва у Епархији сваке се године смањивао: више се умирало 
него рађало, више је напуштало православље него што се примало из других вероисповести, све се више склапало 
мешовитих бракова, све више је било удовица, удоваца, неожењених и неудатих пунолетних особа, све је то негативно 
утицало на наше бројчано стање.”17      

У чланку „Срби у Мађарској” Црњански нема објашњења за изумирање српских душа у Мађарској, али тврди да 
Мађари нису одговорни за нестајање Срба. „ У Мађарску и у Румунију су се доселили најбољи међу Србима.” Збег 
што се населио око Будима, пре 300 година беше све најбоље из Дервенте, Сарајева, Црне Баре, (...) Рашке, Крушевца, 
Сталаћа, Алексинца. Обрађивали су земљу и подизали куће и цркве. У највећем мађарском селу Ходмезевашархељу, 
године 1868. било је 50 претплатника Заставе и Страже. Ти српски листови читали су се све до Чехословачке, а после 
Првог светског рата нема „наше душе”. Сиротињски слојеви су се већ иселили, а имућни се спремају. „Напуштају 
Раци земљу на којој је купус као буренце, патлиџан као божур, тиква као теле”. Напуштају Срби и варошице крај 
Дунава – Вац, Сентандреју, Вишеград, Коморан, Ђур (...) у Пешти пре 50 година, један кварт се звао Рацварош. 
„Сада их нема 200. Остају празне куће, библиотеке и напуштене цркве с лепим дуборезима, у којима неколико 
породица пали свећу.”

Срби су чинили око четвртину становништва Вардарске Македоније када је она ослобођена 1912. године. Данас 
у Македонији, захваљујући југословенском искуству и 70 година дугој државној асимилацији, Срби чине мање од 
2%укупног становништва.

?
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За размишљање и разговор служе 3 извора

Дивна Бијелић „Сан господина Н” (1998)
„Почело је да се прича по комшилуку како је овај необичан правник некада
имао сасвим обично име. Кажу да се до пре неколико година звао Небојша. Ако је веровати онима који су 

шапутали на ову тему, он је једног августа скратио своје име из само њему познатих разлога. Био је страшно разочаран 
тог кобног августа, када је схватио да припада народу којем можете да одузмете све и да притом не одговарате 
ником. Тада се осећао као какав број, обесправљено биће исто таквог народа. После тога, веле, у посттрауматској 
депресији, сматрајући се правно неважним, одлучио је да сведе своје име на Н. Јер Н је прво слово неважних, слово 
промењиве вредности, било којих, било каквих, тј. некаквих, никаквих и свакаквих. Зато је том приликом преостала 
слова избацио из своје биографије. Зашто неко ко жели да ми се обрати мора да произведе толики број гласова?, 
мислио је Н обузет осећањем сопствене неважности (...).Јер заиста, шта су слова наспрам унесрећеног живота? И 
да ли треба неговати такве цивилизацијске симболе, ако та иста цивилизација не признаје право на избор појединца 
или пак читавог колектива који је истовремено и сам део исте.

Сећао се господин Н свог сна од пре неколико дана. Тај сан у стиховима као
да је дочарао паралелу између изгубљеног права и одбаченог писма:

 Узели су нам једно слово
 Па су пошли за другим
 Затим су почели да сакупљају наше речи
 
 А ми, ми смо гледали нека туђа посла
 Веровали у егзотичне приче
 И бавили се бајкама

 Ми сада вичемо
 Мада смо изгубили гласове
 Ми сада урламо, неартикулисано

 Јер, узели су нам једно слово
 Па су пошли за другим
 Затим су почели да сакупљају наше речи”

Анализирај детаљ из наведене сатиричне повести списатељице.

Драгомир Дујмов „Бели путеви” (2000)
„(...)није се знало шта толико дубоко тишти и гуши старог патријарха Чарнојевића, требао је да се весели 

одласку Турака. (...) Бринуло га је сукно туђих мантија и нумерисани дани новог римског календара. Иза ћесарских 
војника надирала је коб обријаних лица са постављеним немиром месеца на самом темену. Бели канапи са три чвора 
опасавали су њихове наслућене струкове и одавали ред, строгоћу и послушност. У својим бројаницама доносили 
су шапат латинских речи, а на себе су качили ужасне доказе стравичне смрти Христа на крсту. У очима су доносили 
страдање, шибање, крв и окове, бич и глогов венац, трње и страхоту разапињања на крст. Васкрс Исуса Христа 
ретко су помињали. Сва њихова нахођења потицала су из стравичне људске патње и темељила се на страху од вазда 
помињаних стравичних мука и крвавих рана Исуса Христа; до суштине никако нису стизали. У очима и у недрима, 
скривали су сличице на којима је Син Божји умочио своје беле прсте у – трновитим венцем обгрљено – крваво срце. 
И на томе су се заустављали. Истина им је заувек избегла оку и знању (...).”

?

ЗА
Н

И
М

Љ
И

ВО
С

Т

OK12-szerb.indd   240OK12-szerb.indd   240 8/10/2014   11:53:37 PM8/10/2014   11:53:37 PM



241

Младена Прелић „Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини” 

Иако малобројна, српска заједница у Мађарској још увек настоји да очува свој посебни етнички идентитет. 
Традиционално одређење припадности српској заједници подразумевало је православље, владање српским језиком 
као матерњим, српско име, и етничку ендогамију, односно порекло из етнички ендогамног брака. Током 20. века, 
међутим, уследиле су неке промене које су утицале на то да почне да се мења оваква концепција припадности 
заједници. Мешовити бракови постали су карактеристични случајеви. На пример, у Помазу је 1905. године било 776 
Срба, 170 српских домова, 211 брачних парова од чега 206 етнички ендогамних, а 5 мешовитих. Године 1974. било 
је 212 Срба, у 99 домова, од 68 брачних парова 25 је мешовито. Године 1996. од 59 брачних парова 27 је мешовитих. 
Дакле, евидентно је опадање броја становника а повећање броја мешовитих бракова.

• Трагичност периферије •

„А свуда у свету беле се празне, наше, старе, остављене цркве. Дуж целог Дунава наша су гробља сахрањено 
богатство. Треба тамо да сачувамо своје задужбине, торњеве и звона и понос своје прошлости, иако је несрећна 
(...).” 19 

„Гледајући на јужној периферији српске културе Хиландар, у коме нестају последњи српски монаси, и на северној 
Сентандреји, у којој изумиру последњи српски грађани, задивљеном посматрачу се чини да је све зидано залуд, за 
неког кога нема (...).”20
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    КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ
 
 

 БУДИМ

• Храм Великомученика Димитрија •

„Словеса (...) сложена на табли бакарној и положена 
у фундамент церкови”:

 Во имја Свјатија живоначалнија Тројици, Отца и Сина и Свјатаго 
Духа, создасја изнова сеј светиј храм свјатаго великомученика 
Димитрија јеже прежде бивши создат в љето 1697. при Леополде 
цесарје римском и при Арсенији Чернојевиче патријарсе закона 
греческаго и њежњ паки на ово созда сеј светиј храм при державе јеја 
краљевскаго величества Марији Терезији и при нашем патријарсе 
Арсенији четвертом. При епископе епархијалном Василији 
Димитријевиче. При отцу протопопе Несторе Живановиче с 
прочими свјашченици здешни и при поглаварје бирове Петре 
Димиче купнос таначници и с прочими ктитори православними 
христијани житељи будимскија краљевскија вароши Табани в љето 
1742. маја 8.”

Гаврило Витковић о крунисању:
„Месеца октобра 1814. дошли у Будим руски цар Александар I, 

аустријски цар Франц I и Вилхелм III краљ пруски. Сва три владаоца 
дођоше са Палатином Јосифом у будимску православну цркву. Јовану 
Витковићу као пароху јавише два сахата раније за долазак владалаца. 
Али се Јован Витковић ипак и за тако кратко време спремио да те 
високе госте достојно дочека и поздрави. У 10 и по часова дођоше 
владаоци у цркву, која је дупком била пуна љубопитним светом разне 
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вере и народности. С владаоцима дођоше министри и многи великаши. После молитава за здравље владалаца, млади 
парох Јован Витковић латинском беседом поздрави крунисане главе (...) затим је словенском беседом посебице 
поздравио императора руског (...) најпосле поздрави немачком беседом краља Вилхелма III.”

Уговор склопљен са сликаром Аксентијем Теодоровићем:
„Квита. Сверху 1500 форинти у сребрној монети, и словами једну хиљаду и пет стотина форинти којих са низу 

подписаниј на контракте молераја и златења цркве будимске храма Сошествија Свјатаго Духа из руке господара 
Јоана Кнежевића и господара Михаила Пуље црковнеме тутотром испаравно примио јесам со сим свидјетелтадло у 
Будиму 26. августа по наше 1881. Аксентије Теодоровић, живописац Н. Садски. „

Храм је у част 70. рођендана Јосифа Висаријоновича Стаљина рушен 1949. године.
Торањ је осликао 1774. године Теодор Илић Чешљар.21

БУДИМПЕШТА – српски споменици

Будим – Табан: српска заједница, трговци, занат-
лије, виноградари, угледни грађани живе у Будиму већ 
пре Велике сеобе. Данас успомену на стари српски 
Табан чува један једини крст и српски гробови на новом 
гробљу на Фаркашрету.

У Будимској тврђави, улица Орсагхаз бр. 9, на палати 
деспота Стефана Лазаревића данас се налази једна 
спомен-плоча са двојезичним натписом: „Ово здање 
даровао је краљ Жигмунд свом савезнику деспоту 
Стефану Лазаревићу, владару Србије” (1389–1427). 
Рељеф у бронзи је дело београдског вајара Небојше 
Митрића. Будимска тврђава је место погубљења Пере 
Сегединца (вође буне 1735. године).

Ресторан „Код златног јелена” био је српски књижевни салон Симе Игњатовића. Успомене на кућу оставили су 
у својим мемоарима Јаков Игњатовић, Милован Видаковић, Вук Стефановић Караџић. Вуков споменик, рад вајара 
Небојше Митрића, постављен је 1987. године на тргу Јелен. Храма посвећеног светом Димитрију, епископског 
двора, зграде црквене општине и школе више у Будиму нема.

Наведи српске споменике који подсећају 
на постојање Срба у Будиму у прошлости. ?
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ПЕШТАНСКЕ СРПСКЕ ЗАДУЖБИНЕ

Пешта: Храм посвећен Великомученику Георгију, освећен 1698. године патријархом Чарнојевићем, 1733. 
године је обновљен. Задужбине Наума и Јелене Бозда, Ангелинеум и Текелијанум основане су у 19. веку. У улици 
Вереш Палне налази се спомен-плоча Михаилу Витковићу. У Ваци улици на згради Српске црквене општине налазе 
се спомен-плоче Тихомиру и Стојану Вујичићу. Илијина вода налази се у блоку Природног музеја. 

Срби су на територији Аустроугарске имали више истакнутих добротвора, који су у свом родољубљу настојали 
да унапреде свој народ. У том смислу су „за сва будућа времена” одређивали коришћење својих задужбина.

У средњем веку задужбине су цркве подигнуте за покој 
оснивача. Овај обичај су неговали српски владари и српска 
властела од средњег века. Традиција задужбинарства 
је у 19. и у првој половини 20. века посебно развијена. 
Имућни Срби адвокати, трговци, индустријалци (...) 
подижу грађевине и поклањају их за опште добро. Има 
задужбина и у виду новчаних фондова. 

Највећи пештански народни добротвор је свакако 
Сава Текелија. Сава Текелија био је велики мецена 
српске просвете угарских Срба. У 19. веку називали су 
га у Мађарској „Сечењијем Срба”. У својој задужбини, 
Текелијануму, помагао је школовање српских студената 
који студирају у Пешти. Текелијанум је Сава Текелија 
основао 1838. године. Лично је управљао Заводом од 
његовог оснивања до своје смрти 1842. године. Својим 
завештањем одредио је да српска деца која ће се школовати 
добију бесплатан стан и по 100 форинти годишње. После 
смрти Саве Текелије Завод је био под надзором Матице 
српске, а када је Матица пресељена у Нови Сад, Завод 
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је дат под надзор Српске православне црквене општине у Пешти. Од 1902. године њиме је управљао Патронат. 
Пред Први светски рат подигнута је садашња импресивна зграда. Прве године рада Текелијанум је имао само 12 
питомаца, да би до Првог светског рата достигао број од око 350 питомаца. После Другог светског рата Текелијанум 
је престао са радом. 

Стојан Вујичић у књизи „Срби у Будиму и Пешти” овако описује Текелијанум:
„У двоспратној, класицистичкој кући, која је била на месту данашњег здања у Вереш Палне улици од броја 17 до 

19 оснивач је још за живота отворио свој дом за студенте који су учили на пештанском универзитету – познат под 
именом Текелијанум. Спомен на оснивача је овековечен на некадашњем натпису који је уклесан у црвени мермер и 
узидан изнад капије старог здања, а после постављен у кровном фризу нове зграде, на мађарском и српском језику: 
Th ököly a tanulóknak – Тјукјли учашимсја! На месту старог здања према плановима Шандора Фелнера подигнуто је 
велико импозантно заводско здање које и данас стоји, с најамним стамбеним крилом. Изградња новог Текелијанума 
уз трошак од 800 000 круна је у овом веку била највећа инвестиција престоничких Срба. Између другог и трећег 
спрата су постављена три бронзана рељефа дело вајара Лајоша Генција. Рељефи представљају Саву Текелију на 
темишварском српском народном сабору 1790. године, затим отварање Текелијанума 1838. године: у присуству 
српских грађана и представника цркве Сава Текелија уводи своје прве стипендисте у Завод. Трећи рељеф је 
алегоричан, славље успомене оснивача: у присуству патријарха Георгија Бранковића, епископа будимског Лукијана 
Богдановића, заводског управитеља Стевана В. Поповића, председника пештанско-будимских црквених општина и 
њихових свештеника и других српских нотабилитета овенчава се ловоровим венцем биста Саве Текелије. У левом 
углу, у салонском капуту, види се и архитекта Шандор Фелнер. Керамичке украсе извела је фирма Браћа Жолнаи. 
Декоративно је украшена свечана сала дома на високом приземљу, у којој су сваке године 27. јануара приређиване 
свечаности и беседе о празнику заштитника српске просвете, првог архиепископа Светог Саве, сећајући се 
истовремено и оснивача поводом имендана. Свод свечане сале је украшен племићким грбовима породице Текелија-
Поповић. У старом здању, које се популарно називало Пантеон, становао је Коста Руварац, Вељко Петровић 
(...). 

Ангелинеум, Српска православна женска задруга 
Свете мајке Ангелине, представља задужбину Лазара 
и Софије Дунђерски. Дунђерски су је уз помоћ многих 
добротвора основали 1898. године, са циљем да школују 
и васпитавају женску децу. Због недостатка материјалних 
средстава није радила све до 1904. године када су са својим 
прилозима Лазар Дунђерски, а потом и многобројни 
добротвори, помогли почетак рада. Зграда Васпиталишта 
и данас постоји у Ваци улуци број 63.22 

Стојан Вујичић у књизи „Срби у Будиму и Пешти” о 
Ангелинеуму пише: „Српска православна просветна 
женска задруга Свете Мајке Ангелине основана је да 
помогне образовање девојака које су уписане у средње, 
више или стручне школе у престоници и да им за време 
студија обезбеди смештај у васпитном Заводу. 

За одржавање Завода знатан прилог дао је тадашњи 
српски патријарх карловачки Бранковић (као врховни 
патрон), а Лукијан Богдановић као епископ будимски. 
Лазар Дунђерски приложио је 100.000 круна са циљем 
да се што скорије подигне посебна зграда васпита-
лишта. Пројектовање куће Ангелинеума је поверено 
архитекти Палу Липтаку. Троспратна кућа у Вацкој 
улици бр. 63 завршена је 1908. године. Једини украсни 
елеменат је тимпанон. У њему је у мозаику лик Свете 
Ангелине изведен према цртежу српског сликара 
Паје Јовановића у духу византијске традиције. Испод 
лика је српски натпис: „Света Мајка Ангелина”. На 
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згради је била постављена и спомен-плоча од шведског гранита, изнад прозора на првом спрату, с уклесаним, 
позлаћеним натписом: „Задужбина Лазара и Софије Дунђерски, сазидана 1908. године”. Плоча је крајем педесетих 
година, после подржављења (1952) уклоњена. Васпиталиште је према својој првобитној намени радило само до 
Првог светског рата, а после су се од прихода куће све до 1952. године издавале стипендије ученицима. 
 

Занимљивом епизодом из живота сликара Паје Јовановића списатељица Тијана Палковљевић (Три пештанске 
епизоде Паје Ј.) осветљава настанак мозаике св. Ангелине на згради у Ваци улици бр. 64: „Хермина Муни Даубер, 
риђокоса лепотица из Будимпеште дуго година је била модел и муза великог српског сликара Паје Јовановића. Иако 
је Муни била 30 година млађа, уваженом сликару није сметало. Венчање је обављено 27. марта 1917. године у Будим-
Пешти. Чувени мозаик на којој је приказан лик Свете мајке Ангелине и који краси здање негдашњег Ангелинеума 
крије црте Муни, супруге Паје Јовановића.”

Задужбина Наума и Јелене Бозда
Супружници своје богатство су оставили за добробит српског народа. Наум Бозда је решио да својом 

задужбином потпомогне материјални развој младих српских занатлија, а његова супруга Јелена одлучила је да својом 
оставштином помогне младе српске трговце, медицинаре и удаваче сиромашног стања православне вере у Угарској, 
пре свега оне из Пеште, Будима, Сентандреје.

 Наум Бозда је био пештански трговац. Стекао је велико богатство у Пешти. Целокупно имање завештао је 
тестаментом (који датира од 1. јуна 1853. године) сиромашним занатлијама, православним Србима, под условом 
да се ожене и отворе себи радњу у Пешти. Задужбина породице Бозда ступила у живот после њихове смрти 187о. 
године. Руковођење заоставштином под називом „Завештање Јелене и Наума Бозде” поверио је Српској православној 
општини пештанској. Задужбина је подржављена 1952. године. На лепом еклектичном прочељу троспратнице 
сачувана је плоча на српском и мађарском језику са именима задужбинара и амблемом.23
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БУДИМСКА ЕПАРХИЈА

Блажено почивши епископ Данило у књизи „Будимска епархија – пример верности” пише:
„Будимска епархија је украсила мађарску земљу дивним храмовима и непоновљивим вредностима 

византијске уметности као што је манастир у Српском Ковину и храм у Стоном Београду. Међутим, 
због наше малобројности, ми смо у опасности асимилације и нестајања. Мађарска је – на нашу радост – 
правна држава, али од нас зависи колико ћемо ми та права остварити на делу, колико ће наше мањинске 
школе и наша гимназија давати продуховљено образовање на матерњем српском језику и колико ће 
наши свештеници и родитељи бити ревносни у ширењу веронауке при нашим парохијама и у својим породицама. 
Питамо се да ли ће наша нова интелигенција разумети поруку Милоша Црњанског кад је он православље назвао 
слатко православље.” 

Слажеш ли се са проценом епископа Данила о нашој прошлости, 
садашњости и будућности у Мађарској? ?
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• Из историје српске цркве  •

У 11. веку Рашка је била под духовном влашћу 
охридског архиепископа. Године 1219. Српска 
црква постаје независна. Архиепископско седиште 
постао је манастир Жича, а први архиепископ 
Сава Немањић. Још у 13. веку ново седиште 
архиепископије је Пећ. Поред архиепископије 
Свети Сава је основао још 9 епархија: Будимљанску, 
Дабарску, Зетску, Моравичку, Призренску, Рашку, 
Топличку, Хвостанску, Хумску. Поткрај 13. века 
створене су две нове епархије: Мачванска и 
Браничевска. Године 1318. на списку епископа 
јављају се још два епископа: скопски и липљански. 
Године 1346. први патријарх постао је архиепископ 
Јоаникије. Највиши ранг међу архијерејима добио је скопски архијереј. Одмах иза њега долази охридски архиепископ. 
Старе епископије подигнуте су на степен митрополија. После прогласа Патријаршије (1346) византијска црква 
бацила је анатему на нову српску патријаршију и царство. Измирење дошло је тек 1375. године, у време владе кнеза 
Лазара и великим заузимањем старца Исаије. Српска Патријаршија укидана је два пута (1459. и 1766. године) а 
обнављана 3 пута (1557, 1848. и 1920. године).24

 

• Устројство српске православне цркве •

СПЦ као државна установа има и свој Устав. Према том уставу на челу 
СПЦ је патријарх српски као њен непосредни поглавар. Патријарха српског 
бира Свети архијерејски сабор, који се састоји од архијереја СПЦ. Патријарх 
се бира из редова архијeреја СПЦ. Свети архијерејски сабор састаје се 
сваке године и на свом заседању између себе бира 4 архијереја који на челу 
са патријархом чине Свети архијерејски синод, који заједно са патријархом 
управља Српском црквом.

Српска православна црква је подељена на епархије. Свака епархија 
има свога архијереја (епископ – владика) који је њен непосредни поглавар. 
Епархију чине градови и села једне историјске покрајине, као нпр. Жичка, 
Шумадијска. За православне Србе који живе у иностранству основане су 
тамо и епархије. Епархија је подељена на архијерејска намесништва, црквене 
општине и парохије. На челу намесништва је архијерејски намесник кога 
поставља надлежни архијереј из редова свештенства.

Црквену општину сачињава једна парохија или више њих. Ако у месту има више парохија, оне сачињавају једну 
црквену општину, која има свој Управни одбор на челу са председником. Парохија је заједница лица која стоје под 
духовним руководством једног пароха (свештеника). У једном месту може бити више парохија, а више мањих места 
сачињавају једну парохију и црквену општину.

Манастири имају своје старешине и стоје под непосредним руководством Епархијског архијереја.
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Запамти следеће датуме и догађаје:

– године 1219. независна Српска црква – Жича; први архиепископ је Сава Немањић

– године 1346. Српска патријаршија – Пећ; први патријарх је Јоаникије; анатема; 

– године 1375. измирење Васељенске и Српске цркве; 

– године 1459. укидање Српске Патријаршије (Турци); 

– године 1557. обновљена Српска Патријаршија – Макарије Соколовић; (Турци); 

– године 1766. укинута Српска Патријаршија(Турци); 

– године 1848. обновљена Српска Патријаршија– Сремски Карловци – Јосиф Рајачић; 

– године 1920. обнова Српске Патријаршије –Краљевина СХС; 

• Црквени раскол (1963) •

Црквени раскол међу Србима у САД и Канади, који се затим проширио и на европске земље, био је изведен због 
потребе Тита да се стара и нова емиграција, окупљена око свргнутог краља Петра II, својим бројем и богатством 
не оснажи до мере да угрози режим у земљи. Подела је била идеолошког карактера, почела је оспоравањем 
надлежности Патријаршије у Београду из чије надлежности се издвојила. „Слободна српска црква” под владиком 
америчким Дионисијем, који је 1963. године са својим присталицама престао да се покорава мајци цркви. Подела на 
„Расколнике” и „федералце” превладана је тек 1992. године у Београду, на Сретење.”

Прикажи устројство СПЦ.

Др Георгије Зубковић епископ будимски (1913–1951)
Пореклом из Новог Сентивана, рођен је 23. априла 1878. године у Будиму, где је завршио основну школу и 

гимназију. После свршених студија богословије и стицања звања доктора теологије, замонашио се 1905. године 
у манастиру Бездин. На чело наше Епархије постављен је 1913. године. Те, 1913. године, под неразјашњеним 
околностима, у Аустрији умире српски патријарх Лукијан Богдановић, па је један од првих задатака епископа 
Зубковића да патријархове остатке идентификује и допрати у Сремске Карловце. Страдања епископа настали су 
одмах по окончању Првог светског рата. Српске трупе су 13. новембра 1918. године ушле у Барању. Срби, заједно 
са својим владиком, били су изложени мађарским шовинистичким насртајима. Тежак положај Будимске епархије 
наставља се у време оптације. Априлских дана 1941. године као члан Вишег дома мађарског парламента, заједно 
са Бајчи Жилинскијем тражи утврђивање кривице за почињене злочине у Бачкој и Барањи. У годинама после 
Другог светског рата, епископ Зубковић два пута је кандидован за српског патријарха. Четрдесетих година 20. 
века је дошло до подржављања српских школа у Мађарској, Информ биро и рушење будимске цркве. После 
срчаних тегоба и у непрекидној борби за свој народ, умире 11. априла 1951. године. Мађарске власти не дозвољавају 
окупљање и службу у нашем храму, епископ бива сахрањен као обичан смртник, да би тек после ексхумације његово 
тело било наново опојано и положено у сентандрејску Саборну цркву.

?
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Запис епископа Зубковића25

„(...) владика Зубковић је са посебним ритуалом примао делегације из 
српских села које су долазиле у краљевски град ради решавања разних проблема 
(...) једном приликом, представници црквене општине из барањских села 
Рацмечке дођоше на жалбу због неизмирених рачуна. На њихову несрећу, 
покварени иконописац, извесни Аћим Несторовић, примивши предујам нестаде 
а да притом није намоловао ниједну икону. Традиционално, Срби из Рацмечке 
нису се бавили земљорадњом. Уместо орања и косидбе, они су се определили 
за трговину коњима (...) сегедински и пештански хусари беху њихови редовни 
купци. Тако су поводом поступка поквареног иконописца изабрали и послали 
четворочлану делегацију да у Будиму неке црквене ствари са владиком разреши. 
Једнооки Крсто Грубић, ћопави Панто Вукајловић, глуви Коста Клајић и сакати 
Благо Десанчић (...) зауставише се испред велелепне двоспрате владичанске 
палате (...). Владика их дочека у својој канцеларији. Дијецезан их саслуша 
и запита кога то они, у ствари, заступају. – Молим Вас, преосвећени, ми смо 
сви бирани! (...) Владика им даде савет и пожели срећан пут. Док су одлазили, 
иза затвореног прозора, епископ их је пратио зачуђеним погледом. Једнооки 
Крсто је глувом Кости жучно објашњавао о чему је преосвећени говорио, док 
је ћопави Панто, вукући ногу, изгубио равнотежу и покушавао да ухвати празан рукав сакатог Блага, а који је, пак, 
у својој здравој десници држао пљоснату флашу и наздрављао (...) – Господе, какви ли су тек остали? – замишљено 
прозбори владика Зубковић.”

Милош Апић мученик (1941)

Био је сантовачки свештеник. Рођен је 3. јула 1914. 
године у Помазу, где је завршио српску вероисповедну 
школу. Матурирао је 1930. године у будимпештанској 
гимназији „Арпад”. Потом је похађао богословију 
у Сремским Карловцима, иуспешно завршио 1936. 
године. До октобра 1938. године радио је као чиновник 
канцеларије Епархије будимске у Сентандреји. После 
венчања са Зорком Тадић из Баје, рукоположен је 
октобра 1938. године и постављен за администратора 
парохија у Сечују и Шумберку. На сантовачку парохију 
је постављен 1. децембра 1939. године. Истовремено, 
био је задужен да опслужује и малобројну српску 
парохију у Баји.

Мучеништво Милоша Апића почиње политичким збивањима у Хортијевој Мађарској. Априла месеца 1941. 
године у јужним деловима Мађарске почиње прогон српских интелектуалаца. Априла 10. ухапшен је под оптужбом 
(сантовачког берберина) да је са звоника српске цркве лампом слао сигнале југословенским јединицама. У петак, 
11. априла, из правца Бачког Брега југословенска артиљерија испалила је неколико хитаца према Сантову. То је био 
главни разлог да се српски парох затвори. Јереј Милош Апић је у месној општини злостављан. Поломљене су му 
руке и ребра. Следећег дана, 12. априла 1941. године на Лазареву суботу, крвавог српског пароха, везаног ланцима 
спровели су до Францовог канала, где је стрељан. У злостављању и свирепом убиству учествовали су водници Антал 
Кунсабо, Јожеф Андраши и Јанош Нађ.

Тело покојног Апића пронађено је 25. априла у Дунаву код Мохача. После лекарске обдукције сахрањен је у 
мохачком српском православном гробљу 27. априла 1941. године увече у 8 сати. Сахрану је обавио Алексеј 
Бабић, јеромонах грабовачки. Народни суд је 1945. године као ратне злочинце осудио Јаноша Нађа на смрт, Антала 
Кунсабоа на 15 година робије, а Јожефа Андрашија на 5 година затвора.26
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Писмо епископа будимске епархије др Георгија Зубковића, упућено 1941. године министру унутрашњих 
послова:

„Дана 17. априла текуће године узео сам храброст да замолим Ваше високо достојанство да будете милосрдни 
и да пустите на слободу Милоша Апића, српског свештеника из Помаза. У међувремену сам добио обавештење да 
су, потпуно измрцварено тело Милоша Апића са изломљеним удовима и са два метка у глави, пронашли у једном 
рукавцу Дунава поред Мохача 25. априла текуће године и да су тело однели у Мохач 27. априла у присуству 
истражног судије, када је извршено и сецирање.”

СРПСКА ЦРКВЕНОУМЕТНИЧКА ЗБИРКА 
СЕНТАНДРЕЈА

 
Српска православна црквеноуметничка збирка у Сентандреји основана је 1964. године као музејска установа 

Српске православне епархије будимске, чију основу је чинила владичанска ризница у Сентандреји. Основни фонд 
Збирке обухвата уметничка остварења из 18. века.

Збирка у Сентандреји обухвата и приказује само један део уметничког блага Епархије, док се преостале старине 
чувају у четрдесетак српских цркава које данас постоје широм Мађарске.

Српска уметност је у 18. веку под утицајем савремених уметничких струјања у Европи напустила средњовековно-
позновизантијска обележја. Сачувајући у тим процесима сопствени духовни и ликовни идентитет, она је изнедрила 
и црквеноуметничка остварења нарочитих вредности.

Најстарија рукописна књига у Будимској епархији је „Ловрански кодекс”. Исписана је на пергамету у првој 
половини 14. века. Књига обухвата службе од Лазареве суботе до Недеље свих светих.

Крст са распећем 
у дуборезу (16. век)

 био је саставни део од ранијих 
иконостаса цркве 

Успења Богородице 
у Српском Ковину.

Патријарх Арсеније Чарнојевић 
портрет је насликан непознатим мајстором 
почетком 18. века, темпером на дрвету. 
Патријархов лик је насликан на икони 
Исуса Христа која се налазила на 
архијерејском престолу српске 
цркве у Острогону.

 

Богородица са Христом (зограф Митрофан, почетак 18. века). У средини 
је насликана Богородица са Христом, а њу крунишу анђели. На рубовима, у 
горњем делу су света Тројица којој прилазе Богородица и Свети Јован Претеча са 
арханђелима, са стране су распоређене представе Христових страдања, а у доњем 
делу ликови светитеља. Хладни сивкасти тонови упућују на критско-венецијанске 
узоре. Икона, која се истиче особеним квалитетима, откривена је у српској цркви 
у Чипу.
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Дарохранилница – дело непознатог мајстора око 1760. године. Дарохранилница коју држе 4 анђела и која се 
одликује витким барокним облицима, са звоником и два кубета, израђена је за манастир Грабовац непосредно после 
подизања нове манастирске цркве. Дарохранилница одражава основне архитектонске облике те цркве.

Христов гроб – радионица Теодора Симеонова око 1770. године у средишњем 
делу балдахина налази се јединствено конструисана представа Христовог полагања 
у гроб. У овом делу су насликани и допојасни ликови апостола, док се у доњем делу 
са свих страна налазе представе Христових страдања. Дуборезбарени и сликани део 
има обележја јужнобалканских радионица. Христов гроб потиче из цркве Успења 
Богородице у Српском Ковину.

Архиђакон Стефан представљен је са атрибутима, камењем и кадионицом у руци. 
Одежда је богато украшена густим декоративним мотивима. На икони се од стилских 
и ликовних новина посебно истиче пејзаж са реком и богатом вегетацијом. Стефан 
Тенецки је под утицајем руске и украјинске барокне уметности развио препознатљив 
сликарски рукопис, који се уочава и на овој икони из српске цркве у Ходмезевашархељу.

Тајна вечера је слика Михаила Живковића 
(1794). Настала је у духу познобарокног еклектицизма 
раскошно изрезбарена картуша, као део некадашњег 
иконостаса српске цркве у Балашађармату.

Богородица са Христом стоји на облацима. Икону је Арсеније Теодоровић насликао (1818–1820) као 
престону за иконостас некадашње Саборне цркве у Будиму. Класицистичким схватањем сликар истиче продуховљене 
изразе, топлији колорит, драперију која је насликана у меким наборима.

Српска православна црквено-уметничка и научна збирка у Сентандреји
Отворена је 12. октобра 1990. године. Формално је основана још 1964. године. Основа ове збирке је црквено-

уметничка баштина која је настала на тлу Угарске од 15. века наовамо (из 70 цркава и ризница будимских владика). 
Године 1989. адаптирано је једно старо здање у комплексу епископске резиденције. Књижни фондови (епископа 
Арсенија Стојковића и доктора Георгија Зубковића) остали су у епископској резиденцији. Ту се налазе и рукописи 
из скрипторија од 1690. године чији су преписивачи били Кипријан Рачанин, Јеротеј Рачанин и Гаврил Стефановић 
Венцловић и рукописи из манастира Грабовца. Богат је материјал из 18. века, предмети епохе барока, рококоа и 
позног барока. Иконе Теодора Грунтовића, Михајла Живковића и Арсе Теодоровића. Изван отаџбине, после 
Хиландара ово је најзнатнија црквено-уметничка збирка. 
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• Сентандреја – културни споменици •

тематско понављање 
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 СРБИ У СВЕТУ

 

Аустрија: Срби се у Аустрију селе од 15. века (Шајкаши). У Бечу је интерниран Ђурађ Бранковић почео писати 
„Хронике”; ту су излазиле (1813–1821) „Новине србске” Димитрија Давидовића. Српску колонију данас чине 
углавном радници, око 350.000 Срба. Осим Беча многи живе у градовима Линц, Инсбрук, Салцбург. Клубови и 
удружења Срба у Аустрији учлањени су у Савез југословенских и српских заједница. Сваке године организују 3 
значајне манифестације: „Колико познајем своју отаџбину” (квиз за ученике допунске наставе); Радничко-спортске 
игре; Смотру културно-уметничких активности.

   Срби су од 1860. године, на молбу патријарха Јосифа Рајачића и угледних Срба, формирали своју црквену 
општину. Прва српска црква  Свети Сава освећена је 1893. године, а свечаности је присуствовао и цар Фрања Јосиф. 
У Аустрији постоји 9 црквених општина и 13 парохија.

Канада: Срби се масовније исељавају у Канаду 1926–1928. године. Радили су  најтеже послове: у рудницима, на 
сечи шума, изградњи путева, у аутомобилским компанијама. Прву црквено-школску општину су формирали 1912. 
године у Ређајни. Српска црква у Хамилтону је  саграђена  1917. године, а нова црква Свети Никола  је тамо подигнута  
1964. године – ови храмови су средиште духовног и културног живота канадских Срба. Канадска епархија данас има 
27 цркава. После Другог светског рата у Канаду се уселило више од 100.000 Срба. Рачуна се да данас у Канади живи 
до 400.000 Срба са статусом исељеника. Срби су у Канади формирали много удружења, клубова, хуманитарних и 
струковних организација. „Српска национална академија” је позната српска организација. Седиште јој је у Торонту. 
Удружење књижевних стваралаца „Десанка Максимовић” окупља песнике, писце, лингвисте и драмске уметнике. У 
Торонту је позната књижара „Србика”. Њени власници су брачни пар Олга и Живко Апић. Значајне су и привредне 
асоцијације Удружење привредника. У Канади излази већи број листова и емитују се радио и ТВ програми на 
српском језику. При црквеним општинама су организована добротворна друштва, фолклорне групе, српске школе 
и црквени хорови.

Зна се да нису Срби у Мађарској једини Срби који живе ван матичних земаља, Србије, Црне Горе и Босне и 
Херцеговине. Срби су се од средњег века масовним сеобама исељавали и настањивали у суседним земљама.

Стварање духовног јединства српског народа на традицијама Српске православне цркве, имало је пресудан 
значај за опстанак Срба на овим просторима.

У данашњим условима јединство целокупног српског народа се може замислити и остварити само као духовно 
јединство у језику, култури, повезаности и узајамном познавању.

О српској дијаспори, по слободном избору, 
читај у Прилогу.?
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Милош Црњански
 

Две темељне институције у историји српског народа биле 
су црква и држава. Извор духовне повезаности Срба јесте 
колективно осећање патње и бола. Мртви су стварали Србију и 
Југославију. Срби су током историје научили да се и смрћу ствара 
оно што су прехтодни нараштаји замислили. Сеобе српског 
народа трају још од Стефана Немање и то ће постати судбина 
српског националног бића. У тим дугим сеобама, Срби ратују за 
другог, али и за своју државу, при чему се држава не ствара само 
оружјем већ и везом с прошлошћу. Свети Сава, Карађорђе и 
Александар Карађорђевић три су највеће личности у историји 
српског народа. Они су специфичним средствима утицали на 
историјско кретање Срба. Свети Сава је онај који је одредио 
почетак колективне егзистенције, и он је за српски народ оно 
што је за Чехе Јан Хус, за Мађаре круна Светог Стефана, за 
Французе Јованка Орлеанка. Он је први српски просветитељ и 
извор српске културе, творац државе са Стефаном Немањом, 
он је издејствовао самосталност српске цркве и први донео 
законе архиепископског достојанства. Свети Сава је политички, 
верскокултурно и просветно у темељио српско национално биће.

Ове тврдње се налазе у књизи Зорана Аврамовића „Политика и књижевност у делу Милоша Црњанског” у 
поглављу „Разумевање и обликовање српског народа”.

 • Срби – исељеници у прекоморским земљама •

Једна од битних карактеристика историје српског народа су сеобе у друге земље. Тако су и сеобе Срба у 
прекоморске земље, нарочито у Америку, најстарије, економски условљене, добровољне миграције. Срби су 
се од најстаријих досељавања па до данас самоорганизовали, стварајући своје националне духовне, друштвене и 
политичке асоцијације. Њихове самоорганизације, неговање етничког и националног идентитета допринело је и 
одржавању веза са отаџбином.

Досељавање Срба у САД подељено је на „старе” и „нове” имиграције. О првим српским исељавањима не постоје 
писани трагови. Претпоставља се да рано досељавање Срба обухвата осамдесете године 19. века. У овом првом 
таласу сеобе у Америку стигао је и Михаило Пупин, који је радећи на Колумбија универзитету стекао светску славу 
као професор, научник и проналазач. У периоду од 1880. до 1914. оснивају се добротворна друштва (Змај, Српски 
клуб). Прва српска православна црква Свети Сава саграђена је у Калифорнији (1894). Највећи број српских 
исељеника радио је у рудницима и у фабрикама црне металургије. 

Михајло Пупин

Рођен је у банатском Идвору, у општини Ковачица. Великан науке био је и велики родољуб. Велики део 
свог богатства поклонио је за напредак науке, за хуманитарне и културне акције, за стручно оспособљавање 
пољопривредних стручњака у родном крају. Основао је неколико фондова за школовање омладине; за објављивање 
материјала о српским старинама; фонд за рад у народном дому и баштованској и воћарској школи у Идвору.

Као пријатељ тадашњег америчког председника Вилсона, Пупин је много учинио за добробит Србије на мировној 
конференцији у Паризу. Савезници су Пупинов завичај, Банат, доделили Краљевини СХС. За време Првог светског 
рата народу Србије и Црне Горе прикупио је помоћ у износу од 140 000 000 долара. Пупин је тада заложио своју 
целокупну имовину да би гарантовао за оружје и муницију српској војсци на Солунском фронту.
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Пупинови воде порелко из Москопола (Албанија). У 17. веку је у некој кавги убијен Васила Пупу Козу (Влах). 
Његова удовица Пупа се са 4 сина и стоком преселила у Македонију. Њен син Константин имао је два сина Арсена 
и Михајла. Арсен је по баби узео презиме Пупин. Један његов син, Константин (1814–1873), био је Михајлов отац.

Пупин је патентирао 24 проналаска из телефоније, телеграфије и радио-технике. „Пупинови калемови” 
омогућавају пренос електричних сигнала на велике даљине. Годинама је радио као професор на Колумбија 
универзитету. За своје аутобиографско дело „Са пашњака до научењака” добио је Пулицерову награду за књижев-
ност (1924).

Образовно-истраживачко друштво „Михајло Пупин”, Телеком Србија и САНУ 2014. годину прогласили су за 
„Пупинову годину”.

СРБИ И МАЂАРСКА РЕВОЛУЦИЈА 
1956. ГОДИНЕ

Учесници мађарске револуције у Будимпешти 1956. године били су Тихомир и Стојан Вујичић, а у Печују Милан 
Недељков. Њихове успомене на револуцију сачуване су у следећим личним изјавама: 

Стојан Вујичић: „(...) Ја мислим да и Срби, а можда би се могло рећи да националне мањине у Мађарској уопште, 
у тих октобарских дана 1956. године били су на неки начин по страни. Можда чак ту револуцију, тај народни или 
национални устанак нису ни сматрали својим. 

Ја сам тада био студент пред дипломом на Филозофском факултету будимпештанског универзитета и, дакако, 
учествовао сам у тим догађајима пре свега са својим колегама студентима. Међутим, ја и мој покојни брат Тихомир, 
имали смо извесног и одређеног удела у идејној припреми тих октобарских догађаја 1956. године, јер баш у пролеће 
1955. ми смо обоје били међу оних првих 50–60 чланова оснивача који су организовали Петефи кружок, који је, као 
што знамо, имао фундаментални допринос баш у идејној и идеолошкој припреми тих револуционарних збивања 
(...).

Ја сам имао један интересантан контакт тих првих октобарских дана и то са књижевником Добрицом Ћосићем 
који је дошао у Будимпешту ујутро 23. октобра на позив нашег часописа за књижевност Nagyvilág и био је гост Савеза 
књижевника Мађарске, тако да је заједно са Петром Верешом и осталим мађарским књижевницима који су тада 
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предводили демонстрације код Бемовог и Петефијевог споменика 
Добрица Ћосић дефиловао у првом реду демонстраната. Вративши 
се у Југославију, он је написао свој дневник под насловом Седам 
дана у Будимпешти.

Године 1989., на 33. годишњицу октобарске револуције, ја сам 
превео и издао на мађарском језику овај дневник Добрице Ћосића. 
Октобра 23. 1989. године, на дан када је поново проглашена 
Република Мађарска, ја сам са Добрицом Ћосићем стајао испред 
мађарског парламента.”

Милан Недељков, дипломирани електроинжењер у пензији, 
рођен је у свештеничкој породици, 1956. године студент Више 
педагошке школе у Печују: „Формиран је печујски огранак 
МЕФЕС-а. Међу 9 чланова Привременог одбора биран сам и ја. 
Као посланик, учествовао сам на земаљској скупштини МЕФЕС-а 
у Будимпешти. Због сумње да је као члан Привременог одбора 
МЕФЕС-а био један од организатора учешћа печујских студената 
у контрареволуционарним збивањима био сам ухапшен (...) суд 
је 1958. године донео пресуду према којој Милана Недељкова 
проглашава невиним (...). За то време–11 месеци – Недељков био 
је интерниран у Киштарчи и Тукуљи. После хапшења искључили 
су нас из свих земаљских виших школа. Та одлука је 1966. године 
повучена. „

• Последице револуције 1956. •

Учесници „Петефи” кружока су гајили симпатије према Титу и Југославији (...). На челу југословенске амбасаде у 
Будимпешти био је отправник послова Далибор Солдатић (...) Солдатић 3. новембра нуди азил Нађовој групи (...). 
Са Нађем су у амбасаду дошле 24 одрасле особе и 13 деце. Руси су 5. новембра из једног тенка отворили ватру на 
југословенску амбасаду и смртно ранили Момчила Милованова, првог секретара, одговорног за културу и штампу, 
који се појавио на прозору (...). Након писмене потврде, потписане од Кадара и Миниха, да сви могу слободно 
напустити посланство и вратити се у своје домове, сви су пошли према припремљеним аутобусима. Солдатић је 
зауставио Имре Нађа и наговарао га да не напусти посланство. Нађ није хтео да остане даље. (...) Као што се зна, 
Нађа и његове пратиоце Руси су киднаповали и пребацили у Румунију.

Милован Ђилас је због јавног солидарисања са мађарском револуцијом ухапшен 19. новембра 1956. године и 
осуђен на дугогодишњу робију.

Судбина и коментари (Радослав Петковић)
Када сам стигао у Будимпешту, 23. октобра, то је био један, бескрајни дан (...) преко радија (...) схватио сам 

да је Владислав Гомулка изабран за генералног секретара пољских комуниста, Пољске уједињене радничке партије 
(...) захтеви Петефијевог круга били су: избор Имре Нађа на неку важну функцију; јавно суђење Михаљу Фаркашу; 
преуређење односа са Совјетским Савезом; развој социјалистичке демократије преко народног фронта (...).

(...) демонстранти су код Петефијевог споменика (...) код споменика Јожефа Бема (...) било је скупљено више 
десетина хиљада људи (...) биле су развијене мађарске заставе и певало се „Itt  élned halnod kell.” 

Где је нашао уточиште Имре Нађ 3. новембра 1956. године?
Шта знаш о судбини Имреа Нађа? ?
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РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА У МАЂАРСКОЈ
2011. ГОДИНЕ

 
Упоређивањем резултата пописа становништва из 2001. и 2011. године у вези са народностима у Мађарској, по 

питању два важна фактора – народносна припадност и матерњи језик – виде се главне промене. Значајно се повећао 
број припадника народности. Срба је 2001. било 3 816 по припадности, а на основу матерњег језика регистровано 
је 3388 особа. На попису 2011. године српска народност у Мађарској бројала је 7210 особа, а 3708 њих су се 
изјаснили да им је матерњи језик српски. Упоредивши два пописа становништва, можемо констатовати значајан 
бројчани пораст српског становништва у Мађарској. Тај број је најбрже растао у урбаним срединама, поготово у 
Будимпешти.

 
У Мађарској је 2001. године живело 10.198.315 становника, а 2011. године има 9.937.628 житеља.
Укупан број припадника неке од мањина 2001. године износио је 313.832, док је 2011. године регистровано 

555.507 таквих особа. Ако се у обзир узме и изјашњавање о матерњем језику, њихов број достиже 644.524. Укупан 
број припадника народности 2011. је био: Срба 10.038; Бугара 6272; Рома 315.583; Грка 4642; Хрвата 26.774; 
Пољака 7001; Немаца 185.696; Јермена 3571; Румуна 35.641; Русина 3882; Словака 35.208; Словенаца 2820; 
Украјинаца 7396. 

Шта можеш установити на основу статистичких података о броју становника Мађарске? 
Користећи појмове миграција, емиграција, наталитет, морталитет покушај да објасниш видљиве 
тенденције у бројчаном стању житеља Мађарске. Да ли је могао природни прираст српског живља 
дати наведене резултате? Чиме се може тумачити бројчано повећање Срба у Мађарској у року 
од 10 година? Да ли се може на основу наведених података истаћи и јачање српског идентитета?

         СРПСКЕ УСТАНОВЕ

СРПСКО ШКОЛСТВО У МАЂАРСКОЈ

На подручју Карловачке митрополије било је више врста школа. Положај и развој тих школа битно су зависили од 
Закона од 1868. године. XLIV законским чланом о народностима мађарски језик је проглашен за званични службени 
језик управе и администрације. Угарски сабор 1879. године донео је одлуку о обавезном учењу мађарског језика у 
школама. Светозар Милетић водио је тешку и упорну борбу да заустави или бар ограничи ток претварања српских 
верских школа у државне школе и тако донекле осујети опасност од мађаризације. У том погледу најзначајнију улогу 
одиграли су лист Застава, и педагошки часописи Учитељ и Нова школа. Број српских основних школа на подручју 
Карловачке митрополије у школској 1908/1909. години – на основу статистичких података о српским основним 
школама – износио је 268 а у школама било око 500 учитеља и учитељица. Осим основних школа и забавишта 
постојале су гимназије, више девојачке школе, богословија и учитељске школе. Ове школе су друштвено-просветном 
улогом дале непроцењив допринос очувању српске националне свести и општем развоју српске културе.30

  

Ђорђе Магарашевић „Из прошлости српске школе” (1898)
(...) одмах после сабора 1730. године школе су основане и било их је по већим српским местима Аустро-Угарске, 

али се озбиљније о њима мислило тек за владавине царице Марије Терезије (...) питање ћирилице био је централни 
проблем у тадашњем српском школству (...) убрзо се и питање језика јавља као отежавајући проблем тадашњег 
српског школства: српски учитељи према наредби од 1786. године морају и тако увежбани бити немачком језику 
и у свим школским предметима, да их могу предавати како немачким тако и српским језиком (...) у тим годинама 

?
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имао је митрополит Стратимировић посла да спречи увођење мађарског 
језика у српске народне школе. Ово се и доцније покушавало. Угарски Срби, 
на челу са српском православном црквом, указивали су жесток отпор увођењу 
мађарског језика и „српске народне школе” су у погледу језика остале, 
углавном „недирнуте” (...) пошто су школе биле вероисповедне, налазиле су 
се под строгим надзором цркве, односно Kарловачке митрополије (...) црква 
се залагала да би се очувао религиозни дух и са њим и црквенословенски језик 
у српском школству. Угарски Срби су се обраћали Бечу и царској Русији да би 
побољшали своје тешко просветно стање. Истинска помоћ, књиге, учитељи, 
стигла је из Русије (...). Године 1770 отпочела је реформа школства у аустро-
угарској царевини. Школе постају више световне и падају под државни 
надзор, у њима се поред часловца и псалтира почео учити рачун, земљопис, 
историја. Пише се и издаје низ школских уџбеника (...). Епохалне 1857. 
године Ђорђе Натошевић именован је за управника свих српских школа у 
Војводини са којим почиње ново доба у српском школском животу.

• Свечани годишњи испит у српској школи у Сентандреји •

У августу 1865. године свечани годишњи испит обављен је у присуству аустроуграског министра финансија, 
посланичког кандидата у округу Сентандреје. Бењамин Калај био је поборник измирења свих народности у 
Аустроугарској и основао је фонд из кога би се после свечаног испита за најбољи успех у српском језику и српском 
православном катихизму дала као награда дукат.

Калај је с пештанском парохом и још два угледна Србина у дилижанси допутовао из Будимпеште. Доручковао је 
код школског директора и пароха Петра Римског (...). На крају испита, млади аристократа Калај, предао је по дукат 
као награду ученицима Николи Чавићу и Јовану Радубицком.

Господски ручак заказан је био у дому директора Римског. Ту се и пило и свирало и певало (...). Затим су пошли да 
се прошетају до Старе воде, јер Сентандрејци су имали обичај да свакога ко први пут дође на овај извор крсте. Тако 
су и сада учинили окупљени око извора. Нагло, као по команди поскидају шешире, прекрсте се, а свештеници почну 
назално тропар светом Преображењу, па Богојављенски „Во Јордање”.

Сентандрејски протојереј после овога благослови воду и замоли Калаја да клекне. Кад је Калај пао на колена, 
протојереј га водом прелије по глави унакрст и баритоном изговори: „Крештајетсја раб Божији Србољуб, во имја 
отца и сина, и свјатаго духа, амин!” А на води сви почели да кличу: „Живио Србољуб!” Калај рече: „Благослов Божји 
да буде с нама свима!” После опет весеље, српска кола и мађарски чардаши.31    
 

СОШИГ, НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ 
– Миленко Милошевић (1924–2003)

Миленко Милошевић рођен је у Калазу. У свом родном месту 
похађао је српску вероисповедну школу, а након завршетка мађарске 
грађанске школе наставља школовање на препарандији у Будимпешти. 
Епархија будимска га 1944. године поставља за вероисповедног учитеља у 
Медину. Након завршетка Другог светског рата ванредно завршава Вишу 
педагошку школу у Печују, на сртуци српскохрватски језик и књижевност. 
Када се у Помазу покреће окружна јужнословенска осмогодишња школа, 
Миленко Милошевић постаје њен директор. Школа се 1954. године сели 
у Будимпешту, где се спаја са Српскохрватском гимназијом и учитељском 
школом на Тргу ружа, а Милошевић постаје заменик директора. На тој 
дужности остаје све до 1984. године када одлази у пензију.
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Миленко Милошевић остао је активан и након пензионисања: као члан хора „Јавор” појављивао се на многим 
приредбама и црквеним славама, а уредио је и три видео-касете које приказују српске обичаје и културу у Калазу. 
Као уважени члан калашке заједнице био је и члан Магистрата општине Калаза.

Од бројних признања и одликовања које је током живота добио (међу њима је и Орден Светог Саве другог 
степена) вероватно му је најдража и свакако најзаслуженија титула „Најдражи учитељ.” 

 • Типови српских школа и забавишта у Мађарској данас •

Српско забавиште: Ловра и Деска
Српска забавишна група: Помаз
СОШИГ: настава на матерњем језику и двојезична одељења
Од 1. до 4. разреда основне школе са наставом на матерњем језику: Ловра и Деска
Двојезична настава: Српска основна школа у Батањи
У мађарским школама предметна мастава српског језика: Сегедин, Чанад
Допунска настава српског језика: 5–8 р. Деска и Ловра 

СРПСКЕ УСТАНОВЕ ДАНАС

Српски институт
Ова институција се пре свега бави научно-истраживачким радом. Истраживачки пројекти 

обухватају историјска истраживања и истраживања завичајне и културне историје. Важан је и рад 
у области лингвистике, етнографије, социологије, политикологије, библиотекарства. Институт 
приређује разне програме, форуме, округле столове; пројекат осветљавања стања српских 
православних гробаља, и др.

Српски педагошки и методолошки 
центар преко конкурсних средстава из фондова 
Европске уније објављује уџбенике и наставна 
средства за српске школе и за наставу српског 
језика.
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Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској је прва од институција коју 
је основала Самоуправа Срба у Мађарској 
2003. године. На челу инстируције је директор 
кога именује скупштина на 5 година.

 Своје активности КДЦ обавља преко 
организације разних културних дешавања, 
али и прикупљањем и архивирањем разних 
материјала везаних за Србе у Мађарској. Као 
такав он има широк спектар пословања и 
представљања институцију која афирмише 
српско културно наслеђе и савремена 
достигнућа српске културе у Мађарској, 
интегришући их у светске и европске токове.

Своје програме он обавља на нивоу целе државе, а своје програмске активности реализује кроз музичке, 
књижевне, позоришне, изложбене, дечје, језичке, фолклорне и ликовне програме, сопствену продукцију, издаваштво 
и слично. Кроз активан рад подстиче делатност организација на пољу културе пружањем стручне, материјалне, 
организационе и друге помоћи.

КДЦ све више успева да окупи и прикаже културна остварења припадника српског народа у Мађарској, али исто 
тако и уметника из матице, односно припадника српске дијаспоре.

Од 2009. године располаже својим просторијама, а од фебруара 2013. године он се и физички налази на 
„Пештанском Бродвеју” у улици Нађмезе бр. 49. На овој адреси, сем канцеларијског простора, смештена је и 
галерија, друштвени простор и камерна сцена Српског позоришта.

У оквиру Центра функционише и издавачка кућа под именом „Радионица Венцловић”, која има за циљ да 
објављује дела првенствено српских писаца из Мађарске.

КДЦ, осим успешних активности на пољу очувања и ширења српске културе у Мађарској, расписује конкурс 
за српске заједнице и насеља за активности из области културе. Највећа и најзначајнија манифестација Центра је 
„Месец српске културе” и Шарена барка, серија забава за српске малишане.

 Програм „Месеца српске културе 2013. године” 
Организатор: КДЦ Срба у Мађарској
Покровитељ: Самоуправа Срба у Мађарској
Медијски партнер: Српске недељне новине

13. септембар у 19 ч. – Будимпешта, Национални плесни 
театар. Свечано отварање манифестације; гостовање 
Књажевског театра из Крагујевца са представом „Сеобе”

14. септембар у 12.30 ч. – Печуј, српска капела. Изложба 
фотографија Ивана Јакшића, потпредседника Удружења 
уметника „Круг” из Будимпеште

15. септембар у 17 ч. – Будимпешта, Дом културе у 5. кварту. Изложба ликовних радова уметника из Бачке

17. септембар у 17.30 ч. – Будимпешта, Српски културни центар. „Више лица Србије” – мултимедијална 
презентација Туристичке организације Србије

19. септембар у 11 ч. – Батања, Српска основна школа. Образовно-забавни програм намењен деци школског 
узраста

20. септембар – Будимпешта, Дом културе у 6. кварту; У 17 ч. – „Играју се деца света” позоришна представа за 
децу; 18.30 ч. –Изложба фотографија уметнице Сање Алечковић из Сарајева
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21. септембар у 18 ч. – Сантово, Дом културе. Наступ Српског позоришта у Мађарској са представом 
„Сентандрејско јеванђеље”; Помаз у 12 ч. – Градски трг испред Дома културе „Гастрономски дан”

22. септембар – Помаз, Дворац Телеки Ватаич; у 15 ч. – Концерт мушког хора „Јавор” из Сентандреје и џез 
пијанисте Борбеј Михаја; у 16.30 ч. – свечано откривање обновљене спомен-плоче Николи Тесли

23. септембра у 17 ч. – Будимпешта, Библиотека за стране језике, изложба „Оставићу вам само речи” поводом 
обележавања 20. годишњице смрти Десанке Максимовић, из рукописне збирке Народне библиотеке Србије

24. септембра у 18.30 ч. – Будимпешта, Српски културни центар. Изложба Музеја наивне уметности из Јагодине 
и Музеја наивне уметности из Кечкемета

25. септембар у 16.30 ч. – Кечкемет, Музеј наивне уметности. Изложба Музеја наивне уметности из Јагодине

27. септембар у 20 ч. – Будимпешта, Верешмарти биоскоп. Филм „Мирис кише на Балкану”. Премијери филма у 
Будимпешти присуствоваће редитељ Љубиша Самарџић

28. септембар у 18 ч. – Будимпешта, Српски културни центар „Пештански књижевни омнибус”, сусрет писаца 
из Србије и дијаспоре. Учесници су писци из Мађарске, Србије, Румуније, Немачке, Италије, Француске, БиХ и 
Аустрије

29. септембар у 18 ч. – Калаз, Дом културе „Фолк фест” – учествују КУД-ови: Табан, Рузмарин, Опанци, Ловра, 
Банат, Весели Сантовчани и специјална гошћа из Бања Луке

30. септембар у 18 ч. – Будимпешта, Српски културни центар. Пројекција „филма” „Мирис кише на Балкану” (2. 
и 3. део)

1. октобар у 18 ч. – Будимпешта, резиденција амбасаде БиХ. Модна ревија – шешири Исидоре Бјелице

2. октобар у 18 ч. – Сегедин, Дом мањина. Ретроспектива рада Удружења уметника „Круг” из Будимпеште

4. октобар у 18 ч. – Будимпешта, Српски културни центар. Вече посвећено јубилеју поводом 1700 година од 
проглашења Миланског едикта. Промоција књиге „Константинов град – старохришћански Ниш” аутора др Мише 
Ракоције. Учесници: др Ксенија Голуб, др Зоран Вукосављев, др Татјана Стародупцев и Коста Вуковић. Фото-
изложба у галерији СКЦ –а

5. октобар у 19.30 ч. – Будимпешта, Српски културни центар. Гостовање Камерне сцене „ Мирослав Антић” из 
Сенте. Позоришна представа „Браћо и сестре”

6. октобар у 12 ч. – Будимпешта, Црквена општина у Будимпешти. „И би светлост”
отварање изложбе фотографија Ивана Јакшића; Ловра у 18 ч. – Дом културе – Сцена Српског позоришта у 

Мађарској. Гостовање Камерне сцене „Мирослав Антић” из Сенте са представом „Браћо и сестре”

10. октобар у 19 ч. – Сентандреја, Центар за културу и кулинарство. Изложба ликовних радова чланова Удружења 
уметника „Круг”. Џез концерт, саксофониста Криштоф Сатмари

11.октобар у 19.30 ч. – Будимпешта, Српски културни центар. Гостовање Културног центра из Куле. Позоришна 
представа „Ровито куване чизме”

14. октобарБудимпешта, Амбасада Републике Србије. Завршна свечаност Месеца српске културе. Концерт 
квартета „Сенсартика”; поезију књижевника и дипломате Јована Дучића, од чије смрти је прошло 70 година, казиваће 
драмски уметник Милан Рус
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Запамти називе српских установа у Мађарској.
Да ли си се укључио/-ла у неки програм српских установа у Мађарској?

Српски културни клуб у Будимпешти од 2002. године слави заштитника Светог Трифуна. Организује серију 
предавања о историји и друге културне приредбе. Клуб Срба, Хрвата и Словенаца основан је 14. фебруара 1972. 
године. После 5 година у Старом Будиму у каштелу Зичи 1977. године клуб је поново прорадио. Главни профил су 
му научнопопуларна предавања, изложбе и прославе важних годишњица. У оквиру клуба 1983. године формирана 
је библиотека.

Круг – удружење уметника чине ликовни уметници, фотографи, писци, песници, музичари, који имају заједнички 
циљ да промовишу и популаризују српску културу у Мађарској. Рад у њему је чисто волонтерски и на добровољној 
бази. Један од најуспешнијих пројеката је поетска колонија 360° степени која се одржала у Будимпешти, Сантову, 
Печују. Круговци планирају да сваке године месту које је домаћин колоније поклоне нешто вредно од значаја српској 
заједници, нпр. мурал који краси фасаду Српске школе у Будимпешти; православни крст у Сантову (на Водици, 
ходочасном месту верника из овог краја).

Самоуправа Срба у Мађарској – у улици Фалк Микша 
је локација не само ССМ, већ и Будимпештанске српске 
самоуправе и Клуба. Ту се сваке године за ученике седмог 
и осмог разреда организује државно такмичење из српског 
језика и књижевности и народописа. Први избори за српске 
самоуправе у Мађарској одржани су 1994. године. У 18 насеља 
изабране су месне српске самоуправе. У Будимпешти је 1995. 
године изабрана Будимпештанска српска самоуправа, а на 
скупу електора је изабрана Српска државна самоуправа.

СРПСКА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА 
ДРУШТВА У МАЂАРСКОЈ

Удружење уметника „Круг”

Удружење уметника „Круг” из Будимпеште је основано из просте жеље младих уметника, који су везани за српску 
заједницу у Мађарској, да своје уметничке ставове акцентују самостално и на још ефикаснији начин. Представља 
једино удружење оваквог типа код националних мањина у Мађарској. Основано је 2008. године и окупља око себе 
ликовне уметнике, писце, музичаре, првенствено из Мађарске, али последњих година тај круг се постепено шири. 
Регистровано је као друштво од општег интереса.

Досадашњи рад „Круг”-а бележе веома добри резултати. Савремено културно стваралаштво Срба у Мађарској 
било је представљено у Француској, Румунији, Хрватској, Србији и, наравно, Мађарској.

Оно што ово удружење чини посебним је Ликовно-песничка колонија „360 степени” чији је циљ чување и 
неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета, односно употреба чувања и неговања 
српског језика. Она се сваке године одржава на другој локацији у местима широм Мађарске где живе Срби. Идејом 
председника удружења, Милана Ђурића, ово удружење сваке године поклања српској заједници у месту одржавања 
колоније неко вредно уметничко дело, као што је: мурал у Српској школи у Будимпешти, изрезбарени православни 

?
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дрвени крст на локацији Водица, ходочасном месту Срба у Сантову, па и осталих народности у том крају, затим три 
слике у дворишту православне капеле у Печују, мозаик Светог Саве у Десци на истоименом Културно-духовном 
центру.

Чланови удружења обављају послове на бази волонтерског рада, а за средства за разне промоције набављају 
путем спонзора или путем разних конкурса.

 
КУД „Табан” (Будимпешта) 
Новембра 1993. године, после поделе, настала је 

наша, српска група од старих чланова „Луча” и нових 
који су вољни и спремни, и желе да играју наше српске 
игре... (27 чланова) инат је превладао у њима па тако 
српска омладина и њени симпатизери одлучише да 
нешто конкретно ураде. Највише су се потрудили 
Душан Вуковић, Милан Рус, Драган Симић и Стеван 
Семлер. „Табан” је регистрован као Српско фолклорно 
удружење (априла 1994. године) Први наступ је био 29. 
јануара 1994. године на светосавском балу. Исте године 
јула месеца су били на турнеји у Грчкој, а новембра су 

наступали у српској рок опери „Пастир вукова”. Прво „Табанско вече” одржано је 19. маја 1995. године, а хуманитарно 
вече за српске избеглице под геслом: „Љубав није дужна, а нуди све”.

На репертоару имају игре из околине Пирота, из источне Србије, Лесковца, Мачве, из Шумадије, из околине 
Книна, шопске игре. Године 1996. „Табан” је домаћин првог Међународног фестивала фолклора Срба у дијаспори. У 
Сентандреји су поред домаћих учесника наступили Срби из Аустрије, Темишвара и Швајцарске.

Његова светост патријарх Павле наградио је (1997) два наша културно-уметничка друштва. Трећи степен 
Ордена Светог Саве добили су за рад на пољу очувања фолклорних традиција и обичаја КУД „Банат” из Деске и КУД 
„Табан” из Будимпеште.

Златна квалификација 2002. године на државном фестивалу мађарских фолклорних ансамбала додељена је 
„Табану” за извођење игара из Баната под називом „Вашар у Србији” и игара из Шумадије. За 2004. годину Табану 

је уручена Светосавска повеља Самоуправе Срба у Мађарској: „У знак 
признања за десетогодишњи рад на очувању и представљању српског 
фолклора”34 

Погледај фотографије о КУД-у „Табан” 
и причај о репертоару табанаша. ?
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Банат (Деска) 
 Прво, организованије културно-уметничко друштво основано је 1948. године. Дешчани су били међу првима 

који су учествовали на некада толико популарним турнејама по земљи. Бивши чланови друштва се добро сећају 
своје прве турнеје 1950. године када су, обилазећи земљу, наступали чак 43 пута. Наступили су чак и у Мађарском 
националном позоришту. Године 1956. је прекинут рад а 1962. године је сасвим угашен културни живот у Десци. 

Мара Шевић-Мориц је у парохијском дому окупила омладину. Нова генерација је 1973. године у Будимпешти 
извела „Чивијашки џумбус”. Године 1991. основано је КУД 
који је на фестивалима постигло добре резултате. Новије 
манифестације, као што су хуманитарни концерти, дани села 
и Сабор српске културе доказали су да је важно да опстане 
фолклор Срба. Сарадња са матицом је исто потребна, у 
случају Дешчана са Раковцем и Златибором. Поред игре 
негује се и музика и песма. Ни одликовања нису изостала на 
квалификационим фестивалима и Светосавско одликовање од 
господина патријарха Павла.”35

Банатски сабор српске културе сваке године организује 
се у Десци. Концерт духовне музике у дешчанској цркви а 
концерт српских песама и игара у Сеоском дому. Дешчани су 
сакупљачким радом поставили етнографску изложбу.

Тражи информације о Банатском сабору 
(када се одржава, ко су учесници, какву улогу има КУД „Банат”)

Весели Сантовчани (Сантово) 
Фолклорно друштво основано је 1986. године. Освојило је 

на квалификационом такмичењу Златну плакету и Светосавску 
повељу Самоуправе Срба у Мађарској. Друштво негује народне 
игре Срба, Хрвата и Мађара. Сваког лета по недељу дана цело 
село игра са учесницима летњег фолклорног кампа.

Шаренац основан у Медини 1994. године. Главни задатак КУД-а је сакупљање и оживљавање старих српских 
обичаја. Шаренац поставио је на бину „Медински сватовац”, кореографије „Хајд’ поведи”, „Србија”, „Зајечарка”, 
„Хопа, цупа”, „Ајд’ на лево”. Успешно сарађује са КУД-ом из Боботе (Хрватска). 

?
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Опанке (Помаз) 
Културно-уметничко друштво (1983) првобитним 

задатком сматра неговање и очување локалне 
фолклорне грађе. Кореографија „Помашки сватовац” 
урађена је по немом филму снимљеном у Помазу 1951. 
године на основу „Старог кола” које је 1948. године 
забележио Тихомир Вујичић. На шестој Европској 
смотри српског фолклора у Паризу Помазлије су 
освојили друго место.

Рузмарин (Чобанац)
Фолклорна група основана је 2004. године. Оснивачи 

су Мађари. На репертоару су српске игре из Мађарске, 
Лесковац, игре из Шумадије, из околине Ниша, из Бачке, 
те буњевачко коло. Плесна група има и свој оркестар.

КУД – Ловра
 Истраживањем локалне фолклорне грађе оживели су старе 

свадбене обичаје. Поставили су на сцену „Ловрански сватовац”.

„Коло” 
КУД из Тукуље већ дуго година успешно негује и уметнички 

представља српско народно благо у Мађарској. Оркестар свира 
на традиционалним баловима у земљи и на плесачницама у 
Будимпешти.

„Мохач” и „Зора” су фолклорне групе из Мохача, а „Суферини” у Батањи.

Прати догађаје, наступе наших фолклорних друштава.
Прелистај албуме Српског календара из претходних година и тражи снимке, 
вести о нашим КУД-овима.?
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ЗАДУЖБИНАРСТВО КОД СРБА 

После српске славе задужбинарство је једини духовни обичај који је сачувао свој историјски континуитет. Срећа 
је да се задужбинарство код Срба поново развија као део народне традиције.

Сто шезтдесет највећих ктитора су градили српске задужбине од средњег века до данас. Најстарије српске 
задужбине су Ђурђеви ступови и Студеница.

Београдски универзитет је са 77 задужбина био процењен на милијарду долара. А то је било више него имовина 
Нобелове фондације.

Људи дубоких патриотских осећања, свесни националних интереса великодушно су оставили имање свом роду. 
Тако су настале задужбине Мише Анастасијевића, Николе Чупића, Илије Милосављевића Коларца, Атанасија 
Гереског, Ђорђа Влајковића, Симе Андрејевића Игуманова. 

Нико од задужбинара није био ратни профитер, нити се обогатио на нечастан начин: нпр. Радомир Лазић, 
неписмени бравар, основао јеФонд за помоћ лепој књижевности. О српској сирочади су бринуле задужбине Николе 
Спасића у Београду, Марије Трандафил у Новом Саду, Владимира Матијевића у Загребу. Златно доба српског 
доброчинства било је између два светска рата. У време Тита задужбинарство је стагнирало, али је обновљено новим 
законом 90-их година.36 

Миша Анастасијевић (1803–1885) Као трговац стоком, роговима за 
чешљеве и дугмад, житом, сољу, ортаковао је једно време с кнезом Милошем и 
добио огромно имање. Године 1833. кнез Милош га је поставио за „дунавског 
капетана”. Контролисао је промет 
Дунавом од Београда до ушћа. Отуд 
му име „капетан Миша”. Основао 
је „прву српску мултинационалну 
компанију”: имао је 74 своје лађе, 
којима је углавном превозио со, 10 
000 људи, 23 стоваришта на Дунаву 
и Сави. У Влашкој је поседовао 9 
спахилука. Поседовао је имовину 
8 пута већу од тадашњег државног 
буџета Србије. Био је велики 

добротвор. Посебно је помагао просвету, јер је сматрао да се кроз њен развој народ уздиже и опстаје. Подигао 
је велику и још увек постојану зграду (у којој се данас налази Универитет) и 1863. године ју је поклонио „свом 
отачаству”. Зграда је мешавина неколико стилова: венецијанског, романског и ренесансног. На крову здања налази 
се кула осматрачница висока 40 метара, са које се Београд види као на длану. Због тога коришћена је као осматрачко 
место ватрогасне чете.

Умро је 1885. године у својој кући у Букурешту. Сахрањен је у Клежанима у својој задужбинској цркви света 
Архангела Михаила. 

 
Коларац (Милосављевић) Илија (1800–1878): бавио се трговином 

и стекао је врло леп иметак. Године 1861. основао је књижевни фонд да се 
са 100 дуката годишње награђује књига коју 
један одбор препоручи као најбољу. Својим 
тестаментом (1877) одредио је цело велико 
имање за подизање српског универзитета и 
за помагање српске књижевности. Из његове 
задужбине издато је и помогнуто до 1914. око 
120 српских књига.37 
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Спасић Никола (1838–1916) био је трговац, највећи српски задужбинар. Од 
власника мале кожарске радње постао је најбогатији српски трговац свога времена. 
У српско-турским ратовима лиферовао је опанке српској војсци. По избијању 
Првог светског рата продао је део свог имања на углу улица Кнез Михајлове и 
Вука Караџића, и новац приложио српском инвалидском фонду „Свети Ђорђе”. 
Иако у позној старости и болестан, ношен патриотским осећањима, преко Ниша, 
Скопља, Атине стигао је на Крф. После само 3 дана умро је у изнајмљеној вили на 
овом острву. Посмртни остаци пренети су у Србију 1923. године и и сахрањени 
на Топчидерском гробљу. О покретној и непокретној имовини која је по укупној 
вредности била приближна новчаном износу Нобелове фондације, после смрти 
старала се Задужбина Николе Спасића. Болнице, школе црквени објекти и друге 
установе од општенародног значаја изграђени су по тестаменту покојника. После 
Другог светског рата имовина је национализована.

Ђорђе Вајферт 
Он је 1872. године из Панчева прешао у Београд, у православље и 

у српско држављанство. Вајферт је творио добро за српске привреде 
и добротворно за српски народ. Подигао је највећу пивару, открио и 
отворио 10 рудника почев са Костолцем, закључно са Бором. Учествовао 
је као коњаник и коњички официр у 6 српских ратова, одликован свим, па и 
највишим одликовањем. У исти час када је српска коњица после Кумановске 
битке улазила у ослобођено Скопље, стигли су вагони Вајфертовог пива за 
ослободиоце. Када је краљ Петар Карађорђевић дошао на престо Србије 
1903. године, призвао је гувернера Народне банке Србије и питао га:

– Ви сте радикал?
– Нисам, Ваше Величанство.
– Ви сте напредњак?
– Нисам напредњак.
– Онда сте либерал? – закључио је краљ.
– Нисам ни либерал, Ваше Величанство.
– Па шта сте онда, социјалиста?
– Ја сам само Ђорђе Вајферт, Ваше Величанство.
– Знам то, али шта сте политички? Како то да сте стално гувернер Народне банке Србије, од њеног оснивања – 

питао је краљ.
– Ја сам је основао – смејао се Ђорђе Вајферт. Ја све плаћам, Ваше Величанство.
У свему што се у Београду значајно и за опште добро градило имао је свој камен, темељ, зид или кров. Градио је 

школе, градска насеља, болнице. Дао је прве и највеће прилоге за раднички дом и за Храм Светог Саве на Врачару. 
Ђорђе Вајферт није имао свог потомства. Године 1923. поклонио је београдском Универзитету своју највећу 
нумизматичку збирку од преко 14 000 златних и сребрних комада античког новца. Овим чином постао је највећи 
добротвор.38

 

БорКостолац, Вајфертов рудник угља
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• Задужбинарство Срба у Мађарској данас •

Задужбина „Јаков Игњатовић” основана је на иницијативу Стојана Вујичића 5. јула 1989. године Циљеви 
задужбине су сачување и упознавање многовековне српске културне баштине, потпомагање данашње српске 
књижевности, уметности помоћу приредаба (...) издавачке делатности, развијање сарадње са књижевницима 
матичне земље, упознавање мађарске јавности са српском културом и са српско-мађарским везама. Кураторијум 
задужбине додељује повељу с медаљом Јакова Игњатовића (сваке године на дан рођења књижевника, 8. децембра). 
Међу добитницима медаље (дело академског сликара Небојше Митрића): Петар Милошевић, Добрица Ћосић, 
Дејан Медаковић, Васко Попа, Мома Димић, Mладен Марков, Иштван Пот, Драгомир Дујмов, Вељко Михајловић, 
Војислав Галић и др.

Борислав Пекић, преузимајући награду Задужбине Јакова Игњатовића (додељену 8. децембра 1990. године) 
рекао је: „Ако мимо Његошеве награде постоји иједна која ме чини срећним и поносним, то је Ваша, награда 
Задужбине Јакова Игњатовића, родоначелника српског романа”.

Задужбина у сарадњи са Српским народним новинама издаје Невен, прилог за културу, књижевност и 
уметност. 

(Порески број Задужбине је 19656939–1-42 на који грађани могу преупутити 1% пореза на лични доходак.)

Задужбина „Милош Црњански” основана је 1990. године са седиштем у 
Сегедину, са циљем да чува успомену на Црњанског и помаже очување језика 
и културе Срба у жупанији Чонград и целој Мађарској. Поводом обележавања 
300. годишњице Велике сеобе Срба поред родне куће Милоша Црњанског 
постављена је спомен-биста.

МАЊИНСКА ПОЛИТИКА У МАЂАРСКОЈ 

Доношењем Закона о правима националних и етничких мањина у Мађарској 1993. године, који наводи укупно 
13 националних и етничких мањина и уводи самоуправни систем мањина, у Мађарској су рад започеле 44 српске 
мањинске самоуправе. Према поменутом закону омогућено је и оснивање државне Самоуправе Срба у Мађарској. 
Највише тело државне самоуправе је скупштина. На челу државне самоуправе, као легалном представнику Срба 
у Мађарској, налази се председник, којег именује скупштина ССМ на 4 године. Председник је заступник Срба у 
политичком и јавном животу у Мађарској.
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ЗАКОН БР. LXXVII ИЗ 1993. ГОДИНЕ О ПРАВИМА 
НАЦИОНАЛНИХ И ЕТНИЧКИХ МАЊИНА

Историјски аспекти
Регулисање мањинског питања у Мађарској има своју традицију. Скупштина је на зеседању 28. јула 1849. године 

прихватила први мађарски закон о народностима. Следећа уредба била је израда законског члана XLIV из 1868. 
године, питање је покушавао да реши на темељу права појединца.

Закон из 1993. године полази од начела: „Националним и етничким мањинама које живе у Републици Мађарској, 
припада део народног суверенитета, оне су државотворни чиниоци.”

Одлике Закона из 1993. године
Закон садржи 9 поглавља: мањинска права појединца; права мањинских заједница; питање месних заступника 

мањина; мањинско самоуправљање на плану културе и образовања; употреба језика; финансирање мањина; имовина 
и привређивање мањинских самоуправа; закључне одредбе које се баве специфичним правилима избора посланика 
месних самоуправа.

Циљ Закона је да се заустави асимилација. Специфична одлика националних и етничких мањина у Мађарској 
јесте да те мањине столећима живе заједно са Мађарима.

Те мањине живе расуте по држави. Матерњи језик опстаје углавном у кругу породице, нису у стању да обезбеде 
одговарајуће знање мањинског језика и свест о идентитету.

Један од основних принцима Закона је активна заштита мањина која потпомаже очување мањинског идентитета, 
укључујући право на осећање двоструке или вишеструке припадности.

Дефиниција појма мањине: 
Мањине су оне које су се на територији Мађарске населиле пре 100 година; које су у оквиру становништва државе 

у мањини; чији чланови су мађарски држављани, а од осталог дела популације их разликује језик, култура, традиција, 
а које уједно показују свест о заједништву усмерену на очување горепоменутих вредности, на изражавање и одбрану 
интереса њихових заједница насталих током историје.

Закон као одомаћене мањине третира: бугараску, ромску, грчку, хрватску, пољску, немачку, јерменску, румунску, 
русинску, српску, словеначку, словачку и украјинску мањину. Закон искључује такозване „нове мањине”, као што су 
избеглице, имигранти, апатриди, страни држављани са сталним боравком.

У Мађарској Роме третирају етничком мањином. То је највећа и најугроженија мањинска групација.
5.§ Основни задатак мањинских самоуправа је одбрана и заступништво интереса мањина.
12.§ Лице, припадник мањине, има право да слободно одлучује о свом имену, имену своје деце, да своје име и 

презиме да уписати у матичну књигу по правилима свог матерњег језика и – према закомским правилима – да га 
упише и у званична документа. У случају да се то уписивање не врши латиницом, обавезна је истовремена примена 
латинице и фонетске транскрипције.

13.§ Лице, припадник мањине, има право:
а) на упознавање, неговање, унапређивање свог матерњег језика, историје, културе и традиције, као и на његово 

преношење на потомство;
б) учешће у настави и образовању на матерњем језику.
17.§ Мањине могу да оснују друштвене организације, месне и државне самоуправе.
18.§ (4) Република Мађарска – у оквиру одредаба закона – штити права мањинских заједница која се тичу 

несметаног одржавања њихових приредаба и празника, очувања, неге и преношења на потомство њихових 
архитектонских, културних и религијских споменика и њихових обичаја, као и права која се тичу употребе њихових 
симбола.

27.§ (3) Месна мањинска самоуправа, у оквиру својих овлашћења и узимајући у обзир материјална средства која 
јој стоје на располагању, може да оснује и да одржава разне установе, посебно на пољу:

a) месне просветно-педагошке делатности;
б) месне штампе, радија и телевизије;
в) очувања традиције;
г) општег образовања;
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(4) узимајући у обзир средства која јој стоје на располагању, она има право да:
а) оснује и одржава предузеће или другу привредну организацију;
б) расписује конкурсе;
в) додељује стипендије;
29.§ (1) У питањима која се тичу месне просветно-педагошке делатности, месних медија, очувања месне 

традиције и културе, као и колективне употребе језика, уредбу општинске самоуправе – уколико она утиче на 
мањинско становништво – посланичко тело може да донесе само уз сагласност месне мањинске самоуправе, која 
представља то мањинско становништво.

(2) За наименовање руководилаца мањинских установа, односно за одлуку општинске самоуправе која се односи 
и на образовање припадника мањина, неопходна је сагласност месне мањинске самоуправе које се то питање тиче. 
У недостатку месне мањинске самоуправе меродавно је мишљење месног заступника мањина, а уколико такав не 
постоји, мишљење месног удружења те мањине.

Декларација Владе Републике Мађарске о закону о правима националних и етничких мањина од 7. јула 1993. 
године:

Влада Републике Мађарске оцењује значајним догађајем и поздравља што је парламент 7. јула 1993. године са 96 
процентном већином гласова усвојио Закон о правима националних и етничких мањина.

Влада Републике Мађарске се у ранијим изјавама датим током припрема изјаснила за регулисање права 
националних и етничких мањина путем закона заснованог на европском систему норми, те је резимирала 
свеобухватне принципе који најдалекосежније могу обезбедити слободан развој националних и етничких мањина.

Према уверењу Владе, успешности стварања закона у великој мери је допринело што су мањине као државотворни 
чиниоци преко својих представника као равноправни партнери учествовали у процесу припреме закона. Договор 
политичких снага је резултирао настанком свеобухватног закона заснованог на консензусу који грађанима који 
припадају домаћим мањинама и њиховим заједницама обезбеђује нове могућности, оквире, права.

Признавање самоуправности, културне аутономије, мањинских права као колективних права, и обезбеђивање 
слободе избора идентитета јесу елементи тежишта закона, који су и у међународној пракси без премца и значе помак.

Влада Републике Мађарске и даљим мерама подржава побољшање положаја националних и етничких мањина. 
Тако у најскорије време жели учинити кораке у циљу обезбеђења њиховог самосталног парламентарног заступања, 
стварања институције парламентарног повереника за права националних и етничких мањина, даљег развоја 
могућности образовања те неговања културе мањина. Структура самоуправљања мањина који се уводи како на 
локалном, тако и на нивоу читаве земље, поспешује већу заштиту и ефикасније заступање самосвојних интереса. 
Самоуправа у култури и образовању мањинама омогућује очување, односно стварање сопствених институција.

Закон не може заменити активност мањина, али је истовремено погодан за поравнање недостатака који 
проистичу из мањинског бивствовања, мањинама помаже у очувању матерњег језика, у развоју њихове културе, у 
чувању идентитета. Закон обећава да ће бити погодно средство за обезбеђење опстанка мањина као заједница.

Закон за обезбеђивање потпунијег остваривања права националних и етничких мањина превасходно жели 
да служи у корист грађана и заједница мањинског порекла, али истовремено обезбеђује и употпуњује мађарску 
демократију. Мањинска политика Мађарске ни у ком аспекту не зависи од политике вршене према мађарским 
мањинама у другим земљама. Влада Републике Мађарске је поред свега тога свесна да остваривање права мањина 
има и спољнополитичког и безбедносног утицаја. Уверена је стога да ће нови закон, стварање правних гаранција 
заснованих на најплеменитијим европским нормама имати велики значај и утицај изван граница Мађарске.

  
Министарство иностраних послова Републике Мађарске

    Управа за штампу 1993/37
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БЕЛЕШКЕ

Атанацковић, Богобој  (Баја,  1826–1858) чије је крштено име  Тимотеј, у духу тадашње националне и народне, 
романтичарске занесености, сам је себе прозвао Богобојом. Писао је прозу.

Атанацковић, Платон (1788–1867) био је епископ  будимски (1839–1851). Мађари су га 1848. године 
поставили да управља српском црквом у Угарској уместо Јосифа Рајачића. Премештен је за епископа бачког (1851–
1867); председник Матице српске (1864–1867); противник Вуковог правописа. Његов лик и лик Саве Текелије 
насликани су на слици поводом полагања камена темељца Ланчаног моста. Слика се налази у Националном музеју 
у Будимпешти.

Бајић, Исидор (1878–1915) био је  композитор и музички писац. Рођен у Кули (Бачка), наставник музике у 
новосадској гимназији и хоровођа у Новом Саду. Писао је  вокалну музику, клавирске композиције, сценску музику 
са теоријом музике. Обрадио је народне мелодије, бавио се теоријом музике.

Барачки, Ненад М рођен је у Бођанима 25. новембра 1878. године. Завршио је Карловачку богословију. Као 
ђакон, после презвитер годинама је служио у више парохија Темишварске епархије. Последњих десет година свог 
радног века (1920–1930) протојереј Ненад Барачки био је катихета и професор Мушке учитељске школе у Сомбору. 
Рад са ученицима различитих способности и недовољних предзнања подстакли су га на нотно записивање црквеног 
појања и штампање појачких зборника практичних за редовну употребу. Нотни зборник удешен као уџбеник појања 
за учитеље учитељских школа и данас је најпрактичнија појачка књига код нас. После „Нотног зборника”  издао 
је и „Литургију светог Јована Златоустог”; у ноте је ставио и „Службу Светог Ћирила и Методија”; штампао је и 
„Историју српске цркве” као уџбеник.  Умро је у Сомбору 23. маја 1939. године.  

Бинички, Станислав (1872–1942) био је композитор, диригент, директор Опере. Композитор прве опере „На 
уранку” и песме „Марш на Дрину”.

Богдановић, Лукијан патријарх (1908–1913) Рођен је у Баји 1867. године. На крштењу је добио име Лазар. 
Његова мајка Милица, била је блиска рођака патријарха Георгија Бранковића. Школовао се у Баји, Карловцима и 
Јегри. Замонашио се у манастиру Беочин 1891. године. Хиротонисан је у чин епископа 1892. године и поверена 
му је Будимска епархија. За патријарха је изабран 1908. године. За време лечења у бањи Бад Гастајну, 1913. године, 
напрасно је нестао. Његово наго тело пронађено је месец дана касније у реци Ахи. Глава му никада није пронађена. 
Био је последњи карловачки митрополит. Сахрањен је у Горњој цркви у Карловцима, поред патријарха Георгија.

Бозда, Наум: српско-цинцарски трговац и добротвор више година је био закупљивач понтонског моста који је 
спајао Будим са Пештом. Приликом градње Ланчаног моста и он је био члан одбора за градњу и зато се и његово име 
налази на плочи узиданој на улазу на мосту. Главни инвеститор градње Ланчаног моста био је и српско-цинцарски 
трговац и барон Георгије Сина.

Бојовић, Петар (1858–1945), био је војвода, истакнут војсковођа у ратовима Србије (1876–1918). Као 
командант Прве армије на Солунском фронту добио је чин војводе.

Гроф Бранковић, Ђорђе (1645–1711) био је српски племић из Угарске. Тврдио је да је потомак последњих 
деспота Србије из династије Бранковић. Хабзбурзи су преко њега покушали да подстакну Србе на устанак против 
Османлија у току Бечког рата. Пошто је радио на обнови независне српске државе, ухапшен је 1689. године. У 
затвору је написао историју Срба. Тамо је преминуо.

Варнава, патријарх (1930–1937) рођен је у Пљевљима као Петар Росић. За српског патријарха изабран је 1930. 
године и мимо воље краља Александра је ујединио Српску православну цркву и одвојио је од државе. Био је против 
конкордата између Краљевине Југославије и Ватикана. 

Велимировић, Николај (1880–1956) епископ. Студирао је у Немачкој, Енглеској, Швајцарској, Русији. 
Као доктор теологије и философије замонашио се у манастиру Раковица. Својим чувеним беседама изазивао је 
поштовање. Био је епископ охридски и жички 1919–1944. године. Немци су га на почетку Другог светског рата 
заточили у манастиру Војловицу, а потом 1944. године послали у логор Дахау. Ослобођен је тек 8. маја 1945. године 
од стране савезничке 36. америчке дивизије. Од 1946. наставио је свој мисионарски рад у Америци. Године 1991.  
његове свете мошти пренете су из Либертивила у Лелић да буде сахрањен у својој земљи. Свети архијерејски сабор 
Српске православне цркве прогласио га је за светитеља 2003. године. Песме Николаја Велимировића се данас певају 
као црквене песме (нпр. „Ој бадњаче”; „Људи ликујте” и друге.)
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Гарашанин, Илија (1812–1874) био је, уз Јована Ристића и Николу Пашића, највећи српски државник 19. века. 
Био је министар унутрашњих послова за владе уставобранитеља. У то време је написао „Начертаније” и „Полицијски 
законик”. За врема  друге владавине кнеза Михаила био је председник владе и министар иностраних послова. Његово 
и кнез Михаилово дело је Први балкански савез. Био је у служби и Обреновића и Карађорђевића. Његова идеја о 
држави била је: „Ван државе човек нема живота нити историје.”

Гарашанин, Милутин (1843–1898), био је политичар, академик, Илијин син, вођа Српске напредне странке 
(1884–1895). Био је посланик у Бечу, министар и председник владе и председник скупштине.

Грујић, Никанор (Липова, 1810–1887, Пакрац) био је владика пакрачки, песник, приповедач под именом 
Милутин, Михајло, Срб-Милутин. („Летопис”; „Српски народни лист”).  Био је и врстан говорник на Мајској 
скупштини 1848. године Благовештенском сабору 1861. године; чувена му је беседа на опелу патријарха 
ЈованаРајачића 1861. године  Главно дело му је „Автобиографија”.

Давидовић, Димитрије (1789–1838) рођен је у Земуну, гимназију завршио у Сремским Карловцима, медицину 
студира у Пешти и Бечу, „Новине сербске” издаје у Бечу. Године 1821. прешао је  у Србију и постао министар 
просвете. Његово дело је први српски устав (1835). 

Дожић, Гаврило, патријарх  (1938–1950) По окончању балканских ратова постао је митрополит и архиепископ 
пећки. За време Првог светског рата окупатор га је интернирао у Цеглед, где је тешко оболео. За патријарха српског 
изабран је 1938. године Немци су га ухапсили у манастиру Острог, мучили су га у затворима у Сарајеву и Београду, 
потом га заточили у манастир Раковица, а онда, заједно са владиком Николајем Велимировићем, депортовали 
у логор Дахау. У отаџбину се вратио 1946. године. Упокојио се изненада, сахрањен је 1950. године у београдској 
Саборној цркви. 

Дунђерски, Лаза и Софија су задужбинари Ангелинеума (1904–1905). Добротвор Лазар (Србобран, 1833–
1917), даровао је 100 000 круна за оснивање девојачког васпиталишта.  Као приложник желео је да се на нивоу 
„као што су уређена најбоља васпиталишта женске деце у Будимпешти”  подигне  зграда Завода (1904). Оженио се 
Софијом Ђорђевић, ћерком пароха у Сентомашу.

Породица Дунђерски је породица велепоседника и индустријалаца који су живели у јужној Угарској. Велики 
иметак је стекао Гедеон (Геца, 1807–1883). Његов син Лазар студира право у Бечу, али због болести напушта 
студије. Има 7000 јутара земље, бродове, текстилно предузеће са 300 радника . Највећи је трговац храном и стоком 
у Угарској. Поседовао је спахилуке, привредна и индустријска предузећа. Оснивач је српских новчаних завода. 
Председник је Српске банке у Загребу. Као добротвор српске сиротиње купује троспратну зграду Ангелинеума, 
своју кафану претворио је у „позориште”, члан је Либералне странке. Имао је троје деце: Ђорђа, Гедеона и Ленку.

Дучић, Јован (1871–1943) био је књижевник, песник, амбасадор. Рођен код Требиња.  Завршио права у Паризу. 
Покренуо је лист „Зора” у Мостару. Од 1912. до 1941. године ради у дипломатској служби. Умро је у емиграцији у 
САД-у. Осим песама писао је путописе, афористику: „Благо цара Радована” и есеје: „Моји сапутници”.

Змај, Јован Јовановић (1833–1904) песник романтизма. Студира право и медицину (у Бечу, Пешти, Прагу). 
Сматра се „највећим породичним песником у српској књижевности”. Последњих година живи у Сремској Каменици, 
где је и умро и сахрањен. Најзначајније збирке песама су му „Ђулићи” и „Ђулићи увеоци”. Пише и родољубиву, 
политичку и сатиричну поезију.  Покреће и уређује неколико листова („Змај”, „Невен”)

Јакшић, Ђура (Српска Црња 1832–1878, Београд) био је писац-романтичар („Приповетке”), песник  („Песме”), 
драмски писац („Сеоба Србаља”; „Јелисавета, књегиња Црногорска”; „Станоје Главаш”), сликар.

Јенко, Даворин  (1835–1914), био је композитор, пореклом Словенац. Одиграо је значајну улогу у изградњи 
српске музичке културе. Самоук у музици, право студира у Бечу, живи у Прагу. Био је хоровођа Београдског певачког 
друштва и капелник Народног позоришта. Компоновао је музику за велики број комада с певањем, романтичарске 
и родољубиве хорове од којих су поједини постали националне химне („Напреј, застава славе” и „Боже правде”). 
Музичка дела је писао за комаде: „Ђидо”; „Потера”; „Сеоска лола”; „Маркова сабља”.

Јовановић Владимир (1833–1922)  је економиста, политичар, новинар, почасни члан Српске краљевске 
академије. Један је од оснивача Уједињене омладине српске. Жесток је критичар напредњачке владе. Припадао је 
либералној групи. Основне тачке његовог програма своде се на свето тројство науке, слободе и нације. „Једнакост 
у слободи, или слободу једану за све и свакога, наука освештава као основно начело у природноме закону друштва”. 
Слобода је за Јовановића била највиши идеал и вредност и темељ индивидуалног и друштвеног живота.
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Јовановић, Паја (1859–1957)био је  сликар, представник академског реализма у српском и југословенском 
сликарству. Рођен је у Вршцу, школовао се на Уметничкој академији у Бечу. Живео је у Паризу, Минхену и Бечу. 
Прославио се као портретиста. У његова најзначајнија дела спадају Мачевање, Бој петлова, Кићење невесте, Гуслар, 
Крунисање цара Душана,  Сеоба Србаља,* Проглашење Душановог законика, Таковски устанак и други.
*загледана у слику, Исидора Секулић је забележила: „Оставили су исељеници села и њиве, куће и гробља, али у горко стиснутим устима носе 
свој језик и где се проспе реч која се до дна и до краја разуме, тамо ће бити завичај и живот (...).”

Карађорђевић, Персида (1813–1873) била је супруга Александра Карађорђевића. Родила је десеторо деце, 
међу њима и будућег краља Петра. Прва дама у уставобранитељској епохи у двору је организовала позната прела на 
којима су се окупљали ондашњи угледни српски грађани. Када је брак кнеза Михаила са кнегињом Јулијом зашао у 
кризу, одбила је да преговара о удаји кћери Јелене за Обреновића. У емиграцији је радила свим силама да на престо 
врати мужа или доведе сина. Она је новчано помогла убице кнеза Михаила. Српској цркви у Пешти је поклонила  
вечне круне.

Карађорђевић, Петар I  рођен је у Београду 1844. године, као трећи син Александра Карађорђевића. Већи део 
живота провео је на западу. Још као млад човек укључио се у босански устанак (1875–1878), борећи се под именом 
Петар Мркоњић. Године 1894. у француско-пруском рату се бори као француски официр. Награђен је Орденом 
Легије части. После мајског преврата, када је 1903. године у атентату у Београду убијен последњи Обреновић, 
српска народна скупштина га је изабрала за краља. За време његове просвећене владавине (1903–1914) Србија је 
доживела највећу модернизацију, демократизацију и општи успон, а да се при томе није одрекла својих традиција и 
идентитета. Године 1914. започео је изградњу цркве на Опленцу. Повлачећи се са српском војском 1915. године и он 
је доживео албанску Голготу. Умро је 1921. године.

Караџић, Вук Стефановић (1787–1864) био је велики српски реформатор у области културе. Рођен је у 
Тршићу код Лознице. Већи део живота провео је у  Бечу, где је и умро. Године 1850. код Срба и Хрвата долази до 
увођења јединственог књижевног језика.

Каћански, Стеван (1830–1900) био је песник романтичарске епохе. Рођен је у Србобрану, завршио права у 
Загребу. Писао родољубиве песме: „Хеј, трубачи с бојне Дрине; Где је Српска Војводина”.

Кашанин, Милан (1895–) књижевник и историчар књижевности. Организује и води Музеј кнеза Павла, од 
1945 – Галерију фресака. Пише критике и есеје.

Коларац, Илија Милосављевић (1800–1878) трговац. Имање оставио да се подигне универзитет и помаже 
књижевност. Из његове задужбине издат је већи број књига и подигнут Коларчев народни универзитет у Београду.

Коњовић, Петар (1883–1970) композитор, рођен у Чуругу. Био је управник позоришта у Загребу, Сплиту, 
Осијеку, Новом Саду, ректор Музичке акдемије у Београду. Најзначајнији српски оперски композитор. Написао је 
опере: „Вилин вео”; „Кнез од Зете”; „Коштана”; „Сељаци.”

Лазаревић, Лаза (1851–1890) био је приповедач, писац свега 9 приповедака („Све ће то народ позлатити”, 
„Први пут с оцем на јутрење” и друге.)

Лубарда, Петар рођен је 1907. године у Црној Гори, по националности Србин. Уметничку школу уписао 
је у Београду. Први пут излаже у Паризу на Салону независних 1927. године. Други светски рат проводи у 
заробљеништву. Добитник је многих значајних награда. Умро је у Београду 1974. године.

Лудајић, Максим (1818–1897) правник и српски историчар, члан Књижевног одељења Матице српске 
и Мађарског историјског и археолошког друштва. Његова спомен-плоча се налази на српско-православном 
парохијском дому на тргу Максима Лудајића у Српском Ковину. Његов гроб се налази на српском гробљу у Српском 
Ковину.

Завршио је војне школе у Аустро-Угарској, у класи са царем Фрањом Јосифом. Био је председник српског 
Главног одбора за борбу против Мађара, посланик Државног сабора и народно-црквених сабора, учествовао 
је у аустро-угарским дипломатским мисијама у Србији и Црној Гори, као и у Српско-турском рату 1877–1878. 
године. Придобио је већину српских војника у борби против идеја које су заступали патријарх Рајачић и његови 
истомишљеници. Написао је и аутобиографију.

Магарашевић, Георгије (1783–1830) историчар и књижевник, професор Српске гимназије у Новом Саду,  
издавач прве књиге „Сербске летописи”, уредник часописа. 

Марић-Ајнштајн, Милева (Каћ, 1875–1948), њен муж  је заједно са њом створио теорију релативитета, тврди  
Радмила Милентијевић у књизи „Милена Марић-Ајнштајн.” 
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Марковић, Светозар (Зајечар, 1846–1875) био је теоретичар реализма у српској књижевности и оснивач 
социјалистичког покрета у Србији. Школовао се у Крагујевцу, Београду, Петрограду и Цириху. Бавио се 
новинарством и уређивањем часописа „Раденик”, „Глас јавности” и „Ослобођење”. У једином објављеном делу 
„Србија на Истоку” изнео је своје политичке идеје и социолошке погледе на друштво.

Миланковић, Милутин (1879–1958) геофизичар, астроном, климатолог, истраживач сунчеве климе. За време 
Првог светског рата одведен је у заробљеништво у Будимпешту. Као члан српске делегације на скупу православних 
цркава у Цариграду, предложио је реформу црквеног календара.

Милетић, Светозар (1821–1901) био је војвођански либерал, шајкашки син, вођа српског покрета, адвокат и 
градоначелник у Новом Саду, српски посланик у мађарском парламенту. Издаје „Заставу”, партијски лист либерала. 
Оснивач је  „Уједињене омладине”; Због „велеиздаје,” мађарске власти га хапсе и осуђују на 5 година затвора (Вац). 
Бори се против народбе (1867), за равноправност Срба у Угарској.

Мокрањац, С. Стеван (1885–1914) композитор и професор музике. Рођен је у Неготину, студирао је музику у 
Београду, Минхену, Риму, Лајпцигу. Био је оснивач, директор и професор српске музичке школе и један од оснивача 
Београдског гудачког квартета. Његове композиције одликују се изванредним смислом за уметничку обраду 
музичког фолклора, руковети и црквена музика врхунска су остварења српске музике. Снажно је утицао на потоње 
генерације музичких стваралаца. Компоновао је 15 руковети (...) „Опело”, „Акатист Богородици”, „Литургију”(...). 
У Неготину је његова родна кућа  претворена у спомен-музеј.31

Монастерлија, Јован војвода, истакао се у бици код Сланкамена (1691) где је са 10 000 Срба потукао Турке. 
Натошевић, Ђорђе (1821–1887), био је лекар и школски реформатор, и први писац уџбеника по Вуковом 

правопису. Његов „Буквар” користио се у Аустро-Угарској, Црној Гори, Србији, Македонији. Године 1867. дошао је у 
Србију  да помогне реформу школства. Од 1870. године је главни школски референт српских вероисповедних школа 
у Угарској. Први педагошки часопис Школски лист покренуо је 1858. године, а 1866. први дечји лист „Пријатељ 
српске младежи”.

Ненадовић, Прота Матеја (1777–1854) био је  устанички војвода и први дипломата нове Србије, оснивач 
Правитељствујушчег совјета. Његове „Мемоаре” после смрти објавио је његов син, писац Љубомир. Почетак 
„Мемоара” спада у најлепше странице написане српским језиком. Десетак километара северно од Ваљева, идући ка 
Шапцу, налази се село Бранковина. Ту се у оквиру културно-историјског комплекса налази и гробница Ненадовића 
с гробовима кнеза Алексе, војводе Јакова, војводе Симе, Проте Матеје, чика Љубе и других Ненадовића.

Несторовић Урош (Будим 1765 – Будим 1825) је први врховни надзорник српских, румунских и грчких 
православних школа у Аустрији. Као надзорник обилазио је све православне школеу царевини. Његовом заслугом 
отворена је Прва српска препарандија у Сентандреји 1812. године. Захтевао је да се у народним школама настава 
одржава на матерњем језику, борио се за то да се образовање учитеља подигне на виши степен, и да се поправи 
њихово материјално стање. Писао је на немачком језику. Познати радови су му „О стању српских школа”, „Педагогија 
са мтеодиком”.

Нинић, Светозар Шакрак (Ловра, 1860–1893, Хопово) завршио је учитељску школу и богословију у Сомбору 
и Карловцима. После смрти своје жене замонашио се у манастиру Бездин и примио монашко име Сергије. 
Патријарх га је увео у ред више јерархије као патријаршијског синђела. Међу нашим земљацима, родом из Мађарске, 
један је од првих који се 80-их година 19. века учланио у Матицу и као сарадник активно учествовао у њеном раду. 
Истовремено,  био је и уредник недељног листа „Српски Сион”. Познавајући светске језике (немачки, француски) у 
издању Матице је приређивао и уређивао „Књиге за народ”. Године 1893. именован је за директора монашке школе 
основане у Хопову. Умро је исте године од туберкулозе. Сахрањен је у манастиру Хопово.32

Његош, Петар II Петровић (1813–1851) био је владика и владар Црне Горе, један од највећих песника. 
Пре замонашења звао се Раде. Школује се у манастиру Савина. Организовао је судове, увео је порез, установио 
сенат, укинуо гувернадурство, подигао прву основну школу и штампарију 1834. године. Одржава везе са Србима и 
Хрватима.

Пашић, Никола (1845–1926) био је државник и политичар, један од оснивача Народне радикалне странке 
1881. године и њен вођа. Школовао се у Швајцарској, где се упознао са идејама Светозара Марковића. Емигрирао 
је у Бугарску после Тимочке буне, али се вратио у Србију након што је помилован и 1888. године је победио на 
парламентарним изборима. Био је председник владе (1891–1893–1894.) и посланик у Русији. Повукао се из јавног 
живота после ивањданског атентата, али се доласком на власт краља Петра I 1904. године поново укључио у политику 
и активно учествовао у политичком животу све до смрти. Између осталог, био је министар спољних послова и 
председник владе (1925), учествовао је у свим важним историјским догађајима за Србију, а потом и Југославију, и 
остао упамћен као врло спретан и вешт политичар (53 године). Учествовао је у стварању Балканског савеза, водио
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политику Србије од 1912. до 1918. и помогао у стварању Краљевине Срба Хрвата и Словенаца, коју је заступао на 
Мировној конференцији у Паризу.

Пелагић Васа (1833–1899) је био представник утопијског социјализма код Срба у другој половини 19. века, 
просветни радник и народни лекар. Учествује у раду Уједињене омладине српске и у босанском устанку 1875. Своје 
идеје објављује у својим књигама, брошурама и новинским чланцима. Залагао се и за реформу школства и те идеје је 
излагао у делима „Нова наука о јавној настави” и „Преображај школе и наставе”.

Петровић, Вељко (1884–1967) био је књижевник, рођен у Сомбору, права завршио у Пешти. Војводине је 
1911. године прешао у Србију. Године 1912. био је ратни дописник, а 1914. добровољац. Био је председник Матице, 
управник Народног музеја у Београду, члан САНУ.

Петровић Надежда (1873–1915) српска сликарка рођена у Чачку, чије је дело снажно утицало на развој 
модерног српског сликарства. Од око 200 њених сачуваних слика неке се сврставају међу најбоља дела у српској 
ликовној уметности.

Петровић, Петар I (1747–1830) био је митрополит цетињски. Школовао се у Русији до 1766. године. Од 1781. 
године, као  митрополит Црне Горе, управљао је својим народом скоро 50 година. Ратовао је против Наполеона. 
Први српски устанак доживљавао је као своју личну судбину. Мирио је сукобљена и раздвојена племена своје земље. 
Био је веома  културан човек. Читао је Волтера, Еразма, Монтескијеа, Ломоносова (...) на француском, италијанском 
и руском језику. Живео је као монах. Свети Петар Цетињски слави се 18, односно 31. октобра. 

Петровић, Хајдук Вељко (1780–1813) један је од највећих јунака Првог српског устанка. Пореклом из 
Неготинске Крајине, учествовао је од почетка у устанку, био у чети Станоја Главаша. Истакао се у више борби, 
погинуо у одбрани Неготина. Вук Караџић је рекао о њему. „У вријеме Ахила и Милоша Обилића он би заиста њихов 
друг био, а у његово вријеме Бог зна би ли се они могли с њим успоредити.”

Пеџет, Леди (1881–1958) био је велика добротворка српског народа, једна од првих добровољних болничарки 
(од 1912).  Била је супруга енглеског посланика. У борби против  заразе побеђује и пегави тифус, али и сама пада 
у постељу. Излечила се у Швајцарској. За време бугарске окупације остаје и управља болницом у Скопљу. За време 
Другог светског рата своју кућу претворила је у болницу. Неколико дана пред смрт рекла је једном свом пријатељу: 
„Нека ме сви забораве, али ће ми тешко пасти ако ме и моји Срби забораве!”

Попа, Васко (1922–1991) био је књижевник, дописник САНУ. Издао је антологију народних умотворина „Од 
злата јабука.”

Поповић, Стеван Васе (Стари Бечеј, 1844 –1918,  Земун) био је писац, педагог. Студирајући право у Пешти, 
и сам је био текелијанац. Године 1883. постао је управник Интерната. Уџбенике на мађарском језику који су писани 
за народне школе прерадио је за српске школе, израдио је правилник за српске народне и учитељске школе, а потом 
је постао надзорниок Бачке и Будимске православне епархије. Захваљујући њему извршена је изградња нове зграде 
Текелијанума. Активно је учествовао у оснивању Ангелијанума. Истакао се и својим књижевним стваралаштвом, 
те омладинским приповеткама. У знак признања за успешан рад од српског краља додељено му је одликовање 
„средњи крст реда Светог Саве”. Године 1913. додељена му је и титула мађарског племића поред почасног придевка 
„фрушкогорски”.33 

Прерадовић, Петар (1818–1872) познат је као песник родољубивих песама. Пореклом и родом Србин, рођен 
је у Хрватској. Његов отац, Србин, служио је као крајишки официр, а мајка и супруга биле су Хрватице. У својој 
14. години је насилно покатоличен. Сав свој век провео је у аустро-угарској војсци као официр, а касније признати 
генерал. Распоређен је у Милану, Задру, Загребу, Ердељу, Бечу, Темишвару, Араду. Умро је у туђини, у Аустрији, 
сахрањен је у Бечу, а тело му је 1879. године пренесено на Мирогој у Загреб. Хрватска му је подигла споменик у 
Загребу. 

Принцип, Гаврило (1894–1918) био је припадник револуционарне организације „Млада Босна”; атентатор 
на аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда. Пред полицијом и на суду истицао је да се бори за 
јужнословенско уједињење. Осуђен је на 20 година тешке робије, коју је издржавао у влажним ћелијама затвора у 
Терезину (Чешка), где је умро изнурен туберкулозом.

Пупин, Михаило (Идвор, 1854–1935, Њујорк) амерички физичар и научник српског порекла, један од 
најзначајнијих научника и проналазача у области физике.

Одликован је Едисоновом медаљом 1920. године за свој рад и Пулицеровом наградом 1924. године за 
аутобиографску књигу „Од пашњака до научењака”. Његово име носе физичке лабораторије Колумбија 
универзитета. 
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Родна кућа у Идвору грађена је у опеци, омалтерисана и обојена. Покривена је двоводним кровом са бибер 
црепом, а данас је меморијални комплекс Михаила Пупина. За себе је говорио да је био Србин по рођењу, а 
Американац по образовању.

Рајачић, Јосиф (1785–1861) био је српски патријарх. Године 1842. постао је карловачки митрополит, да би 
на Мајској скупштини у Сремским Карловцима 1848. био изабран за патријарха. У револуцији 1848. године није 
подржао побуњенике, због чега му је приписана кривица за неуспех револуције. Отворио је неколико српских школа 
на подручју тадашње Војводине и основао патријаршију и штампарију.34

Рајс, Арчибалд (Немачка, 1875–1928, Београд) био је професор у Швајцарској, криминолог светског гласа 
и писац политичких текстова. У време Првог светског рата, на позив српске владе, истраживао је аустроугарске, 
бугарске и немачке злочине над цивилним становништвом у Србији. Био је члан српске делегације на Мировној 
конференцији у Паризу. Умро је у Београду.

Ракић, Милан (1876–1938) био је књижевник, рођен у Београду, завршио права у Паризу. Председник је ПЕН 
(Поетс, Ессаѕстс, Новеллистс) клуба, члан САНУ. 1904–1933 ради у дипломатској служби.

Ристић, Јован (1831–1899) био је државник, политичар, историчар, вођа Српске либералне странке. Био 
је министар спољних послова Кнежевине и Краљевине Србије, председник владе од 1868. године, намесник 
малолетном кнезу Милану, од 1889. малолетном краљу Александру Обреновићу. Успешно је завршио дуготрајне 
преговоре о опозивању турских гарнизона из српских градова. Заступао је Србију на Берлинском конгресу.

Руварац, Иларион (1832–1905) био је историчар, архимандрит манастира Гргетек, оснивач српске критичке 
школе историографије. Аутор је више значајних књига: „Одломци о грофу Ђорђу Бранковићу” и „Арсенију 
Црнојевићу патријарху, Монтенегрима”; „О пећким патријарсима”; „О кнезу Лазару”; „Краљице и царице српске”... 

Какве везе има са Пајом Јовановићем? 
Потражи у биографији Паје Јовановића.

Руварац, Коста (Стари Бановци,  1837–1864 Пешта) приповедач и критичар, теоретичар и идеолог Уједињене 
омладине српске. Школовао се у Пешти. Писао је романтичарске приповетке, филолошке и друге чланке.

Др Симић, Милутин (1895–?) био је успешан лекар и народни човек из Ловре. Године 1922. оптира за 
Краљевину СХС. Као лекар, постављен је за шефа Војно-болничког центра број 1, после је именован за шефа 
Заразног одељења (...). Одликован је Орденом Светог Саве (1935), Орденом Рада (1962).

Сремац, Стеван (1855–1906) један од најпопуларнијих српских писаца, не само у раздобљу реализма, већ и у 
целокупној српској књижевности. У својим делима приказао је све три средине где је живео: сремску (војвођанску), 
нишку и београдску. Дела су му написана у хумористичком жанру („Поп Ђира и поп Спира”).

Стратимировић, Ђорђе (1823–1908) био је генерал аустријске војске српског порекла. Завршио је војне школе 
у Аустро-Угарској, у класи са царем Фрањом Јосифом. Био је председник српског Главног одбора за борбу против 
Мађара, посланик Државног сабора и народно-црквених сабора, учествовао је у аустро-угарским дипломатским 
мисијама у Србији и Црној Гори, као и у Српско-турском рату 1877–1878. године. Придобио је већину српских 
војника у борби против идеја које су заступали патријарх Рајачић и његови истомишљеници. Написао је и 
аутобиографију.

Стратимировић, Стефан (1757–1836) био је карловачки митрополит (1791–1792), оснивач Карловачке 
гимназије, богословије, Стефанеума. Изузетно енергичан и активан у културном и политичком животу, годинама се 
налазио на челу Срба у Аустро-Угарској. Успео је да заведе ред и дисциплину међу свештенством, борио се против 
бечких покушаја унијаћења Срба, помагао је устанике у Србији током Првог српског устанка, учествовао у гушењу 
Тицанове буне у Срему. Изузетно образован, бавио се науком и књижевношћу, оставивши иза себе велики број 
историјских, књижевних и црквених списа писаних на латинском, немачком и српском, противио се Доситејевим и 
Вуковим књижевним и језичким реформама.

Већ сте могли прочитати нешто од Стефана Стратимировића. 
Шта сте прочитали? (199. стр.) 

Коме, куда и којим поводом је настао тај спис? 
Причајте о том важном историјском догађају за српски народ!

?

?
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• ДАНИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ током школске године •

21–23. јануар  Новосадска рација (1942)
27. јануар   Свети Сава – школска слава, ВЕЛИКИ ПРОСВЕТНИ ПРАЗНИК СРБИЈЕ
15. фебуар.   СРЕТЕЊЕ – Дан државности Србије
21. фебруар   Међународни дан МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА (УНЕСКО)
24. март   НАТО агресија 1999. године
6. април   Бомбардовање Београда 1941. године
10 мај   Спаљивање моштију Светог Саве на Врачару
24. мај   ДАН СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ (Свети Ћирило и Методије)
28. јун   Видовдан
15. септембар  Пробој Солунског фронта 1918. године
21. октобар    „Велики час историје” – Шумарице 1941. године
 новембар  Дан сеобе из 1690. године (државна приредба „Путем Арсенија”, бродарење до Сентандреје)
19. децембар   Свети Никола

# дани месне српске заједнице и школе

Туцовић Димитрије (1891–1914) је истакнути вођа и теоретичар социјалистичког покрета у Србији, оснивач 
Српске социјалдемократске партије, покретач и уредник „Радничких новина” и „Борбе”. 1902. године је организовао 
демократију студената у Сенату против Николе Пашића. Био је на челу мартовских демонстрација против краља 
Александра Обреновића. Након тога је морао емигрирати у Земун, па у Беч. Противио се кеспанзији Србије у Првом 
Балканском рату. Погинуо је као командир Моравске дивизије у борби против аустроугарске војске у Колубарској 
бици. Уочи смрти написао је оцу: „нећу ни сада, као што нисам никада, ни помишљао да се склањам од судбине која 
прати цео народ”. Године 1949. његови посмртни остаци су пренесени са лазаревачког војног гробља и сахранјени 
на трг Славије, који је тада преименован у Трг Димитрија Туцовића. На тргу му је посатвљен споменик чији је аутор 
вајар Стеван Боднаров. Од 2004. године је тргу враћен стари назив Трг Славија.

Цвијић, Јован (1865–1927) био је чувени географ, антропогеограф, етнограф, геолог, антрополог и историчар. 
Докторирао је у Бечу о феноменима карста. Истакао се као професор и ректор Универзитета у Београду, почасни 
доктор Сорбоне. Аргументима је помогао рад  преговарачке делегације Краљевине СХС као њен члан на Париској 
мировној конференцији.

Црњански, Милош (1893-1977) био је песник, приповедач, романсијер, драмски писац, најистакнутији 
представник модерног књижевног покрета после Првог светског рата. Рођен је у Чонграду, ради као професор и 
новинар, а од 1928. године у дипломатији (Рим, Лондон). Године 1965. враћа се у Југославију. Његов роман „Сеобе” 
представља поетску  визију о лутању и бескућу.

Шакабента, Арсеније IV Јовановић (1698-1748) био је миторполит рашки од 1718, патријарх српски од 
1724. Због сарадње с Аустријанцима за време Аустро-турског рата 1737-1739. године, морао је да напусти Пећ 1737. 
године и пређе у Аустрију 1742,  где је постао поглавар Карловачке митрополије, да с правом носи титулу патријарха.
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1  Динко Давидов „Сентандрејске српске прав. цркве „
2  Стана Ђурић-Клајн”Просвета”,Београд, 1981
3  Уџбеник музичке културе 8. р.
4  Лаза Костић „Приповетке”; „О позоришту и уметности”, 521–523. стр.
5  Видосава Галовић „Историја уметности” – уџбеник
6  Љубомир Сарамандић „Ходочашће на Крф”
7  Миленко м. Микићевић, „Култура” – Београд, 1990, 68–69. стр.
8  Миодраг Зарковић „Годишњице које ће појести скакавци”, Печат, 17. мај 2013
9  Мирко Першен „Усташки логори”
10  Историја, 2013 /40
11  196–197 стр.
12  Извод из публикације Републичког завода за статистику „Вероисповест, матерњи језик и национална припадност”
13  Стеван Бугарски „О српском селу (...)” 2010
14  Мр. Гојко Маловић
15  едиција „Корени” књ. 3 – „Оптанти”
16  Стеван Чампраг
17  Стеван Чампраг
18  Милан Кашанин, „Банатски Весник” 1990/3
19  Милош Црњански
20  Ласло Кеваго
21  Драгомир Дујмов „Шапат старог Будима”
22  Архив Будимске епархије
23  Епархија будимска, 2011/19
24  „Банатски Весник” 1990/3
25  Драгомир Дујмов „Будимске приче” 2007
26  Сантовачки летопис са допуном, 2010
27  Енциклопедија „Британика”
28  Др Федора Бикар „Сентандрејски симболи”, 2002
29  Динко Давидов „Сентандрејске српске православне цркве”, 2005
30  Историја српског народа VI /2
31  Слободан Марковић „Српска Сентандреја” 1971
32  Живан Милисавац „Историја Матице српске”
33  Федора Бикар
34  СНН 1994/ 7
35  Дешчанске свеске 5
36  Славко Вејиновић
37  Владимир Ћоровић „Историјски лексикон”
38  Милован Витезовић „Симфонија Винавер” 162-3 стр.
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