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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Српски дан на радију
У Печујском ре-

гионалном сту-
дију Мађарског 

радија и ове године, 
6. октобра, одржан је 
„Српски дaн на 
Мађарском радију” 
који се, слично 
претходним година-
ма, базирао на парт-
нерској сарадњи Но-
вог Сада и Печуја.
Чланови Српске 

редакције Мађарског 
радија ради достој-
ног обележавања 
трећег по реду «Срп-
ског дана» позвали 
су и своје колеге из 
новосадског радија 
па су у престоницу 
Жупаније Барање од стране тамно-
шње Српске редакције допутовали 
Татјана Новчић-Матијевић и Слобо-
дан Шорак, док је Мађарску редак-
цију заступао Деже Ерег.
Српски дан је отпочео радијским 

мостом на мађарском језику а одмах 
затим уследио је двосатни наставак 
и на српском језику. Приликом ди-
ректног радијског повезивања, на 
ред су доспеле такве теме као што је 
партнерска сарадња двају градова 
Печуја и Новог Сада, Печуј као кул-
турна престоница Европе 2010. го-
дине, нови Устав Србије, Дани 
мађарске драме у Новом Саду, Међу-
народни филмски фестивал у Пе-
чују приликом којег је представље-
на и српска филмска уметност, са-
радња новосадског и печујског уни-
верзитета, односно, двају сајмова, 
стручни контакти геронтолошких 
центара у Војводини и Барањи а ни-
су изостале ни културно-забавне ак-
туелности које се тичу мађарске 
мањине у Новом Саду, Војводини те 
српске у Печују, Мађарској.
Током емисије на српском језику 

– од 12.30 до 12.50 – радијски мост 
Печујаца и Новосађана проширен је 
укључивањем Радио Бања Луке, на 
тај начин, дошло је до својеврсног 
регионалног повезивања српских 
редакција у Србији, Републици Ср-
пској и Мађарској при чему је тема 
расправе била заштита културног 
наслеђа српског народа.
Најављени су и предстојећи про-

грами а окончањем двосатног ра-
дијског издања уследио је заједнич-
ки ручак гостију из Новог Сада и за-
послених Печујског студија: у знаку 
„Српскoг дана” доминирала је српс-
ка гастрономија, наиме, као и 
претходне две године, и овом при-
ликом за укусне ћевапе побринуо се 
Петар Крунић, роштиљџија из Ка-
лаза док је послужено веома укусно 
српско црно вино стигло из Медине 
захваљујући газди Алекси Сокићу.
Црно вино је, иначе, и сутрадан 

имало значајну улогу, наиме, „Фeс-
тивал црног вина у Виљану” заузео 
је ударно место у регионалној еми-
сији Српске редакције Мађарског 
радија! Слушаоци печујског радија 
имали су прилику да стекну тонски 
увид у дешавања традиционалне 
фестивалске манифестације која је 
својеврсни културно-забавни и гас-
трономски печат престонице црног 
вина у Мађарској!

И новинари новосадског радија 
имали су шта да виде, чују, забеле-
же и извештавају.
У сваком случају, „Српски дaн на 

Мађарском радију” – чије приређи-
вање су потпомогли Јавна фонда-
ција „За националне и етничке 
мањине у Мађарској”, Сегединска 
српска заједница, Самоуправа Срба 
у Печују и виноградари Алекса Со-
кић из Медине те Драгомир Бата 
Шакић из Виљана – ове године пос-
лужио је као добар повод да се нови-
нари двеју радио станица још боље 
упознају, размене искуства и дого-
воре у вези са наставком стручне са-
радње на обострано задовољство.

Предраг Мандић

Најновије активности
Срба у Батањи

У Батањи, прва половина октоб-
ра протекла је радно, у знаку 
истакнуте активности месног 

српског живља. Серију делатности 
отворила је сакупљачка акција уче-
ника месне Српске основне школе 
који су под вођством Николе Ђене-
ша, заменика директора поменуте 
образовне установе поново показа-
ли да су марљиви сакупљачи хар-
тије. Пошто је 10. октобра време би-
ло одлично, деца су од куће до куће 
ишла и успела да сакупе 2.030 кило-
грама папира. У надметању, нај-
бољи су постали шестаци са 652 ки-
лограма, ђаци 3-4. разреда могли су 
се похвалити резултатом од 440, док 
су осмаци од 430 килограма.
Новац добивен за количину папи-

ра биће уложен за куповину слатки-
ша који се обично дели награђени-
ма, док ће се други део средстава ут-
рошити у покладни бал, односно, 
Међународни дан деце.
Пуно времена није остало за од-

мор, наиме, за хористе Српске ос-
новне школе следио је наступ на Ба-
натском сабору а одмах затим, 16. 
октобра, делегација града Батање 
отпутовала је у Беочин, побра-
тимљени град где је одржана свеча-
ност поводом „Дана града”.
Том приликом, чланови батањске 

делегације – међу којима су били и 
Вера Пејић-Сутор, директорka Срп-
ске основне школе, члан већинске и 

потпредседник месне Српске мањин-
ске самоуправе, и Мирослав Роцков, 
председник бираног тела Срба у Ба-
тањи – са својим побратимима води-
ли су разговоре о дугорочној са-
радњи, корисној за оба града. 
Првенствено су размотрене могућ-
ности на пољу културне и спортске 
сарадње, али није била изостављена 
ни привреда, наиме, конкурси Евро-
пске уније па тако и Interreg-конкур-
си нуде Батањцима и Беочинцима 
итекако добре услове за подношење 
заједничких пројеката.
У сваком случају, током прегово-

ра, преговарачи су се сложили у на-
ставку веома плодне сарадње двају 
насеља са посебним освртом на 
ефикасне стручне контакте батањс-
ке Српске основне школе и беочинс-
ке „Јoван Грчић Миленко”.
Током боравка у Беочину, Батањ-

ци су се упознали и са представни-
цима осталих побратимљених на-
сеља поменутог града, међу којима 
су се највише дружили са чланови-
ма града Херцег Новог из Црне Го-
ре. Са Херцегновљанима је за тили 
час постигнут заједнички језик, по-
везаност, па баш зато, уопште није 
незамисливо да ће Срби у Батањи у 
догледно време учинити прве кора-
ке ка остваривању партнерске са-
радње са градом на Црногорском 
приморју.

П. М.

Мајшани прославили св. Петку
У Мајшу је и ове године достој-

но прослављена Петковача. У 
барањском насељу, где је по-

четком прошлог века живео већи 
број Срба а затим због оптације 
бројчаност нашег живља је сплас-
нула, данас живи једино једна српс-
ка породица.
Упркос овој тужној статистичкој 

чињеници, сваке године на дан св. 
Петке у Мајшу се окупља велики 
број Срба и то не само из мађарског 
дела Барање, него и из суседне Хр-
ватске. Древној светињи, сазиданој 
1781. године, 27. октобра походе 
многобројни српски православни 
верници, потомци некадашњих оп-
таната а тако је било и ове године.
Србима из Мајша, Мађарбоје, 

Виљана, Липове, Мохача, Печуја и 
других барањских насеља у празно-
вању Преподобне Параскеве при-
дружили су се и Срби из Белог Ма-
настира и околине, Републике Хр-
ватске.
Свету литургију служили су јереј 

Јован Бибић, парох сантовачки и је-
реј Радован Савић, парох мохачки, 
администратор мајшанске парохије 
који је уједно одржао и свечану слав-
ску беседу. Он је између осталог го-
ворио о животу ове светитељке која 
ужива велико поштовање не само у 
српском народу, него и код других 
православних народа. Своју пропо-
вед о. Савић је завршио следећим ре-
чима: „Угледaјмо се и ми, Браћо и 
Сестре, на нашу светитељку, побри-

нимо се на време за душе и спасење 
своје, клонимо се греха и ружних ре-
чи како нас Христос Спас науком 
својом учи и саветује, да живимо је-
дан са другим у љубави и миру. Пре-
подобна Петко, моли Господа да бла-
гослови овај честити народ, услиши 
данашње молитве, да оснажи веру у 
нама и да нам да моћи да живимо по 
науци Јединог Спаса нашег.”
Окончањем славске беседе јереја 

Савића, уследило је освећење ли-
тија које је мајшанском српском пра-
вославном храму подарила 
породица Сутарић из Белог 
Манастира а одмах затим уп-
риличен је и опход око древне 
светиње.
Резање славског колача и 

благосиљање кољива обавље-
но је у порти светог храма где 
су чланови породице Сутарић 
предвођени са оцем и сином 
Стојаном и Деспотом гануто 
посматрали свечани чин. По-
родична глава Стојан Сута-
рић није крио своје задовољс-
тво због кумовања и са сетом 
у гласу се присетио давна-
шњих времена: „Мoји преци 
потичу из Мајша. Ми смо 
1930. године напустили село, 
међутим, никада га нисмо за-
боравили. Редовито долазимо 
да се поклонимо св.Петки а 
ове године примили смо се и 
кумства. Мило ми је што ми је 
и унучад овде, нека знају 

Сарадници новосадског и печујског радија, и Пера 
Крунић, као роштиљџија

одакле смо, где вуку наши корени. А 
када то рекох, онда бих волео ис-
таћи да са мајчине стране корени 
вуку из Виљана. Ето, сви смо до-
шли, даривали смо цркву и драго 
ми је што је све тако лепо прошло.”
Лепо сунчано време и прави слав-

ски амбијент просто су годили дру-
жењу у порти мајшанске српске пра-
вославне цркве где су њих педесето-
ро ћаскали, нудили једни друге ра-
кијом, соковима, колачићима, јабу-
кама и сложили су се да је култ св. 
Петке, којој су бројни српски храмо-
ви посвећени, веома развијен у срп-
ском народу.

П. М.

Породица Сутарић – дародавац цркве у 
Мајшу
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Музеј Епархије будимске у Сентандреји

Активности у 2006. години ограничио актуелни буџет
рам рестаурације, који се односи на 
Преображенску цркву из горе наве-
дених разлога нажалост није могао 
да се реализује.
Најрадоснију вест у раду Музеја 

свакако представља срећна окол-
ност да је почетком ове године инс-
титуција откупила композицију 
Стеве Тодоровића, „Сабор у При-
зрену пре Косовског боја”, која је 
рестаурирана приходима остваре-
ним од продаје зидног календара. 
Слика ће бити промовисана у окви-
ру програма којим ће се 18. новемб-
ра обележити Дан сеобе.
Подсетимо такође да је штампање 

овогодишњег календара Епархије 
будимске, финансирала Привредна 
комора Панчева, а као резултат доб-
ре међусобне сарадње исто то пла-
нира се и за 2007-у годину. То значи 
да је Музеј на поклон добио скоро 
1000 примерака календара, што у 
овој ситуацији заиста представља 
велику помоћ.
Коста Вуковић надаље наводи да 

су током ове године настављени 
послови на дигитализацији колор-
негатива у музејској фототеци и то 
уз помоћ средстава Фондације за 
националне и етничке мањине. 
Биће, дакле, дигитализован компле-
тан материјал, настао у време попи-
сивања мобилијара Епархије будим-
ске. Након тога следи уношење ма-
теријала у базу података и обрада, 
што је такође веома важан посао и 
захтева пуно времена и стрпљења.
Што се тиче пројекта регионалне 

збирке у Печују, иако је конкурс 
који је предат на адресу норвешке 
државне фондације, ушао у ужи из-
бор (седмо место од укупно 25 про-
јеката), новчану помоћ добило је са-
мо првих пет пројеката на ранг лис-

ти. Овакав резултат ипак се може 
сматрати успехом и даје наду да сле-
деће године, евентуално, може да се 
покуша поново. У овом тренутку 
постоје озбиљне намере да се до 
краја 2007-е сачини комплетно ис-
торијско-уметничко истраживање 
прикупљене грађе, која би се потом 
представила широј публици. Пара-
лелно са овим треба да се обави ди-
гитализација старих фотографија, 
под условом да се купи скенер и на-
пише програм за базу података.
Амбициозни планови везују се и 

за име сликарке Катарине Ивано-
вић. Наиме, у најновију моногра-
фију чувене уметнице објављену у 
Београду, ушла су још три дела, која 
су пре неколико година идентифи-
кована ликовном анализом обавље-
ном на територији Мађарске. Реч је 
о портрету Екатерине Догали, кти-
торке српске гробљанске капеле у 
Стоном Београду, плаштаници чу-
ваној у српској цркви и малој пред-
стави Христовог Васкрсења, про-
нађеној такође у српској капели. Сви 
ови предмети публиковани су у мо-
нографији у колору и у неочишће-
ном стању.
Било би лепо, каже г-дин Вуко-

вић, да се следеће године уз Дан се-
обе обележи и дан нашег музеја и то 
постављањем привремене камерне 
изложбе рестаурираних радова Ка-
тарине Ивановић. После тога поред 
српске цркве у Стоном Београду, 
могла би да се отвори њена спомен-
изложба. У Мађарској се иначе до 
сада знало само за две композиције 
Катарине Ивановић: једна је пред-
става свете Катарине у Српском Ко-
вину, а друга портрет Фердинанда 
V у Народном музеју.

С. М.

Културно-уметничко друштво „Табан”

Било је добро, могло је и бољеИ ако ове године није имало на-
ступе ван Мађарске, Култур-
но-уметничко друштво „Та-

бан”, публика је могла да види на 
бројним фолклорним вечерима и 
фестивалима широм земље. Почет-
ком ове године наступили су на 
међународној смотри у Српском Ко-
вину, одржали су изузетно успело 
Табанско вече уз учешће гостију из 
матице, а овом приликом публици 
су се представили у новим (и веома 
скупим) народним ношњама. Запа-
жен наступ остварили су поводом 
државног празника, 20. августа у 
будимској тврђави, као и на недавно 
одржаном фестивалу вина у Ви-
лању. Иако је позива из иностранс-
тва било, због радних и других оба-
веза чланова ансамбла, термини пу-
товања нажалост нису могли да се 
ускладе.
На плану постављања нових ко-

реографија, озбиљан рад планиран 
је за почетак следеће године када ће 
ансамблу на располагању стајати 
проверени стручњак, Горан Дума-
новић. Ове године акценат је 
стављен на укључивање нових чла-
нова у прву поставу и јачање 
подмлатка, што ће, како сматра 
уметнички руководилац, Душан 
Вуковић, на дужи рок сигурно дати 
позитивне резултате.

З бог драстичног смањења буџе-
та Музеја епархије будимске у 
овој години, обим активности 

наше институције био је знатно ужи 
него раније. На првом месту треба 
истаћи дугогодишњу сарадњу са ар-
хивистима из Србије, који раде на 
сређивању грађе епархијског архи-
ва. Они су до сада увек долазили у 
пролеће и јесен, али је због недо-
статка новца долазак предвиђен за 
месец октобар овога пута изостао. 
Како наводи кустос Музеја, Коста 
Вуковић, до сада су средства за њи-
хов боравак обезбеђивана делом пу-
тем конкурса, а делом из сопственог 
буџета, али то сада није било мо-
гуће реализовати.
Ситуација је помало апсурдна, 

јер ће баш на овогодишњем Сајму 
књига у Београду премијерно бити 
представљен Водич кроз Архив 

Епархије будимске, као резултат ис-
траживачког рада још од почетка 
70-их година, па све до данас. Ради 
се о првој публикацији оваквог ти-
па, која ће моћи да пружи одгова-
рајуће информације свим потен-
цијалним истраживачима. Запосле-
ни у Музеју ипак се надају да ће у 
наредној години финансијске окол-
ности бити боље и да ће пружити 
могућност наставка плодоносне са-
радње са стручњацима из матице.
У 2006-ој смањени су и послови 

на рестаурацији црквених и бого-
службених предмета. То у првом ре-
ду значи да су могућности за конку-
рисање биле смањене, а додатни но-
вац успели су да набаве само за про-
грам рестаурације архивске грађе. 
Тако су обновљене укоричене архи-
валије из XVIII века и једна икона 
на платну Стефана Тенецког. Прог-

Крајем новембра ансамбл ће до-
бити и своју web страницу, а током 
октобра послата је и пријава на свет-
ски фолклорни фестивал, који ће се 

од 10. до 15. априла по дванаести 
пут одржати на Палма де Мајорци. 
Ако би се у намерама успело, за на-
ше фолклораше представљало би то 

велики успех, имајући у виду висок 
реноме овог догађаја у светским ок-
вирима.
Што се тиче материјалних сред-

става, основни извор представљао 
је конкурс Одбора за људска права, 
верска и мањинска питања мађарс-
ког Палрламента. За функциони-
сање и један део програма, на овај 
начин обезбеђено је два милиона, а 
остатак од још близу милион фо-
ринти, набављен је путем помоћи 
Српске самоуправе у Будимпешти, 
квартовских самоуправа и резулта-
та остварених на другим мањим 
конкурсима.
Вуковић сматра да таквим резул-

татом друштво може да буде задо-
вољно само делимично, пошто су 
издаци за Табанско вече били веома 
велики, а пуно ће коштати и пут у 
Шпанију ако се планирано буде ос-
тварило. На основу један посто уп-
лате од пореза грађана друштво је 
сакупило 156 000 форинти, на чему 
се својим помагачима и симпатизе-
рима посебно захваљује. До краја го-
дине Табанаше очекују још два важ-
на наступа, манифестација „Глас 
Балкана”, 25. новембра на Тргу Ал-
маши и наступ у будимском Вига-
доу, 17. децембра поводом свечанос-
ти уручења мањинских награда.

С. М.

Једна од овогодишњих приредаба у Музеју Епархије будимске

Наступ КУД-а Табан на традиционалној Табанској вечери
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Основане српске самоуправе на југу Мађарске
И на југу Мађарске до средине 

октобра, након полагања за-
клетве, основане су месне срп-

ске мањинске самоуправе. Засту-
пање интереса српских заједница у 
појединим насељима има приорите-
тан значај, наиме, од бираних тела 
Срба у многоме зависи на који начин 
ће се вршити интеграција и заштита 
права наше мањине, какви концепти 
ће красити мањинско политизирање 
при којима ће одређено место имати 
култура, образовање и верски жи-
вот српског живља. И наравно, уоп-
ште није свеједно хоће ли се најзад 
моћи стати на пут негативног проце-
са опадања броја Срба и на југу 
Мађарске, да ли ће се пронаћи начин 
спречавања смањивања броја српс-
ког мањинског становништва.
Под теретом многобројних отво-

рених питања, тешке финансијске 
ситуације и ригорозне рестрикције 
крећу у четворогодишњи циклус и 
српске мањинске самоуправе на ју-
гу Мађарске. Иако, објективно гле-
дајући, друштвено-политичке и фи-
нансијске околности у овом момен-
ту нису баш наклоњене бираним те-
лима Срба у разним насељима, 
ипак, наше српске мањинске само-
управе оптимистички су настројене 
и надају се да ће остварити своје за-
мисли, планове. То се, између оста-
лог, да закључити и у наредном пре-
гледу стања у кругу српских мањин-
ских самоуправа на југу Мађарске 
након одржавања оснивачких сед-
ница бираних тела Срба, одржаних 
до средине октобра.

Батања
У Батањи, на челу месне српске 

мањинске самоуправе дошло је до 
промене, наиме, бирано тело Срба у 
градићу на мађарско-румунској гра-
ници, предводи Мирослав Роцков 
који је у претходном циклусу био 
потпредседник и уједно члан већин-
ске самоуправе. У састав посланич-
ког тела Батање сада је доспела до-
недавни председник српске мањин-
ске самоуправе Вера Пејић-Сутор 
која је пак после уласка у већинску 
самоуправу постала потпредседник 
Самоуправе Срба у Батањи у којој 
су се нашла и два нова члана: Олги-
ца Роцков-Гуљаш и Никола Ђенеш-
Екбауер. Нови председник Батањс-
ке српске мањинске Мирослав Роц-
ков је најавио да ће се бирано тело 
Срба у овом граду и у будуће макси-
мално залагати за опстанак и него-
вање културних и црквених вред-
ности српске заједнице у Батањи! У 
самом политизирању неће доћи до 
битнијих измена, нагласак ће се и 
даље стављати на потпомагање мес-
не Српске основне школе, српске 
православне цркве, одржавање при-
редаба у циљу очувања и неговања 
српске културе и наставак пример-
не сарадње са побратимљеним Бе-
очином у Србији. 

Чанад
У Чанаду је такође дошло до име-

новања новог председника. Иако ра-
нијих година није учествовао у 
мањинско-самоуправном животу, за 
руководиоца месне Српске мањинс-
ке самоуправе изабран је Фрањо Ко-
лар, иначе наставник српског језика 

који се након 1. октобра, у друштву 
Аурела Хиђишана, другог члана би-
раног тела Срба у овом насељу на-
шао и у већинској самоуправи. Циљ 
је, како је нагласио новоизабрани 
председник, јасан: сачувати малоб-
ројно српство, српски језик, културу 
и православну веру. Тим путем ће се 
ићи а како су чланови Самоуправе 
Срба у Чанаду најавили, жарка им је 
жеља да обнове месни српски право-
славни храм у чему радовима рачу-
нају и на помоћ Будимске епархије. 
Уколико би се подухват остварио, 
тиме би се одужили и спомену на 
Цветка и Благоја Недучића који су 
много чинили за српску православ-
ну цркву у Чанаду.

Деска
Самоуправу Срба у Десци и даље 

предводи Кристифор Брцан који је и 
у претходном четворогодишњем 
циклусу предводио бирано тело Срба 
у овом поморишком насељу. У пе-
точланом саставу налазе се и нова 
имена: будући да се Макса Рус није 
кандидовао а Боривој Рус је кренуо у 
бојама Сегединаца, Невенка Белајски 
и Чедомор Адамов, како је то нагла-
сио руководилац Самоуправе Срба у 
Десци, вероватно ће донети свежину 
у раду дешчанске Српске мањинске 
самоуправе. Приликом оснивачке 
седнице, чланови су одмах размотри-
ли и буџетске могућности и пред-
стојеће планове који се тичу просла-
ве св. Николе, Божића, српске Нове 
године. И даље ће се потпомагати ср-
пске организације, црквена општина 
и установе у селу – за програме у 
циљу неговања и очувања српских 
обичаја, црквених празника и других 
културних приредаба, сходно мате-
ријалним средствима увек ће бити 
одређених финансијских ставки и 
све то у добробит заштите српске 
културе и православља у једном од 
значајнијих српских центара на југу 
Мађарске.

Сегедин
Други значајни центар Срба на 

југу Мађарске је Сегедин, где је за 
председника месне Српске мањинс-
ке самоуправе поново изабран То-
мислав Роцков. Уласком Боривоја 
Руса у петочлани састав Сегедина-
ца, малтене је сигурно да ће бирано 
тело Срба у граду на Тиси бити још 
јаче, приредиће се разне културне и 
црквене манифестације од којих је 
једна већ на помолу а ради се о „Да-
ну српске културе у Сегедину” који 
ће се одржати 4. новембра а биће 
посвећен 300. годишњици од смрти 
патријарха Арсенија III Чарноје-
вића. Ускоро се очекује и објављи-
вање црквеног календара а већ се 
говори и о новим поклоничким пу-
товањима. Ни током новог четворо-
годишњег мандата неће бити запос-
тављена Српска забавишна група у 
Риго улици и неговање добрих од-
носа са Славистичком катедром Се-
гединског универзитета, Друштвом 
пријатеља словенских култура, 
Фондацијом „Милoш Црњански” и 
Домом народности у Сегедину.

Новом Сентиван
Ни у Новом Сентивану, на челу 

месне српске мањинске самоуправе, 

није дошло до измене: председница 
је и даље Јелена Марковљев-Весе-
линов која је, након оснивачке сед-
нице бираног тела Срба, наговести-
ла да ће у предстојећем четворого-
дишњем периоду приоритет имати 
обнова месне српске православне 
цркве. Пуно се очекује и од новог 
члана мањинске самоуправе Божи-
дара Путника који је током избора, 
одржаних 1. октобра, добио највише 
гласова а уједно је и потпредседник 
црквено-општинског одбора у Но-
вом Сентивану.

Баја
У Бачкој, у следећем четворого-

дишњем циклусу уместо три, функ-
ционисаће две српске мањинске са-
моуправе, будући да се у Гари уга-
сило „бирано телo Срба”. У Баји ће 
Србадију и даље да предводи Ми-
лош Апић а за потпредседника је 
изабран Марко Чилић. Како је наго-
вештено, Бајци ће највише труда и 
средстава уложити у обнову и улеп-
шавање месног српског православ-
ног храма: реконструкциони радови 
над древном светињом су неопход-
ни јер је дошло до прокишњавања 
светог храма. За те послове Жупа-
нија Бач-Кишкун је обезбедила 
400.000 форинти а следећи велики 
изазов Бајаца је постављање елект-
ричног звона у светониколајевској 
цркви.

Сантово
И у Сантову је на председничкој 

функцији остала иста особа, тј. На-
да Бунчић-Ђурић а за потпредсед-
ника је именована Нада Шишковић. 
Пошто је на челу већинске самоуп-
раве изабран нов начелник, српска 
мањинска самоуправа се нада да све 
то неће утицати на добру сарадњу 
локалне и мањинске самоуправе. 
Осим тога, и сантовачки Срби ће на-
гласак стављати на очување и него-
вање српских културних и верских 
тековина а што се тиче предстојећих 
приредаба до краја године, осим 
гостовања Српског позоришта у 
Мађарској предвиђа се и достојна 
прослава Св. Николе.

Медина
Једино насеље настањено српс-

ким живљем у Жупанији Толна је 
Медина где ових дана, у кругу ма-
лобројне но сложне српске заједни-
це, заиста има разлога за радост, на-
име, за заменика начелника села 
именована је Наталија Сокић. Она 
је на овој позицији заменила госпо-
дина Белу Мештера који није кре-
нуо на октобарским изборима: међу-
тим, чињеница да је поверење ука-
зано управо председници мединске 
Српске мањинске самоуправе, јесте 
ипак својеврсно признање како На-
талији Сокић тако и мединским Ср-
бима. Са друге стране, Самоуправа 
Срба у овом насељу већ се марљиво 
припрема за предстојеће радове, 
првенствено за обнову старе српске 
школске зграде за коју су чланови 
бираног тела Срба од Уреда за наци-
оналне и етничке мањине добили 
милион форинти. Поред поменутог 
подухвата, посебна пажња ће се 
посветити очувању и неговању ста-
рих српских мединских обичаја и 

сарадњи са Србима у Борову, Репуб-
лици Хрватској и Србима у Вели-
ком Сентмиклошу, у Румунији, чија 
је делегација недавно боравила у 
толнанском насељу.

Мохач
У Мохачу у саставу руководства 

месне Српске мањинске самоуправе 
није дошло до измене. Њу и даље 
предводе председник Душан Мате и 
потпредседница Зорица Степанов. 
Циљ мохачких Срба је да у потпу-
ности обнове гробљанску капелу, 
посвећену св. Константину и Јеле-
ни, некадашње ходочасно место Ср-
ба у Барањи, мохачку „Вoдицу” а и 
даље се предвиђају клупске вечери.

Виљан
У Виљану, на челу бираног тела 

Срба у овом насељу је и даље Вера 
Шакић-Урсић а циљ месне Српске 
мањинске самоуправе је јасан: при-
вести крају обнову српског право-
славног храма над којим се већ го-
динама врше реконструкциони ра-
дови.

Липова
Очување и улепшавање древне 

светиње је циљ и у Липови, где мес-
ном српском мањинском самоупра-
вом управља председник Никола 
Поповић.

Печуј
У Печују, такође, све је остало по 

старом: председник је остао Радо-
ван Горјанац, док је потпредседница 
др Милица Павлов. Печујци у пред-
стојећем четворогодишњем циклу-
су имају заиста смеле, велике пла-
нове међу којима се издваја из-
градња црквено-уметничке збирке. 
Пројекат, потпомогнут и од стране 
Националног инвестиционог плана 
Републике Србије, требао би да се 
реализује до 2010. године када ће 
Печуј бити културна престоница 
Европе. У сарадњи са Печујско-ба-
рањским српским удружењем, би-
рано тело Срба у овом граду сваког 
месеца предвиђа организовање 
клупских вечери а већ 25. новембра 
текуће године очекује се један све-
чани тренутак у животу барањских 
Срба, наиме, након мини-конферен-
ције о оптацији Срба у Барањи, ус-
ледиће промоција 1. броја Барањс-
ких српских свесака, двојезичне ср-
пско-мађарске едиције која ће изла-
зити годишње једанпут а бавиће сe 
истраживањем прошлости и 
објављивањем студија из живота 
Срба у мађарском делу Барање.
Све у свему, након одржавања ос-

нивачких седница, српске мањинс-
ке самоуправе на југу Мађарске већ 
су отпочеле свој рад а свеобухват-
нија делатност бираних тела Срба 
очекује се од почетка следеће ка-
лендарске године. Тада се, наиме, 
очекује информација о додели сред-
става из централног буџета а и у 
разним насељима искристалиће се 
слика која већинска самоуправа са 
каквим буџетом ће да располаже и 
хоће ли моћи материјално потпома-
гати своје месне мањинске самоуп-
раве међу њима и бирана тела Ср-
ба.

Предраг Мандић



интервју интервју интервју интервју интервју интервју Интервју интервју 

Будимпешта, 2. новембар 2006. 5

Кристифор Брцан, руководилац КУД-а „Банат”

Разиграна јесен за хитроноге Дешчане
С обзиром да је Кристифор Бр-

цан свестрана личност, ни наш 
недавни разговор није могао 

да се задржи само на једној теми. На 
мањинским изборима који су оста-
ли за нама поново је изабран за пред-
седника Српске мањинске самоуп-
раве у Десци, а у циклусу који се 
ближи крају, обавља функцију пред-
седника Одбора за културу Самоуп-
раве Срба у Мађарској. Ипак, већи-
на Срба у Мађарској зна да овај Де-
шчанин ни због једне јавне функ-
ције не би оставио оно што највише 
воли и са чиме живи још од детињс-
тва: фолклор.
Иако су главне овогодишње смот-

ре и наступи остали иза њих, члано-
ви Културно-уметничког друштва 
„Банат”, чији је Кристифор руково-
дилац, вредно вежбају. Пред њима је 
божићни концерт, а већ сада треба 
мислити и на наредну Европску 
смотру српског фолклора. Навикли 
смо да се са ње враћају овенчани 
шампионским ловорикама.

– Спремамо се за самостално вече 
које традиционално приређујемо на 
Божић, 7. јануара. Пуном паром 
спремамо тај програм, укључујући 
и припрему барем једне нове коре-
ографије. Ако стигнемо, биће их 
две. Једна кореографија су српске 
игре са Косова, из околине Гњилана 
и кораке смо већ обрадили. Друга 
обухвата игре из Ибарског Колаши-
на.
Да ли ћете ношње за ове игре са-
шити сами или ћете се опреде-
лити за оригинале?
– Ове кореографије захтевају од-

говарајуће ношње, тако да смо већ 
почели да комплетирамо костиме 
новим елементима. Покушавамо да 
доста тога урадимо сами, како би 
нас то мање коштало, а у случајеви-
ма када то није могуће набављамо 
оригиналне ношње, што је свакако 
скупља варијанта. Још не знам ко-
лике су цене, али смо путем конкур-
са добили новац за ту намену.
Крајем зиме почећемо са припре-

мама нове кореографије са којом ће-
мо наступити на Европској смотри 
српског фолклора 2007. Она ће се 
овога пута одржати у Врбасу.

Да ли за тај наступ рачунате и 
на млађе снаге које се интере-
сују за српски фолклор?
– Тренутно радимо и са подмлат-

ком. Имамо петнаестак нових чла-
нова којима се интензивно бавимо, 
како би један број њих могао да 
учествује у божићном програму. Ра-
димо са новим члановима од заба-
вишта до одраслих, а најинтензив-
није припреме имамо са средњо-
школцима.
Да ли су заживеле српске игран-
ке које од недавно организујете?
– Оно чему се посебно радујемо 

су српске игранке у Сегедину. Од-
ржавамо их једном месечно и прву 
смо већ имали. Окупило се двадесе-
так људи који се интересују за нашу 
културу. Неки од њих су се већ при-
јавили са жељом да се укључе у рад 
удружења.
Верни пратилац КУД-а „Ба-
нат” је и истоимени оркестар 
за који знамо да је у великој мери 
заслужан за успехе које сте до 
сада постигли. Да ли у његовом 
саставу има нових снага?
– Пуно радимо и на подмлатку 

оркестра. Радујемо се што имамо 
два мала тамбураша који су се врло 
успешно уклопили у рад „великог” 
оркестра. Они су се већ представи-
ли у једном блоку на Банатском са-
бору. Надамо се да ће још бити но-
вих чланова оркестра, јер знамо да у 
селу има неколико досељених жи-
теља који свирају више инструмена-
та. Жеља нам је да и њих укључимо 
у наш рад.
Дешчански Срби су недавно до-
били нову мањинску самоуправу. 
У чему се она разликује од 
претходне?
– Овај састав самоуправе разли-

кује се од претходног у томе што 
имамо два нова члана. Гласало је 39 
бирача и свако од пет кандидата је 
добио довољно гласова за улазак у 
самоуправу. Приликом договора о 
делегирању одлучили смо да ће све 
чланове делегирати Сегединска ср-
пска заједница пошто удружење 
„Банат” не учествује у политичким 
активностима. Чланови су већ поло-
жили заклетву, а одржана је и прва 

седница на којој су изабрани пред-
седник и потпредседник. За пред-
седника сам поново изабран ја, а за 
потпредседника Младен Ђукин.
Циљеви су нам и овога пута слич-

ни, као и у претходним сазивима. 
Пре свега да помажамо оним орга-
низацијама и заједницама које су ве-
зане за Србе, у првом реду црквену 
општину и КУД „Банат”.
О новом буџету још нисмо разго-

варали јер је још увек актуелан 
буџет за 2006. годину. Један део тог 
буџета резервисали смо за крај го-
дине пошто нам се ближи свети Ни-
кола а потом следе Божић и Нова го-
дина.
Пратећи припреме за мањинске 

изборе у Мађарској уочио сам да се 
скоро свуда постављало питање да 
ли се може сакупити довољан број 
потписника који би својим изјашња-
вањем о националној припадности 
иницирали изборе у својим среди-
нама. Чак је и код нас у Десци било 
присутно то питање, јер је свега пар 
дана уочи избора било регистрова-
но само двадесетак људи. Мислим 
да је народ ипак био слабо обаве-
штен о томе, мада смо се ми труди-
ли на им на све начине дамо до 
знања каква је процедура избора. 

Било је неспоразума, сли-
ка није била јасна са роко-
вима. Када смо добили 
обавештење о регистро-
вању у мају, неки су то од-
мах урадили али су њихо-
ве пријаве одбачене јер су 
биле пре рока. Рок од не-
колико недеља је био до-
ста кратак, а и многи су 
касно реаговали.
Један од одбора Самоуп-
раве Срба у Мађарској је 
и онај за културу. Да ли је 
било лако председавати 
му?

– Кренули смо са вели-
ким еланом у овом циклу-
су, али се нажалост испос-
тавило да овај одбор по-
ред Културног и докумен-
тационог центра и још не-
ких организација не може 
да функционише као ра-

није. Ми смо мислили да можемо да 
располажемо буџетом који смо до-
били, али се испоставило да то није 
баш тако. Из неких програма који су 
одржани, попут обележавања Ви-
довдана у Будимпешти и Сентанд-
реји, видело се да се то не може ор-
ганизовати из Деске. Може се учес-
твовати у томе, али се форма орга-
низовања убудуће мора другачије 
решавати. Исто се односи и на 
мањински фудбалски турнир који је 
одбор годинама организовао. И ту 
се види да треба коначно решити ко 
ће бити главни организатор. Треба-
ло би са домаћинима направити је-
дан правилник који ће из године у 
годину бити исти.
Оно што је за нас јако важно и 

што смо организовали на иниција-
тиву Миленка Радића, јесте фести-
вал дечјих драмских секција који је 
већ на добром гласу и функциони-
ше сваке године све боље. Надам се 
да ће и они који буду на функцијама 
у наредном циклусу то наставити. И 
код нас у Десци деца раде, учествују 
у томе, на шта смо ми поносни, а по-
готово што је та манифестација пок-
ренута у нашем селу.
Има ли нерешених питања веза-
них за рад одбора, која бисте ос-
тавили у наслеђе онима који у 
њему буду у следећем мандату?
– У наредном циклусу свакако би 

требало решили да ли поред пос-
тојећег СКДЦ треба да постоји и 
Одбор за културу, с обзиром да је тај 
центар и основан како би се бавио 
пословима које је до сада обављао 
одбор. Што се тиче самоуправе, све 
оно што смо у одбору решили и пла-
нирали, на крају су скупштина или 
председништво решили другачије, 
тако да се поставља питање има ли 
смисла да се одбор уопште тиме ба-
ви. Примера ради, приликом од-
ређивања кандидата за Светосавску 
награду, Одбор за културу је добио 
задатак да да предлоге. Ми смо то и 
учинили, али је скупштина у једном 
моменту одлучила супротно. Тај 
проблем би требало убудуће реши-
ти, у статуту или на други начин.

Драган ЈаковљевићКуд „Банат”

Нове снаге
– Осим са старим чланови-

ма, тренутно радимо и са 
подмлатком. Имамо петна-
естак нових чланова којима 
се интензивно бавимо, како би 
један број њих могао да учест-
вује у божићном програму. Ра-
димо са новим члановима од 
забавипшта до одраслих, а 
најинтензивније припреме 
имамо са средњошколцима.
Оно чему се посебно радује-

мо су српске игранке у Сегеди-
ну. Одржавамо их једном ме-
сечно и прву смо већ имали. 
Окупило се двадесетак људи 
који се интересују за нашу 
културу. Неки од њих су се већ 
пријавили са жељом да се 
укључе у рад удружења.

Кристифор Брцан



култура Култура култура култура култура култура култура култура култура

6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Награда Арсеније Чарнојевић додељена Предрагу Степановићу

Арсеније међу својима
Н а свечаности која је одржана 

прошлог понедељка, 23. ок-
тобра, у седишту Владе Ср-

бије, званично су уручена признања 
добитницима Награде Арсеније 
Чарнојевић за 2006. годину. Међу 
овогодишњим лауреатима на првом 
месту се налази име српског књи-
жевника из Мађарске, Предрага 
Степановића.
Вест о додељивању награде – ус-

тановљене 2004. године – пренела 
су бројна гласила у нашој матичној 
земљи, међу њима и Вечерње ново-
сти, у којима, између осталог, пи-
ше: «Предраг Степановић из Мађар-
ске, Радомир Путниковић из Велике 
Британије и Владан Ракић из Не-
мачке овогодишњи су лауреати На-
граде Арсеније Чарнојевић, коју 
трећу годину заредом ауторима и 
ствараоцима који живе у расејању, а 
пишу српским језиком, додељују 
Министарство за дијаспору и Удру-
жење књижевника Србије».
Предраг Степановић – који није 

био присутан на званичној свеча-
ности додељивања награде – захва-
лио се министру за дијаспору и чла-
новима жирија путем следећег 
писма:

Поштована Господо, Уважени 
Господине Министре!
Прве речи треба да су речи за-

хвалности. Јер за мене је изузетно 
велика почаст што сте ми додели-
ли награду која носи име патријарха 
Арсенија III Чарнојевића, једног од 
најзначајнијих црквених велико-

достојника у нашој историји. Зна-
мо да у околностима када Срби ни-
су имали своју државу, патријарх 
није био само црквени него и светов-
ни поглавар свеукупног Српства. 
Арсеније Чарнојевић је у изузетно 
тешким приликама и у једном и у 
другом својству водио бригу о свим, 
па и културним потребама свог на-
рода. Само неколико година после 
Велике сеобе, он је од Бечког двора 
затражио дозволу да у свом тада-
шњем седишту, градићу Сечују – 
надомак мог родног Мохача – отво-
ри гимназију и оснује штампарију. 

Иако дозволу није добио, он је зацр-
тао пут којим српски народ убудуће 
треба да се креће. Духовна башти-
на патријарха Арсенија била је она 
подлога на којој ће се обновити срп-
ска култура, препородити српска 
књижевност у XVIII веку.
Поштована Господо! Када сте 

ми доделили ову угледну награду, ви 
сте одали признање мом досада-
шњем раду, али сте ме и обавезали 
за будућност. Настојаћу да вас не 
разочарам. У то име се још једном 
захваљујем Господину Министру и 
Министарству за дијаспору као ос-

нивачу Награде Арсеније Чарноје-
вић, а исто тако и члановима жи-
рија, који су сматрали да је мој до-
садашњи рад достојан овако висо-
ког признања.
Жао ми је што у овим свечаним 

тренуцима не могу бити са Вама, 
али се надам да ћемо се наредних 
дана срести поводом једне друге 
свечаности, светковине писане ре-
чи – а то је Сајам књига.

С поштовањем
 Предраг Степановић

Сусрет, поменут у последњем па-
сусу поздравног писма, реализован 
је у веома кратком року. Прошлог 
четвртка, 26. октобра, у оквиру ово-
годишњег Београдског сајма књига, 
на Штанду писаца из расејања, 
представљен је књижевни рад 
Предрага Степановића, добитника, 
Награде Арсеније Чарнојевић 2006. 
Том приликом награду је Предрагу 
Степановићу уручио помоћник ми-
нистра Министарства за дијаспору 
Републике Србије Миодраг Јакшић.
О књижевном делу лауреата го-

ворили су Милош Јевтић и Мома 
Димић, а одломке из Степановиће-
вог најновијег романа Живети у Мо-
хачу – објављеног у заједничком из-
дању Удружења књижевника Ср-
бије и Задужбине Јакова Игњато-
вића – читала је драмска уметница 
Светлана Сретеновић.
У образложењу за додељивање 

Награде Арсеније Чарнојевић
Предрагу Степановићу – које је 
саставио члан жирија књижевник 
Милован Витезовић – похвалне ре-
чи нису упућене само овогодишњем 
лауреату него и целокупној књи-
жевности Срба у Мађарској. Скраће-
ну верзију образложења жирија до-
носимо у тексту што следи.

Милован Витезовић

Реч поводом додељивања 
Награде Арсеније Чарнојевић

К ада смо оснивали ову књижев-
ну награду, која се од трећег 
додељивања може сматрати 

традиционалном, и када смо је име-
новали именом патријарха Арсенија 
Чарнојевића, песника најсудбинс-
кије српске песме Молитва заспа-
лом Богу и вође историјске сеобе 
Срба, ми смо је наменили књижев-
ним ствараоцима Србима који живе 
расути по свету, а који пишу срп-
ским језиком, да се осете делом срп-
ске културе, али и оним књижевним 
ствараоцима из великих српских 
средина које су стицајем историј-
ских усудности одвојене од матице 
народа и оствариле се изван Србије, 
у суседним земљама Мађарској и у 
Румунији. То су веома значајне срп-
ске културне средине.
Српска културна средина у 

Мађарској, некада многобројна, од 
посебног је значаја за српску култу-
ру и њену историју, не само зато 
што се у њој остварио српски барок, 
него за очување укупног српског 
културног идентитета и континуи-
тета. (…)
Данас мање бројна српска кул-

турна заједница у Мађарској има де-
сетине значајних писаца, осведоче-
не завидним делом. Међу њима се 
издваја и књижевно и научно дело 
професора Предрага Степановића, 
једног од тројице овогодишњих до-
битника награде Арсеније Чарноје-
вић. У његовом случају, могло би се 
рећи, Арсеније и дословно иде у ру-
ке својима. (…)

Стрпљиво је градио своје књи-
жевно име, објављујући прозу у срп-
ским гласилима у Мађарској – Срп-
ским народним новинама, Српском 
календару, Невену и Гласу – и, пара-
лелно, у Србији и Југославији, у 
Књижевним новинама, Књижевној 
речи, Багдали, Савременику, Де-
тињству, Дометима и Стремљењи-
ма. Везу са књижевном матицом од-
ржавао је у књижевним сусретима и 
континуираним превођењем дела 
српских (србијанских) писаца на 
мађарски језик са одличним знањем 
оба језика и са стилским прони-
цањима (Миодрага Булатовића, Ми-
лована Данојлића, Јаре Рибникар, 
Бранимира Шћепановића, Ивана 
Ивањија и многих других генера-
цијских писаца). Био је и припадник 
неких нових књижевних група.
Његово научно дело Говори Срба 

и Хрвата у Мађарској од изузетног 
је значаја за српску и хрватску линг-
вистику. (…) Посебност овог истра-
живања јесте то да је обављено у 
последњи час, као велики спас од 
даљег заборава.
Његову књигу Записи једног чи-

таоца одликује јасна опсервација, 

инвентивност, одважност, логички 
след у аналитичности, доследност у 
ставовима и сигурност у суду.
Круну његовог књижевног рада 

представљају његова прозна дела. 
Првим романом Преполовљени (који 
има и своју реализовану ТВ драмску 
верзију) намирио је дуг према генера-
цији, са обрачуном у коме није прећу-
тао ни издаје генерацијских снова 
равне одустајању од себе. Болно ху-
морна прича о томе како се бели и 
чисти снови топе као лањски снего-
ви, како романтици постају скороје-
вићи, како они који су се зарицали да 
ће остати непоткупљиви и да ни на 
коју цену поткупљивости неће при-
стати – пристају на било шта.
Малоградске и друге приче прича-

не су у преплету мохачког дијалекта 
и књижевног језика. Препознајући 
сродности и ликове Мохачана из сво-
га детињства, сироте, а веселе и пов-
ршне, у ликовима Божјих људи Боре 
Станковића, Степановић је извео још 
један обрачун са блиском прошло-
шћу, која у себи, у парадоксима, има 
и неке апотеозе. Када се ове приче 
прочитају у промењеном времену, 
оне у новом читању добијају ново 

светло. Нарочито ако се читају после 
романа Живети у Мохачу.
Прича о малом зецу, роман у два-

десет и пет приповедака, књига је 
стилких бравура остврених у езо-
повској стварности. У њој је писац 
прво хтео да провери себе, а добио 
је и све остало. Мома Димић с пра-
вом каже: «Романом за децу (и 
осетљиве) Прича о малом зецу пи-
сац дарује илити чашћава не тако 
ретке приврженике књига као што 
су Мали принц, Књига о џунгли или 
Галеб Џонатан Ливингстон… (…)
Сав од присности, главни ламент-

ни роман над судбином Срба у 
Мађарској, чији су главни јунаци 
мохачки црквени појци, Живети у 
Мохачу поседује у исти мах све од-
лике Степановићевог књижевног и 
научног рада. То је роман са језиком 
и у језику. Шкрто распричан. Сак-
ројен је са искуством и вештог писца 
и читоца прецизних критичких ста-
вова. Критично носталгичан, пре-
пун сигурних опсервација, са неоче-
киваним обртима, час хуморним, 
час трагичним. Све нам се чини 
блиско и познато, а све ново и некако 
измакнуто. Чак су непоновљиво да-
ти и поновљени јунаци. Потреса ова 
исповест као ненаметљива хроника 
нестајања. А на пуну вредност ука-
зује Мома Димић на почетку свог 
поговора Степановићевом роману: 
«Из тог горњег, северног региона, од 
времена Јаше Игњатовића, у српској 
књижевности се није појавила лико-
вима толико богата и врсна проза.»

Исечак из промотивног материјала Штанда писаца из расејања
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Песник М. о спавању

Приспава се тако песнику М, али му се 
сан, истовремено, наметне као песничка те-
ма, те одлучи да је на брзину савлада пре 
спавања, не би ли се након тога мирно и спо-
којно наспавао, без бојазни да му се сан јави 
у сну као недосањана песничка слика.

Како треба спавати
Спавати треба сасвим тихо
Ненаметљиво али предано
Никако двосмислено и препредено
Спавати треба срцем
Спокојно и полагано
Без гриже савести
Са свешћу о моћи несвести
И у сну треба навести
Све што је важно
И све небитно
Што нам се на јави
Приказало хитно
Спавати треба
Од земље до неба
Нек се помешају
Простор и времена
Да би се на место
Поставиле ствари
Да видимо
Ко смо ми у ствари
Спавати треба
Да нас дан не кочи
Да би нам се зором
Отвориле очи

Милан Степанов

Награде 51. Међународног 
сајма књига у Београду

51. Међународни сајам књига у Београду био 
је добра прилика да се оцени рад издавачких 
кућа у нашој матичној земљи у протеклој годи-
ни. Као и сваке године, и сада је подељено пре-
гршт награда и повеља, одато је признање број-
ним књижевницима и издавачима (међу награђе-
ним литератима се ове године нашао и српски 
књижевник из Мађарске, Предраг Степановић, о 
чему детаљно извештавамо на 6. страни овог 
броја СНН). У овој рубрици зато сада укратко 
преносимо шта се збивало на том плану протек-
ле недеље, који су издавачи и издања, по 
мишљењу стручњака, највише заслужили нашу 
пажњу.
Издавачка кућа из Београда „Службени глас-

ник” проглашена је за издавача 2006. године, док 
је издавачки подухват за 2006, по оцени стручња-
ка, монографија „Морава” коју је објавио Завод 
за уџбенике из Београда.
Најбоље едиције су „Агора” београдске изда-

вачке куће „Клио” и колекција „Одговори” ауто-
ра Милоша Јевтића, док је најбоља дечја књига у 
прошлој години „Дај ми крила један круг” Вла-
димира Андрића у издању „Креативног центра” 
из Београда. Ову одлуку донео је жири Савета 
сајма књига у саставу: Жарко Требјешанин (пред-
седник), Ратко Божовић, Владимир Цветковић, 
Миро Вуксановић, Александар Јовановић, 
Љиљана Левков и Душан Пајин.
Жири за најлепшу књигу у 2006, који је радио 

у саставу: Весна Ваљаревић (председник), Душ-
ко Трифуновић, Ненад Станковић, Радомир Пет-
рић и Светозар Рељић, одлучио је да то признање 

додели делу „Србија 1914-1918” академика Вла-
димира Стојанчевића, у издању Војноиздавачког 
завода и „Светлости света”, у графичкој опреми 
Тихомира С. Илијића и у штампи београдског 
„Публикума”.
У ужи избор за поменуту награду су још ушле 

књиге: „Србија, од злата јабука” („Принцип Бо-
нарт прес”), „Медиала” („Службени гласник”) и 
„Режија: Акиро Куросава” (Филмски центар Ср-
бије). Најбољу сајамску презентацију имао је 
београдски „Клио”, а одлуку је донео жири у 
саставу: Неда Тодоровић (председник), Радивоје 
Динуловић и Горан Пековић.
Признања су уручена 28. октобра, на свечанос-

ти у сали „Слободан Селенић” Београдског сај-
ма.
Према гласању чланова Форума новинара кул-

турних рубрика који прате издаваштво, најбољи 
издавач у 2006. јесте београдска „Геопоетика”, 
којој је припала и друга награда истог форума: за 
најпрофесионалнији однос према новинарима. 
Гласало је укупно 39 новинара, један је листић 
био неважећи. „Геопоетика” је добила 57 бодова, 
на другом месту са 35 бодова налази се „Народна 
књига” а на трећем „Clio” са 25 бодова.
Награде које се састоје од повеље и уметнич-

ких дела Тање Бурзановић и Стојана Панчова, 
Владиславу Бајцу, директору „Геопоетике”, уру-
чио је 29. октобра Драган Богутовић, председник 
Форума.
Гост 51. Међународног сајма књига у Београду 

био је и Џорџ Мелник, канадски писац, есејиста 
и историчар филма који је у Београду промови-
сао важно дело у филмској публицистици – „Век 
канадског филма” (издавач београдски  „Clio”), 
прву историју канадског филма у последњих 20 
година.
Ова књига темељна је студија о историји ка-

надске кинематографија која је настала вишего-
дишњим студиозним истраживањем овог канад-

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Немања
Као што рекох у претходном броју, не зна се ко је био велики жупан у Раш-

кој непосредно после Десиног свргавања, али се зна да се Србија налазила 
под великим притиском Византије. Српски одреди су учествовали – јер су 
морали учествовати – у свим великим походима против Угарске: и у борба-
ма око Земуна 1165, и у походу 1167. године, када су код Сирмија Византинци 
однели сјајну победу. Но истих година долази и до промена у унутрашњим 
односима у Србији. Тада се јавља први пут име Стефана Немање.
О прошлости породице Стефана Немање мало се зна. Изгледа да је поро-

дица била у сродству и са породицом рашких великих жупана, пореклом, 
као што се сећате, из Зете, и са зетском династијом. У немирним годинама 
прве половине XII века, Немањин отац Завида избегао је са породицом из 
Рашке у Зету, „… у место рођења својега, по имену Диоклитија”, како на-
води Немањин син и биограф, Стефан Првовенчани. Ту му се, у Рибници – 
у близини Подгорице – роди син Немања. Касније се породица вратила у 
Рашку. Будући да је Зета припадала западној цркви, Немању су тамо крс-
тили латински свештеници, но по повратку у Рас, он је у цркви Петра и 
Павла био и по други пут крштен, тада по православном обреду. Мало је 
чудно да неко буде двапут крштен (ако тек није анабаптист), али Стефан 
Првовенчани то изричито тврди:”А кад се вратио отац у његово столно 
место, опет се удoстоји да прими друго крштење из руку светитеља и ар-
хијереја усред српске земље, у храму светих и свеславних и врховних апос-
тола, Петра и Павла…”
По тадашњем обичају и устаљеном систему владања, Немања је, када је 

одрастао, дoбио део српских земаља на управу. Биле су то источне облас-
ти: Топлица, Ибар, Расина и Реке. Велики жупан је тада био Немањин 
најстарији брат Тихомир, чију су врховну власт признавала остала браћа 
као обласни господари.
Немања је настојао да постане што самосталнији у својој области у чему 

га је, изгледа, подржавао и цар Манојло. Цар је за време једног боравка у 
области Ниша сусрео Стефана Немању. Том приликом га је одликовао ви-
зантијском дворском титулом и обдарио га земљом: дао му је Дубочицу 
(крај око Лесковца), уз услов да право уживања те области припадне само 
Немањи и његовим потомцима.
Немањино приближавање Византији мимо великог жупана пробудило 

је неповерење код остале браће. Замерали су му и то што је подизао цркве 
без њихове сагласности, сматрајући да је тиме прекорачио границе само-
сталног деловања обласног господара.

Предраг Степановић

Вицотека

С кoрo свaког дана чујем по неки виц. Aкo сe чудним сплeтoм oкoлнoсти 
дoгoди дa избeгнeм тaj дoживљaj, нa виц нaиђeм у нoвинaмa. Али не 
само тамо, него и на мејлу, у огромним количинама. Нe мoгу дa кaжeм 

дa нe вoлим вицeвe кao тaквe – зaнимљив ми je, прe свeгa, нaчин нa кojи 
нaстajу и на који се врeмeнoм мeњajу, као и фeнoмeн људи кojи их пaмтe нa 
хиљaдe. Нeки вицeви зaистa су ми смeшни и рaдo их пaмтим. У чeму je oн-
дa прoблeм?
У тoмe штo je читaвa тa ствaр с вицeвимa зaпрaвo свojeврсни тeрoр. 

Пoдрaзумeвa сe нaимe дa ћeш, кaд ти нeкo испричa виц, oдрeaгoвaти нa 
прaви нaчин. Смeхoм, oсмeхoм или бaр нaзнaкoм тaквог нeчeг. E, сaд, лaкo 
ћeмo зa глумљeни смeх aкo нaм дo смeхa ниje – дeшaвa сe тo и у другим си-
туaциjaмa. Oвдe мукa нaстaje кaд тaj кo причa виц схвaти дa je нaишao 
нa oдгoвaрajућу рeaкциjу, пa нaстaви дaљe. Вицeви пoслe тoгa сaмo 
пљуштe: тaj нeкo прeдaje пaлицу нeкoм другoм кo тaкoђe oчeкуje oд-
гoвaрajућу рeaкциjу и кo зaтим нaстaвљa сa свojим иживљавањем. 
Врeмeнoм сaм утврдио дa ћe, укoликo сe у нeкoм друштву испричa jeдaн 
виц, врлo брзo бити испричaнa бaрем joш три. Од тог броја најмање двa 
бићe eкстрeмнo глупa и нeћe зaслуживaти чaк ни одглумљени oсмeх. Гo-
динaмa сe вeћ питaм штa дa рaдим у тим ситуaциjaмa. Кaд гoд схвaтим 
дa сe oд мeнe oчeкуje дa сe нaсмejeм, нajпрe ми прoђe крoз глaву вaриjaнтa 
у кojoj oбjaшњaвaм кaкo je виц глуп или мoлим присутнe дa причajу o нeчeм 
другoм. Мeђутим, кaд ту слику нeкaкo склoпим, схвaтим дa ћу бити пaр-
тибрejкeр, дa ћe дoбрo рaспoлoжeњe oдjeднoм нeстaти или дa ћу, у мoж-
дa нajбoљeм случajу, мoрaти дo изнeмoглoсти дa oбjaшњaвaм дa су вицe-
ви кao нeки jaк зaчин: дoбри су, aли сaмo у минимaлним кoличинaмa. Кoнaч-
нo, кaд свe тo сaбeрeм и oдузмeм, пo милиoнити пут схвaтим дa нe врeди 
и дa je, кao и у нeким другим ситуaциjaмa, прeдaja мнoгo jeднoстaвниja oд 
бoрбe. Нeупoрeдивo je лaкшe и бeзбoлниje развући уста и вицoприпoвeдaчa 
увeрити кaкo je „oвaj бaш дoбaр”.
Недавно, дoк ми je врaћao кусур, један прoдaвaц ме је сав oзaрeн упитao: 

„Мoжe ли jeдaн виц?”. Сaжaливши сe нa њeгoв пoглeд који ми је говорио 
дa jeдвa чeкa нeкoг кoмe би гa испричao, пристaдoх. Виц je биo прoсeчaн и 
лaкo сaм сe oсмeхнуо. Али тек после пола минута, пошто сам га у својој 
глави превео на српски. Мој смех му је вероватно личио на подгрејан 
кромпир.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Устав на снази

Иако овај број наших новина закључујемо 
пре него што су објављени било какви резулта-
ти о референдуму, можемо са сигурношћу твр-
дити да је изјашњавање о српском уставу сто 
посто успело. Разлози за ову невероватну из-
весност леже у „невиђеном јединству” поли-
тичке елите, неуморној кампањи, предвиђањи-
ма рађеним на основу анкета, али и у неким 
„прописима” који уређују сам референдумски 
процес.
Тако су, на пример, под 1) надлежни одлучи-

ли да нема изборне тишине (а и зашто би кад ће 
ваљда сви гласати „за”); под 2) гласачке коми-
сије преко ноћи (референдум траје два дана!) 
чувају саме комисије, што је Вука Драшковића 
подсетило на причу о кози којој су на чување 
поверили купус; и под 3) Републичка изборна 
комисија неће поништити гласање на оним 
гласачким местима где у кутијама пронађу ви-
ше листића од броја уписаних у гласачки спи-
сак!?
Пошто је сам председник Србије изјавио не-

што у стилу како ћемо овај устав лако замени-
ти бољим (само дајте да га усвојимо), то нам 
оставља простора да видимо шта му то фали и 
у чему ће се најављене измене састојати.
Професорка права Весна Ракић-Водинелић 

сматра да предлог новог устава „није само по-
литички, већ и недопустив правни компромис 
и резултат кршења правне струке”. Она сматра 
да је „нови устав компромис са нездравим ра-
зумом”, и да није рађен да буде највиши прав-

ни акт већ да послужи као „инструмент неких 
политичких циљева”. Проблем је у томе што 
из више предлога устава, које су у протеклих 
шест година израђивале разне организације и 
политичке партије, нису узета најбоља решења 
– него она о којима су Тадићеве и Коштуничи-
не демократе успеле да се договоре са радика-
лима. Професорка Ракић-Водинелић је такође 
приметила како је из устава изостала општа 
гаранција права на приватност, која постоји 
чак и у Милошевићевом уставу, као и забрана 
дискриминације у односу на боју коже. Све-
тислава Булајић, асистенткиња на Правном 
факултету у Београду, каже да принцип једна-
кости није изведен на исти начин за све грађа-
не, па се одредницом да је „Србија држава срп-
ског народа и осталих грађана”, грађани ипак 
раздвајају на грађане првог и другог реда. Ко-
ментаришући организацију власти у новом ус-
таву, Булајићева је оценила да је све остало у 
оквирима старог устава и да није дошло до на-
претка у парламентарном животу Србије. „По-
зиција председника Србије слаби, јер му се 
умањују овлашћења у ванредним околности-
ма, док позиција премијера јача, пошто минис-
три сада одговарају само њему, а не и парла-
менту”, истиче она. Парламент, такође, има 
право да смени председника двотрећинском 
већином, иако је овај изабран на директним 
изборима.
Неки аналитичари сматрају да је устав само 

„епизодиста” у причи о изборима. Добра стра-
на устава је та што ће избори бити расписани 
пре доношења одлуке о статусу Косова. Сада 
имамо веће шансе да добијемо демократску 
владу, него у ситуацији набијеној емоцијама 
која би добро дошла (у последње време све по-
пуларнијим) Шешељевим радикалима.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Велико ишчекивање

Иако је главни преговорач УН Марти Ахтиса-
ри још прошле недеље разговарао са члановима 
Контакт-групе, званични Београд још није упоз-
нат са детаљима тог разговора, али ни са идејама 
специјалног изасланика УН о статусу Косова. У 
таквој атмосфери председница Координационог 
центра Санда Рашковић Ивић, изнела је претпос-
тавку да су Ахтисаријеве идеје усмерене ка неза-
висности. Београд није једини који у конфузији 
која је настала ишчекује одговоре. Из Приштине 
поручују да неће постављати ултиматуме, али да 
Ахтисаријев предлог мора бити у складу са 
вољом грађана Косова.

Бесповратна помоћ
Европска комисија и Влада Србије потписали 

су уговор о додељивању 144 милиона евра бес-
повратне помоћи Европске уније Србији. Реч је 
о последњој транши програма Cards, којим ЕУ 
помаже реконструкцију, развој и стабилизацију 
у земљама које нису њене чланице. Уговор пред-
ставља и крај једне фазе у односима ЕУ и Ср-
бије, током које је Србија добила милијарду и 
124 милиона евра помоћи. У наредној фази Ср-
бија ће конкурисати за развојне програме који 
се додељују земљама које желе чланство у ЕУ. 
Споразум о визним олакшицама за грађане Ср-
бије могао би бити готов до средине следеће го-
дине.

Главаш у притвору
Бранимир Главаш се предао полицајцима у 

загребачком Окружном затвору Реметинец, у 
којем је затим и притворен. Тако је завршена 
„представа” око његовог хапшења која је трајала 
недељама. Мандатно-имунитетни одбор Хрват-
ског сабора одобрио је чак два захтева за уки-
дање посланичког имунитета Главашу, који ни 
после тога није ухапшен јер су се локалне судије 
у Осијеку правиле да за то нису надлежне. Гла-
ваш се терети за незаконито притварање, му-
чење и убијање Срба за време ратне 1991. годи-
не.

Још један зид
Законом који је прошле недеље потписао 

председник Сједињених Америчких Држава 
Џорџ Буш одобрена је изградња 1.125 километа-
ра дуге ограде на јужној граници САД, према 
Мексику. Замишљена је да спречи прилив иле-
галних имиграната, којих је у овој земљи већ 
око 12 милиона. «Ми јесмо нација имиграната 
али и земља закона», изјавио је Буш приликом 
парафирања, сугеришући да нови акт настоји да 
усклади сеобе и правни поредак, два основна 
процеса из којих је настала и развила се ова 
држава. Посматрачи, међутим, примећују да је 
у том плану много јаснија његова предизборна 
сврха него изгледи да се изгради наговештени 
зид. Шеф Беле куће је новим потезом, процењују 
аналитичари, пре свега желео да ојача конзерва-
тивну базу своје владајуће Републиканске пар-
тије, која сматра да ће пројектом ограђивања од 
„уљеза” одобровољити америчке масе још за-
страшене од могућности да се понове терорис-
тички напади, попут изведених 11. септембра 
2001.

Насиље у Ираку ван контроле
Подсекретар УН за хуманитарна питања Јан 

Егеланд изјавио је прошле недеље да у Ираку 
дневно гине 100 људи у сукобима шиита и суни-
та и да се насиље у тој земљи отело контроли. Он 
је рекао да УН процењују да је најмање 320.000 
људи у Ираку било принуђено да напусти своје 
домове од инвазије САД на ту државу 2003. Неки 
од њих су се одселили у друге места у Ираку, а 
други су отишли у суседне Сирију и Јордан. „То 
се не може изменити, али што дуже траје, ситуа-
ција ће бити све тежа”, изјавио је Егеланд за аген-
цију Асошијетед прес.

Педесета годишњица револуције 1956.

Поново улични немири
у Будимпешти

У Мађарској, у којој је 23. октобар, годишњица 
револуције 1956. године, најсветији датум и 
државни празник, а у којој је, с друге стране, Ја-
нош Кадар, политичар који је учествовао у сла-
мању те револуције и у поновном учвршћивању 
комунистичког поретка, још увек најпопулар-
нија историјска личност, оштре политичке поде-
ле су логична последица подвојене свести ста-
новништва и противречнног схватања сопствене 
историје. Када се свему овоме још дода тешка 
економска ситуација у земљи, рестриктивне ме-
ре Ђурчањеве владе и бројни политички сканда-
ли који ове јесени потресају мађарску политичку 
сцену, није изненађујуће што се грандиозно за-
мишљена прослава педесетогодишњице револу-
ције претворила у ноћну мору.
Упркос томе што су тога дана у Будимпешти 

боравили бројни државници из свих крјева све-
та, како би одали пошту херојима револуције, 
главна вест у мађарским, па и светским медији-
ма, ипак, није била званична церемонија, него 
поновни немири на улицама главног града 
Мађарске. Жестоки окршаји полиције и демон-
страната, у којем су, с једне стране, поред уоби-
чајених каменица, употребљени и ножеви, па чак 
и један тенк (који је постављен на улицу да би 
подсетио на догађаје од пре педесет година), а с 
друге сузавац, пендреци, а први пут у току исто-
рије сукоба и гумени меци, нашли су се на на-
словним странама новина широм света. Окршаје 
на пештанској страни моста Ержебет, када су ја-
ке полицијске снаге, користећи машине за 
чишћење снега, успеле да уклоне барикаде и рас-
терају преосталу групу од неколико стотина 
најупорнијих демонстраната, преносиле су ужи-
во све мађарске телевизије.

Биланс од 128 повређених, укључујући и десе-
так полицајаца, као и 130 ухапшених, показује 
жестину сукоба, чије се последице осећају и на 
нивоу Европске уније. Десница оптужује поли-
цију за прекомерну употребу силе и кршење људ-
ских права, док владајућа коалиција тврди да је 
за све крив лидер Фидеса Виктор Орбан, који већ 
месецима систематски хушка народ против вла-
де и Ференца Ђурчања лично. Пошто вербални 
сукоби у парлменту трају несмањеном жести-
ном, а демонстранти, којима је сада забрањен 
приступ на Трг Колшут, даље демострирају на 
новим локацијама, могу се очекивати и даљи не-
мири, са несагледивим унутрашњополитичким 
и међународним последицама.
Осуђујући агресивност демонстраната, пре-

мијер Ђурчањ изјавио је да је полиција деловала 
у складу са овлашћењима и поновио да се неће 
дозволити да „неколико хиљада људи терорише 
град”. Припадницима будимпештанских спе-
цијалних полицијских снага је поводом јубилар-
них свечаности упућено појачање из унутра-
шњости, а према речима представника мађарске 
полиције, те додатне снаге ће у Будимпешти ос-
тати до даљег. „Градску област и даље сматрамо 
зоном оперативног деловања”, изјавио је овај зва-
ничник а што другим речима значи да ће поли-
ција немилосрдно реаговати у случају било как-
вих нових испада.
Без обзира на то што је председник Републике 

Мађарске Ласло Шојом, позивајући ових дана 
Мађаре на јединство, подсећао да је и пре педе-
сет година нација била јединствена у тежњи ка 
слободи и демократији, онима који су данас на 
власти противници оспоравају право да уопште 
обележавају тај датум, пошто су, по њиховом 
мишљењу, наследници комуниста и не разликују 
се од претходника. Тај дух подељености био је 
приметан и током церемоније, јер су поједини 
ветерани револуције одбили да се рукују са пре-
мијером.
Додатни проблем мађарској влади доноси 

предстојећа зима у којој ће се становништво, по-
ред увећаних пореза, по први пут суочити са по-
већаним ценама енергената, што ће, поред поли-
тичких, проузроковати и социјалне немире.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Четири у једном
Одавно нисам био на оваквој муци, а пошто 

сам чувен као анти-јунак, мало је вероватно 
да ћу се извући читав. (Или још боље тј. горе: 
мало је вероватно да ћу се извући читан!)
Обично се двоумим између две, највише три 

теме, али ме овај пут нападе чак четири до-
гађаја те се кукакавац нађох у безизлазу. И 
што ћу сад, како ћу, а ја ти, ни пет ни шес̀  но 
извадим све оне сабље што сам прогутао про-
теклих година, те удри, удри, док их нијесам 
сваког исјекао, исјекао на танке комаде, а били 
су велике громаде.
Прво сам напао на Јеврема Брковића, тј. на 

вест о томе што се десило предсједнику 
Дукљанске академије наука и умјетности и ве-
ликом литерати црногорске литературе, који 
је једном речју – добио фрактуре. Читам ђе су 
га у болницу посјетили предсједник Филип и 
свита, а сам Мило телефоном звао, телефо-
ном звао и јуначке ране честитао, како је то 
обичај у Црној Гори. Али шта је мене највише 
дојмило у тој причи о нападу на Јеврема, којег 
су пред сопственом кућом маскиране особе ис-
пребијале металним шипкама? То што изве-
штачи, онако узгред, помињу да је у овом не-
милом догађају погинуо Јевремов телохрани-
тељ (књижевник има телохранитеља?) и што 
се једна смрт ставља иза једног пребијања, 
макар и такве величине каква је Јевремова. Е, 
јес величина, погледај молим те, ђе ми узе пола 
текста! Ада, мрш отале, мрчо омрчени!
И сад ми је за Србе с Косова остало тек 

пар редова, али шта да радим, нисам ја крив 

него они. Био неки митинг у Косовској Мит-
ровици у част Коштуничиног устава, а пуб-
лика скандирала ђенералу Младићу! Па им 
ове бруке није било доста, но послије запуца-
ли у Београд те вријеђали све који не мисле ис-
то. Прије свих Чеду и Кандићку, Чанка, Сви-
лановића, Мићићку, и друге што су бојкото-
вали референдум. А како су их вређали? Тако 
што су им скандирали да су „Шиптари”. То 
је, ваљда, највећа увреда за једно непатворе-
но српско биће. Чак ни ја не могу да смислим 
гору. Како ли тек изгледа кад Албанац Албан-
цу каже: „Србине!”… Нама то и не звучи не-
што нарочито, ал̀  њима мора да се смучи 
живот. Е, па мени се тако баш нешто згади-
ло кад сам чуо да је америчка лобистичка 
фирма што је прошле године помагала Срби-
ма и утицала на то да се наш глас о Косову 
чује у Вашингтону, сада потписала за Албан-
це. У агенцији кажу да је то исто као кад јед-
не године радиш за „Пепси”, а друге за „Кока-
колу”. Проблем би, кажу, био кад би у исто 
време радили и за Србе и за Албанце. Мада је 
најбоље било кад су 90-тих радили за међу-
собно зараћене стране: босанске Муслимане 
и Хрвате, али против – Срба.
На крају наше приче, као на крају вица, Ср-

бин ипак мора да испадне најпаметнији. Или 
бар да постане градоначелник Љубљане. Као 
што је то пошло за руком Зорану Јанковићу, 
словеначком бизнисмену рођеном 1953. у јед-
ном селу код Смедерева, који је као мали оти-
шао у Словенију и од пропале фирме „Мерка-
тор” направио најпознатији словеначки бренд. 
Иако су га по десничарским новинама пљували 
да је „четник и брадоња”, Зоки је већ у првом 
кругу са 63% гласова декласирао неког Франца 
(24%) и осталих 14 кандидата.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Устав не познаје истополну заједницу, јер 
брачну и ванбрачну заједницу дефише као зајед-
ницу мушкарца и жене, чиме се хомосексуалцима 
и лезбејкама онемогућује да остваре права која 
проистичу из заједничког живота. То су права 
везана за наслеђивање, па нам имовинску зајед-
ницу која фактички постоји у свакодневном жи-
воту, држава одузима јер је игнорише.

Јелена Анђеловски,
чланица Новосадске лезбијске организације

Обећавам да ћу првим актом очистит град 
који је најпрљавији у Србији, и да ћу га осветли-
ти. Да се не дешава да људи који желе да дођу у 
Лесковац промаше и оду у Врање.

Владан Маринковић,
новоизабрани градоначелник Лесковца

Српска радикална странка ће прекинути раз-
говоре са свим партијама у власти све док не бу-
де ухапшена особа са надимком „Кекс”, која је на 
локалним изборима у Лесковцу претила пиш-
тољем, истовремено га користећи за ударање и 
наношење телесних повреда члановима наше 
странке. Из саопштења СРС

Ратни злочини у Осијеку још нису решени јер је 
деведесетих година у Хрватској било нормално 
убијати Србе. Затим се сматрало нормалним 
заборавити да су Срби убијани, а сада се конач-
но о томе говори. Жарко Пуховски,

председник Хелсиншког одбора у Хрватској

Да совјетске јединице нису биле искоришћене 
за гушење побуне онда би у том циљу биле уведе-
не у Мађарску југословенске јединице које су у то 
време покренуте према југословенско-мађарској 
граници. Јосип Броз Тито

(у поруци совјетском врху
18. новембра 1956. године)

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Похвале ММФ-а српској економији

Кола кренула узбрдо
После две деценије стагнације и пада економс-

ких активности током деведесетих, Србија је у 
протеклих неколико година остварила значајан 
напредак на економском плану, оцењује се у нај-
новијем извештају ММФ-а. Борд директора 
Међународног монетарног фонда закључио је 18. 
октобра прве консултације Члана IV само са Ср-
бијом, после распада некадашње државе Србије 
и Црне Горе у јуну.
Производња Србије повећана је за 40 одсто од 

2000, а раст бруто домаћег производа (БДП) 
прошле године износио је 6,8 одсто, наводи се 
даље у саопштењу Борда директора. Раст БДП-
а резултат је напретка на пољу макроекономске 
стабилизације, реструктурисања банкарског 
сектора и приватизације. Истовремено, око 60 
одсто запослених у Србији који нису на буџету, 
нити у пољопривреди, данас ради у приватном 
сектору. То је готово два пута више него пре пет 
година, наводи се у извештају глобалног креди-
тора.
Наслеђе претходне политике ипак још делује 

на економске перформансе Србије – запосленост 
је у паду, упркос осетном расту БДП-а, инфла-
ција је накратко смањена, а инвестиције у основ-
на средства стагнирају испод 20 одсто БДП-а. 
МMФ указује да, одражавајући низак ниво наци-
оналне штедње, дефицит текућих плаћања ос-
таје двоцифрен, што је резултирало повећањем 
спољног дуга до 65 одсто БДП-а закључно са ав-
густом ове године, упркос отпису дугова Парис-
ког и Лондонског клуба.
Када је реч о запошљавању, ММФ препору-

чује повећање флексибилности институција на 
тржишту рада, укључујући ревизију закона. 
Исто тако, Фонд саветује Србији да унапреди 
пословну климу. Почетком 2006. Народна бан-

ка Србије најавила је прелазак на флексибил-
ност девизног курса и сходно томе прилагоди-
ла знатно јачи динар. Челници Фонда поздра-
вили су нову монетарну политику као важан 
корак ка повећању флексибилности девизног 
курса.
Предвиђена фискална експанзија убрзаће при-

тисак на домаћу тражњу и отежати дефлацију. 
Недавно усвојен додатни буџет, којим се оства-
рује широка приватизација, обезбеђује повећање 
трошкова од четири одсто БДП-а у 2006. у одно-
су на првобитни буџет. Ово повећање састоји се 
од додатне текуће потрошње и трошкова на осно-
ву Националног инвестиционог плана за 2006–
2007, што обезбеђује суму од 1,7 милијарди евра 
(7,5 процената БДП-а у 2006).
Директори Фонда сматрају да су преостали 

економски дебаланси последица структурних 
слабости предузећа и зато саветују убрзавање 
реструктурисања и довршавање приватизације.
Борд директора ММФ-а је, с обзиром на вели-

ке спољне дебалансе и колебљивост, одобрио на-
ставак постмониторинг програма за још годину 
дана, упркос ранијој отплати којом су неплаћени 
кредити Фонду сведени испод 100 одсто квоте 
коју Србија има.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Утицај избора на НБС
«Што се мене тиче, ту нема никакве 

дилеме – ја остајем ту где јесам. Мене је 
изабрала Скупштина Србије, наравно, на 
предлог Г-17 плус.  Обављао сам свој Уста-
вом и законом прописан посао и трудио се 
да цене задржим под контролом. Бићу по-
носан на оно што сам урадио ако бих на-
кон четири године, колико ми траје ман-
дат, дакле још годину и по, предао новом 
гувернеру штафетну палицу са много ја-
чом и ефикаснијом централном банком», 
изјавио је гувернер НБС, Радован Јелашић 
у интервјуу Политици, на питање о ситу-
ацији након избора, и његовом останку на 
функцији.

Српски графити
Боже, ако будеш поново стварао свет, памет у 

главу!

Највећи подвиг је проћи кроз густо насеље са 
ретком столицом.

Жена ми је побегла са најбољим пријатељем. 
Додуше, још га нисам упознао…

Веровали или не, Рипли није ушао у Гинисову 
књигу рекорда!

Разлика измеду СИДЕ и пензије је у томе што 
се од СИДЕ дуже живи.

Мој љубавни састанак са Памелом Андерсон 
је половично успео: ја сам дошао, а она не.

Некада се облачила на кредит, а сада се свлачи 
за готовину!

У Зоолошки врт мајмуне доводе силом, а људи 
долазе сами!

Рачуна ОН, рачуна ОНА. ОНО је грешка у ра-
чуну…

Одем до Берлина да напишем графит, а они 
срушише зид!

И падобранац и мува уживају када слете на не-
што меко.

Краве музаре су тужне што се све завршава на 
предигри.
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Српска гимназија у Будимпешти

Матурска екскурзија у ИталијуН ечујним корацима, прибли-
жила се још једна, уједно и 
последња школска година за 

ученике 12. б разреда Српске гим-
назије у Будимпешти. Одлучно ре-
шени да на што лепши и упечатљи-
вији начин уоквиримо претходне 
три године проведене заједно у ис-
том одељењу – 12. б, а уједно и да 
стекнемо прилику за упознавањем 
нечег новог и до тада још невиђеног, 
потрудили смо се да, заједно са на-
шом разредном Кристином Бекић, 
организујемо матурску екскурзију у 
Италију.
Дугоочекивани 21. септембар, 

дан нашег поласка, напокон је осва-
нуо. Окупивши се на Тргу хероја у 
раним јутарњим часовима, смести-
ли смо се у аутобус и кренули у по-
ходе. Усхићење, радост, али и тра-
чак неверице у свима нама, при по-
мисли на дестинацију коју смо 
одабрали – колевку древне цивили-
зације и престоницу свемогућих 
културних збивања и дешавања ши-
ром света – Италију, утицали су на 
сјајно расположење током читавог 
пута.
На путу до Италије прошли смо 

кроз три веће, значајније покрајине 
Аустрије: Бургенланд, Штајерску и 
Каринтију са престоницом Клаген-
фуртом. И онда, напокон, након ви-
шечасовног путовања улазимо у 
Италију, сасвим спонтано, готово 
без нашег знања због непостојања 
државних граница. Првих минута 
боравка у Италији, наш водич, љуп-
ка, млада девојка Естер, упућивала 
нас је на неколико најважнијих 
чињеница везаних за друштвено-
географске прилике ове чаробне 
земље, сама по себи у препознатљи-
вом облику чизме, са 20 себи својс-
твених покрајина и готово 60 мили-
она становника.
Кратак предах у регији Фриули-

Венеција-Ђулија ради обиласка 
средњовековног дворца Мирамаре 
смештеног на самој обали плавог 

Грга Олах
Путници у нежном ветру неме зиме

Била си неми песак,
Неми осмех, нема тајна,
Најсветлија немост у дубини мора

Као уморне птице, летели смо
Празним улицама,
Радознала и смрзнута нам крила пронађоше
Додир у топлој прљавштини ћепова.
А онда, вратисмо се у гнезда наша
У нашу црвену тишину скривајући меке тајне

Путовања са ћутљивим, заљубљеним осмехом
И пешачења кроз најежене тунеле
Откривају пределе под кожом
Где се наслућује
Неизрециви цвет, који
На тренутке заљуља речи одбегле од празнине

Пловимо у нежној игри бистрих таласа
Где прсти не умеју да се мимоиђу
Где су загрљаји камен који топи тело
Где додири милују као сунце после кише.
Вода је једноставно зелена. Чамац у
Борби, тихо загледан у зору

У даљини где ме судбина поново превари
Немоћан киснем под усамљеним небом
Чекајући твоју близину као пламен.

Следећи, ништа мање узбудљив 
дан, био је намењен за обилажење 
неколико места. Град са дугого-
дишњом традицијом, али и сино-
ним неславно окончане љубави 
двоје младих према Шекспировој 
љубавној драми, била је наша сле-
дећа станица. Верона, са толико 
ритма и звучности при самом изго-
вору, исто тако лепршаво и чаробно 
и изгледа. Арена на једном од град-
ских тргова, коју смо посетили, на 
тренутак нас враћа у доба Рисмког 
царства, не дозвољавајући да се за-
бораве моћ и дух некадашње моћне, 
освајачке империје. Након шетње 
главном улицом, са старим, сређе-
ним фасадама и модерним излози-
ма, стигли смо и до куће главне ју-
накиње Шекспирове драме – Јулије, 
а имали смо прилику и да се попне-
мо на чувени балкон. Уследило је и 
неколико сати слободног времена, 
које смо искористили за разгле-
дање, заједничко фотографисање, 

куповање разгледница и сувенира. 
Сместивши се у аутобус овог топ-
лог септембарског дана, под сна-
жним утисцима свега виђеног, за-
путили смо се према језеру Гарда, 
другом по величини у целој Ита-
лији, на падинама високих Алпа и 
граду Сирмионе, где смо остали до 
вечерњих сати. Опијени свежим 
ваздухом и благом климом, имали 
смо прилику за вожњу бродићем по 
језеру, а потом за обилазак старог 
језгра града, сви заједно смо оти-
шли до плаже, и очарани лепотом 
свега виђеног, провеселили се уз 
песму, али свесни да се већ сутра-
дан враћамо.
У повратку до Будимпеште, поно-

во смо прошли кроз Аустрију, и овај 
пут свратили на језеро Вертер, 
омиљено како самим Аустријанци-
ма тако и странцима, због свог изу-
зетно повољног географског поло-
жаја и пријатне климе.
Ова екскурзија ће нам свима оста-

ти дубоко урезана у сећању, не само 
због свих лепота и палете понуђе-
них и искоришћених могућности за 
видети, већ и због продубљивања 
међусобних пријатељских односа.

Ивана Вујатов, 12. б

ких улица, више од 400 мостова, 
импозантне тргове, катедрале, гон-
доле, Мурано керамику, па чак и го-
лубове који једу из руку раздрага-
них туриста, пробудила је у нама 
дух ведрине једног давно-прошлог 
доба. И тако опијени мирисом морс-
ке воде, још из бродића који нас је 
превезао до саме жиле куцавице 
збивања, а претходно провозао око 
неколико острваца, наслућивали 
смо шта нас чека. По пристанку на 
обалу, сви смо похитали за фотоапа-
ратима покушавајући да камером 
објектива забележимо делић ове ат-
мосфере. Цела наша група је, са стр-
пљивим водичем на челу, гегајући 
се уским улицама, упијала сваки, па 
и најмањи детаљ града. За време не-
колико сати слободног времена ди-
вили смо се лепотама неких велеле-
пних грађевина и простора, попут 
Трга Светог Марка, моста Понте ди 
Риалто, барокне цркве Мариа дела 
Салуте, која је својом грандиозно-
шћу и лепотом послужила као инс-
пирација за Костићеву истоимену 
песму. У тренуцима умора од це-
лодневне шетње, многи су се крепи-
ли укусним италијанским сладоле-
дом и пицом.

Јадрана, окруженог пространом бо-
таничком баштом, чији ваздух је 
крепио и уливао енергију за даље 
путовање, био је само увод у оно 
што нас је чекало наредних неколи-
ко дана. Наравно, прво је уследио 
смештај у једном туристичком гра-
дићу на обали мора: Лињану, са 
којим смо се упознали одмах прво 
вече, у краткој, неисцрпној шетњи.
Други, а по мишљењу многих и 

најузбудљивији дан, била је свакако 
посета једном од најпосећенијих 
светских туристичких атракција – 
Граду на води – Венецији. И сама 
помисао на вишевековну историју 
овог града, а до уједињења Италије 
1861. године и чувене Републике, 
уникатни стил градње мноштва ус-
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Јужнословенска плесачница
у Ференцварошу
сваке среде од 19.30 до 23.00 сата
Свира оркестар „Коло” из Тукуље

Сви заинтересовани могу да науче, односно увежбавају
српске, хрватске, и македонске игре

Отворена World Press Photo
изложба у Будимпешти
World Press Photo изложба у будимпештанском

Етнографском музеју приказује најбоље новинарске
фотографије из прошле године

(Адреса: Néprejzi Múzeum, Budapest, V Kossuth tér)

Сегединска српска заједница и Самоуправа Срба
у Сегедину срдачно Вас позивају на

Дан српске културе у Сегедину
који ће се одржати 4. новембра 2006. године

у сегединском Дому народности (Ул. Островски 6)

ПРОГРАМ:
15.00 – Свечано отварање програма
15.10 –  „Велики отац и богомољац, вечити траг у нашем сећању” – бе-

седа посвећена патријарху Арсенију III Чарнојевићу
15.40 –  „Moлитва заспалом Господу” – културно-уметнички програм 

студената Катедре за славистику при Сегединском универзи-
тету

16.30 – Отварање изложбе „Вeлика сеоба Срба”
19.30 –  Сегедински српски бал – свира Оркестар Мише Силашког из 

Бечеја (место одржавања приредбе: PICK Klub, Szeged, Felső 
Tisza-part u. 10.) Карте се могу резервисати код Марте Петреш, 
тел.: 06-30-290-2330. (Цена карте са вечером је 3.000 фт.)

Реализацију манифестације потпомаже Јавна фондација
за националне и етничке мањине у Мађарској и Национални 

културни фонд

Пријем нових чланова у хор
св. Великомученика Георгија
Позивамо све заинтересоване на пријем нових чланова
у хор светог Великомученика Георгија у Будимпешти.

Пробе се одржавају понедељком и четвртком са почетком
у 18 часова, у просторијама Српске црквене општине у Будимпешти.

Адреса: Будимпешта, V ул. Вереш Палне бр. 23.
Информације на тел: 266-9500, 06-30-55-95-116

Вече балканске дувачке музике
на броду „А38”

Вече балканске дувачке музике на броду „А38” на Дунаву,
у Будимпешти 16. новембра, са почетком у 20 сати.

У оквиру целовечерњег концерта наступају:
Оркестар „Ајде брацо” из Будимпеште

свира српску, македонску, бугарску, грчку, турску музику
на дувачким инструментима који

Оркестар „Fanfare Ciocarlia” из Румуније изводи
традиционалну румунску музику допуњује турским, буграским,

македонским мелосима на дувачким инструментима.

(Брод А38 налази се поред Петефијевог моста
на будимској страни)

Српски културни клуб у Будимпешти

Програм рада за новембар
09. 11. – четвртак, у 17 сати – Промоција романа „Воз савести”,
аутора Драгомира Дујмова. Књигу представља Давид Кецман.

14. 11. – уторак, у 18 сати – Гостовање Камерне сцене „Мирослав 
Антић” из Сенте, позоришна представа под насловом „Богиње”.
23. 11. – четвртак, у 18 сати – Промоција листа „Гимназијалац”

Српске гимназије у Будимпешти.
30. 11. – четвртак, у 19 сати – Концерт Ансамбла Вујичић.

(у сарадњи СКК и квартовских српских самоуправа)

Исправка
У прошлом броју СНН-а у наслову репортаже из Деске уместо речи 

„црква” објављено је „црквена клапела”. Извињавамо се читаоцима и 
аутору текста. Редакција

Списак књига које можете купити
у Самоупрвави Срба у Мађарској

(Будимпешта, V ул. Микше Фалка бр. 3.)

ДУЈМОВ, Драгомир: Немир боја – песме, Будимпешта, 1997.

ДУЈМОВ, Драгомир: Меридијани – песме, Будимпешта, 2000.

ФЕЛФЕЛДИ, Ласло: Плесне традиције Срба у Поморишју, Будим-
пешта, 1999.

ЈАКОВЉЕВИЋ, Драган: Пештарења, Будимпешта, 1996.

ЈАНЧИКИН, Љубомир: Први српски устанак у народној књижев-
ности, Будимпешта, 1996.

МИЛОШЕВИЋ, Петар: Битка за Сулејмановац, Нови Сад – Будим-
пешта, 2000.

НЕДЕЉКОВ, Милан: Из прошлости Срба у Калазу, Будимпешта, 
2003.

Српска академија наука и уметности – ССМ, Друштвене науке о Ср-
бима у Мађарској, Београд, 2003.

Српски календар 2006, Будимпешта, 2006.

СТЕПАНОВИЋ, Предраг: Говори Срба у Мађарској, Будимпешта, 
2000.

УРОШЕВИЋ, Данило: Табан, Будимпешта 2003.

Нове књиге из области лепе књижевности
БЕЛСОН, Патрик: Ленхивица. Превод са француског Дана Милоше-
вић. 2. изд. Београд, Паидела, 1998.

ЈАКОВЉЕВИЋ, Драган: Џезвар, роман. 2. изд. Крагујевац – 
Будимпешта, Луциро, 2006.

МАКСИМОВИЋ, Десанка: Тражим помиловање, лирске дискусије 
с Душановим закоником: интегрално критичко издање, (Десанка 
Максимовић) приредио Станиша Тутњевић. Београд, Задужбина 
Десанке Максимовић, Народна библиотека Србије, Чигоја штампа, 
2005.

МАРЈАНОВИЋ, Слободан: Клупа без наслона, роман. Београд, 
Партенон, 2000.
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православље Православље православље православље православље православље
Николај Александрович Берђајев

О савршенству хришћанства и несавршенству хришћана (VI)

бољих, најискренијих, најврућијих, 
оних који су способни на жртву, 
оних који су највернији Христу, док 
отпадају они који су православљу 
пришли само споља, који су обично 
(обичајно, прим. прев.) православни, 
који никада нису разумели нити 
смисао своје вере, нити то на што их 
ова обавезује. Може се казати да 
престаје раздобље у коме се мешало 
хришћанство са паганством и да до-
лази време веома чистог хришћанс-
тва. Хришћанство је и било изопаче-
но зато што је било исувише светов-
но, недуховно, што је постало друшт-
вена религија, и што је Црква била 
заведена царским мачем, којем је 
прибегла и неусаглашена вери гос-

подара. То је разлог што је у свести 
многих људи хришћанство престало 
да буде религија Крста, па се са 
хришћанством спајао лик гонитеља 
а не гоњених. Исто тако, многи су 
хришћанство усвајали као пос-
већење паганских обреда без ориги-
налног просветљења и преобра-
жења. Али сада је дошло време 
(Берђајев ово пише 1928. године, 
прим. ур.) када хришћанство поново 
постаје гоњено и зато ће захтевати 
од хришћана већи хероизам и жрт-
вену љубав, вишу потпуност и свес-
ност у исповедању њихове вере; до-
лази време када ће хришћани пре-
стати да буду саблазан хришћанс-
тву.

И то се догађа

Поп савладао провалнике
Х рам Свете Петке у Кошту-

нићима под Сувобором про-
славио је прошлог петка дан 

своје светитељке. Само два дана 
уочи славе, међутим, десио се не-
обичан догађај.
Млади свештеник Дејан Прокић 

имао је окршај с провалницима! Он 
је усред дана, кад у цркви није било 
никог, затекао браћу Бојовић из Чач-
ка, Душана (27) и Петра (21) како 
пљачкају светињу. Један је покупио 
новац са олтара, стотињак црквених 
календара и више малих икона, а 
други обио фиоку стола и из ње изва-
дио око 6.000 динара. Свештеник је 
старијег Душана успео да савлада, 
док је Петар побегао и улетео у ауто-

бус које је баш тада пролазио кроз се-
ло. Ухваћеног лопова, о. Прокић је 
поверио двојици парохијана на чу-
вање, па сео у ауто и дао се у потеру 
за аутобусом. После пет километара 
га је стигао, зауставио, извукао мла-
дића напоље и вратио у Коштуниће!
Потом је обојици одузео опљач-

кане ствари и новац, и предао их по-
лицији, а надлежни судија из Горњег 
Милановца одредио им притвор од 
30 дана и послао у чачански затвор. 
Према речима судије Милисава 
Цветковића, браћа Бојовић су му 
испричала да су се прошле године у 
Русији лечили од наркоманије, и да 
им новац, наводно, треба да купе ле-
кове.

Поуке оца Тадеја
Б ог је сав љубав, а завист не тр-

пи да се добро некоме бли-
жњем учини.

Један од богоносних отаца, преп. 
Нил Мироточиви (јављао се монаху 
Теофану, који је у 18. веку живео у 
његовој пештери) објашњавао је 
многе тајне из Царства небеског. И 
каже да је завист печат Антихриста 
на срце човеку. Како је то за нас 
страшна ствар! А ми често пута за-
видимо ближњима својима, чак и 
својим најрођенијима нешто зави-
димо. И не обраћамо пажњу на то да 
се лечимо, да дођемо к себи.
Њему, Господу, мила су добра де-

ла која чинимо. Милостињу и све 
што чинимо ради спасења нашег, 
ради користи ближњих и свете Црк-
ве. Али је Господу најмилија и 
најдража љубав безазлена, просто-
душна, детиња, која се тако приљу-
би к срцу Његовом. Ето шта је Гос-
поду најумивеније од нас што тра-
жи. А то може свака душа. И богат и 
сиромах, и стар и млад…
Некако се стално враћам на ту те-

му, увек бих то понављао, да се на-
учимо како да се приближимо сво-
ме Родитељу, како да Му се прибли-
жимо срцем, целим својим бићем; 
како да Му будемо омиљени као 
што су анђели и свети. Јер смо ми 
много прљави, нечисти. Он не гледа 
на нашу прљавштину и нечистоту 
кад Му приступамо од срца, при-
хвата нас одмах. Кад се нешто огре-
шимо о свога Родитеља па му од ср-
ца приступамо, све нам опрашта, 
као да ништа није било.
Он, Господ наш, безграничан је у 

љубави, неисказано. Требало би да 

Му приступамо искрено и да буде-
мо стално са Њим, јер Он је стално 
са нама. Он покреће наш живот на 
земљи и жели да Га разумемо и схва-
тимо. Сав Његов живот на земљи 
био је природан, такав да га човек 
може схватити; казао је да је Он љу-
бав, објаснио нам да је Богу тако 
омилио свет да је дао свога Сина Је-
динороднога ради спасења човеку. 
Открио нам је тајну, много нам је 
открио. Узвисио нас је изнад свих 
створења; природа човекова уздиг-
нута изнад свих створења ушла је у 
тајинство свете и животворјашче 
Тројице. Па шта можемо ми као љу-
ди више желети од тога да будемо 
једно са својим Богом, са својим Ро-
дитељем? Зато бисмо требали за то 
кратко време живота да научимо ка-
ко да Му приступимо. Пошто ми 
своје сопствене снаге немамо, мора-
мо да Му приступимо као безазле-
на, простодушна деца, од срца, да Га 
молимо да нас научи како да будемо 
добри, како да Га силно љубимо као 
што Га љуби Мајка Пресвета, анђе-
ли и свети.
Ето, као што видите, треба да се 

лечимо, да не примамо завист к ср-
цу; завист разара унутрашњи мир и 
покој душе. На пример, мирни смо, 
тихи, и дошао нам неки пријатељ и 
испричао о некоме ко нас је некад 
много вређао, да сад има пуно успе-
ха у животу, да је нешто постигао; и 
будући да му нисмо опростили, од-
мах се код нас појави дух зависти. 
Ето како не обраћамо пажњу. Не-
престано морамо бити на молитви и 
не примати предлог духова завис-
ти.

В ара се свако ко мисли да је лако 
испуњавати Христове заповес-
ти, или да хришћанство није 

истинита религија зато што хришћа-
ни лоше извршавају завет своје ре-
лигије. Али не мање, напротив, још 
се више вара онај који мисли да није 
неопходно питати се о испуњењу 
хришћанства у свој пунини живота, 
да није потребно тежити Савршенс-
тву слично савршенству Оца Небес-
ког пошто, свеједно, првородни грех 
не допушта остварење савршенс-
тва. У сваком тренутку свог живота 
хришћанин је дужан да тежи к Савр-
шенству, слично савршенству Оца 
Небеског у Царству Божијем, јер 
хришћански живот и јесте сав у зна-
чењу: тражите пре свега Царство 
Небеско и све остало ће вам се дода-
ти. Не може одузети тежњу к Савр-
шенству, ка Истини Божијој, Царс-
тву Божијем начело по коме је људс-
ка природа огреховљена а опште 
савршенство на земљи недостижно. 
Човек мора извршавати Божију Ис-
тину независно од тога остварује ли 
се она у пуноћи живота. Нека мало-
бројни испуњавају Христову Исти-

ну на земљи, нека је човек извршава 
само један сат у свом животу она је 
не мање дужна да се оствари. Ако 
непрестано приговарамо људима 
зато што нису остварили хришћанс-
ки живот прелазимо у одрицање са-
мога хришћанства, што је лице-
мерје, али не мање лицемерје јесте и 
неприхватање испуњења Христове 
Истине засновано на мишљењу да је 
Христова Истина неостварива. Пра-
ви пут и јесте у настојању испуњења 
Христове Истине и тражењу Царс-
тва Божијег не осуђујући друге, 
своје ближње.
Хришћанство је ступило у апсо-

лутно нову епоху када се не може 
односити на спољни начин према 
својој вери или ограничавати обред-
ном побожношћу, када су хришћани 
дужни да се веома озбиљно односе 
према остварењу свога хришћанства 
у свој пуноћи живота, када су дужни 
да бране веру својом личношћу, 
својим животом, својом верношћу 
Христу и његовим заветима, и то – 
љубављу одолевајући мржњи овога 
света. У нашој Православној Цркви 
стално се дешава одабирање нај-


