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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Планови сегединских Срба

Презентација СНН-а у Мохачу

У сегединском Српском клубу 
16. новембра одржано је за-
једничко заседање чланова ру-

ководстава Сегединске српске зајед-
нице и месне српске мањинске са-
моуправе на којем су активисти 
двеју организација размотрили 
најактуелније проблеме и пред-
стојеће програме.
Пошто се већинска самоуправа 

обратила молбом по питању уста-
новљавања адресе седишта српске 
мањинске самоуправе, на седници, 
којом је председавао Томислав Роц-
ков, председник Самоуправе Срба у 
Сегедину, чланови месне српске 
мањинске самоуправе најпре су до-
нели одлуку да ће се седиште бира-
ног тела Срба у овом граду и даље 
налазити у Шомођијевој улици под 
бр. 3. Таквој одлуци у прилог иде и 
чињеница да је Сегединска српска 
заједница потписала уговор са мес-
ном српском православном цркве-
ном општином да ће цивилна орга-
низација црквеној општини плаћа-
ти месечну кирију у износу од 
40.000,- форинти. Иако се ради о ви-
сокој своти, Сегединска српска за-
једница је прихватила да редовито 
плаћа закуп имајући у виду да је у 
питању својеврсни центар вековног 
окупљања Срба а и услови за рад су 
повољни у згради која се налази у 
Шомођијевој улици.
Потом су мањински активисти го-

ворили о протеклом Дану српске 
културе у Сегедину и предстојећим 
програмима до краја године… У ве-
зи са Даном српске културе у Сеге-
дину, присутни су се сложили да је 

традиционална манифестација, одр-
жана 4. новембра, била итекако ус-
пешна и да се и у будуће, при реали-
зацији свечаности, треба ослонити 
на домаће снаге попут студената Се-
гединског универзитета. Изнета је 
иницијатива да ову приредбу у бу-
дуће свакако краси и изложба, осим 
тога, вредно је размислити и о томе 
да се богатство и шароликост српске 
културе током једне календарске го-
дине представи у више наврата…
Овогодишњи бал је оцењен мало 

слабијим него претходни а узроци 
скромније посећености тек треба да 
се открију…
Што се тиче разних програма до 

краја године, истакнуто је научно-
популарно вече о Николи Тесли за-
казано за 23. новембар а потом је до-
такнута планирана свечаност пово-
дом Св. Николе, приликом које ће 
малишанима сегединске српске за-
бавишне групе у Риго улици бити 
уручени поклони од месне српске 
мањинске самоуправе. До краја де-
цембра предвиђа се и одржавање 
једне књижевне вечери а присутни 
су се договорили и по питању тер-
мина приређивања светосавске све-
чаности која ће бити уприличена 25. 
јануара 2007. године на Сегединс-
ком универзитету.
Званичну седницу, током ове ка-

лендарске године, Сегединска српс-
ка мањинска самоуправа не плани-
ра да одржи, једино се предвиђа је-
дан заједнички договор представ-
ника двеју организација по питању 
приредаба у јануару 2007. године.

Предраг Мандић

М а колико звучало невероват-
но, Срби у Мађарској већ пет-
наест година имају своје гла-

сило које излази једанпут недељно. 
Једини српски недељник у Мађарс-
кој ове године слави 15. рођендан, 
но, руку на срце, није одржана ника-
ква скромна прослава годишњице, 
нити се ико досетио да би можда 
вредно било позабавити се листом и 
пажњу посветити Српским народ-
ним новинама и новинарима овог 
гласила. Сем Мохачана…
У мохачком Српском клубу, у ор-

ганизацији месне Српске мањинске 
самоуправе, 18. новембра одржано 
је клупско вече приликом које при-
редбе је гост Мохачана био Предраг 
Мандић, новинар Српских народ-
них новина који за СНН о збивањи-
ма на југу Мађарске, која се тичу ср-
пске мањине, извештава од самих 
почетака, тј. 1991. године.
Представник седме силе је на 

молбу организатора говорио о поче-
цима покретања рада Српских на-
родних новина, избору имена неде-
љника, променама које су се дого-
диле током петнаест година, уређи-
вачкој политици, концепцији, руб-
рикама, новинарском саставу листа, 
буџету и потешкоћама са којима се 
суочава ово гласило. При томе, са-
мокритички је говорио и о грешка-
ма које су се појавиле у појединим 
бројевима СНН-а, изразивши наду 

да ће убудуће још већа пажња бити 
посвећена лекторисању бројних са-
радничких грешака.
Пред сам крај свог излагања о ра-

ду Српских народних новина, нови-
нар овог листа се аудиторијуму фо-
рума, читаоцима СНН-а обратио са 
молбом да својим мишљењима, кри-
тичким опаскама, предлозима пот-
помажу рад недељника који свакако 
тежи да буде „oaза српске писане 
речи у Мађарској”.
Публика је искористила прилику 

и изнела низ критичких примедаба 
на рачун гласила… Неки су крити-
ковали начин дистрибуције листа, 
други су као мањкавост навели да 
се о појединим кардиналним, 
шкакљивим и неугодним пробле-
мима, питањима уопште не пише, 
на удару је била и рубрика „Прa-
вославље” где се често објав љују 
превише филозофски текстови, 
страни за обичног читаоца. Прили-
ком анализе недељника, изражена је 
молба да се гласило бави и спортом, 
чак да се оно прошири једном спорт-
ском страницом.
Примедбе читалаца у Мохачу би-

ле су занимљиве и само се понадати 
можемо да ће убудуће бити више 
форума на којима ће се детаљније 
говорити о положају и проблемима 
Српских народних новина, које ове 
године славе 15 година постојања.

П. М.

Смели планови Чанађана
Н акон полагања заклетве и ос-

нивачке седнице, и Самоупра-
ва Срба у Чанаду је одржала 

своје прво редовно заседање.
На форуму, одржаном 22. новемб-

ра, поздравним речима присутним 
активистима месне српске мањинс-
ке самоуправе најпре се обратио 
Фрањо Колар, председник бираног 
тела Срба у Чанаду који је изразио 
захвалност што су му остали члано-
ви указали поверење при избору на 
место председника мањинске само-
управе будући да је он сам новајлија 
у самоуправном систему, тек сада је 
доспео у сам мањинско-самоуправ-
ни крвоток.
Потом је, након прихватања днев-

ног реда, дефинисана концепција 
рада месне српске мањинске само-
управе која је добила три главна 
правца: црквени, образовни и пра-
вац који се односи на неговање и 
очување традиција у Чанаду.
У првом правцу, међу минимал-

ним задацима, наведено је одржа-
вање и улепшавање месног српског 
православног гробља и порте српс-
ке православне цркве. Наравно, по-
ред минималних, назначени су и 
максимални циљеви а у овом слу-
чају је то обнова месног српског 
православног храма.
На пољу образовања, међу мини-

малним очекивањима, налази се, 
свакако, опстанак наставе српског 
језика. Сви они, који уче српски, 
подржаће се а међу максималнм 
циљевима наведено је ангажовање 
једне забавиље која би се са мали-
шанима занимала на српском јези-
ку, односно, ту је и евентуално 
укључивање једног хонорарца у об-
разовну делатност на српском јези-
ку у Основној школи.
У трећој категорији, по питању 

чувања и неговања традиција, нај-
важније је да се сачуваји обичаји у 
Чанаду. Са друге стране, има и мак-

сималних циљева међу којима се 
истиче покушај враћања оних ста-
рина које су оновремено однели му-
зејски сараданици а део тих вред-
ности, како је наглашено на седни-
ци, прекривен је прашином. Та му-
зеолошка богатства треба вратити 
тамо где су и узета.
Конкретне одлуке донете су и по 

питању измене Правилника месне 
српске мањинске самоуправе. Умес-
то шест, Самоуправа Срба у Чанаду 
годишње ће заседати четири пута. 
Осим тога, како заседања тако и за-
писници водиће се на мађарском је-
зику а финансијску и осталу контро-
лу над бираним телом Срба у овом 
насељу вршиће бележник села.
У „рaзном” говорило се о финан-

сијском положају мањинске самоуп-
раве и предстојећим обавезама, за-
дацима. Сходно могућностима, Са-
моуправа Срба у Чанаду ће потпо-
магати Основну школу и забавиште 
те Старачки дом а пред сам крај го-
дине поново ће извршити расподелу 
божићних поклон-пакетића оним 
пензионерима, болесним и социјал-
но угроженим људима, припадни-
цима српске народности, којима је 
оваква помоћ преко потребна.
На тапет је доспела и организа-

ција бала са Румунима, односно, 
евентуална обнова заједничког На-
родносног дома Срба и Румуна. Тра-
диционална балска манифестација 
одржаће се ускоро а што се тиче ре-
конструкције мањинске установе, 
ту ће се затражити финансијска под-
ршка од стране Локалне самоуправе 
Чанада а неће изостати ни конкур-
си, материјалне потражње које ће 
месна српска мањинска самоуправа 
предвођена председником Фрањом 
Коларом поднети и у другим слу-
чајевима ради очувања и неговања 
српског језика, културе и вере у 
овом поморишком насељу.

П. М.

Предавање о Николи Тесли
У организацији Сегединске ср-

пске заједнице, у сегединс-
ком Српском клубу 23. но-

вембра одржано је научно-попу-

ларно предавање о Николи Тесли, 
великану српског народа, једном 
од најпознатијих светских прона-
лазача и научника у области физи-

ке, електротехнике и радио-
технике.
Под насловом „Живот и де-

лo Николе Тесле”, заинтересо-
ваној публици из Сегедина, 
Сирига, Новог Сентивана и 
Деске, о генију и чудотворцу 
говорио је Павле Папулин, 
бивши лектор за српски језик 
при Сегединском универзите-
ту који је на веома занимљив 
начин приказао личност и на-
учни рад највећег електроин-
жењера свих времена а услуж-
но је одговорио и на сва пос-
тављена питања.
Научно-популарно преда-

вање Павла Папулина било је 
веома занимљиво и успешно 
и још једанпут потврдило да 
је Никола Тесла један од 
најзначајнијих стваралаца у 
историји човечанства.

П. М.Павле Папулин
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Стеван Бугарски код пештанских Срба
У организацији српске самоуп-

раве VII кварта, 21. новембра у 
просторијама Српске самоуп-

раве у Будимпешти, односно, Српс-
ког културног клуба, о историји 
града Темишвара и српске заједни-
це која у њему живи, као и о везама 
пештанских и темишварских Срба, 
говорио је књижевник Стеван Бу-
гарски, познати истраживач исто-
ријске и културне баштине Срба у 
Румунији.
Присутне је на почетку поздра-

вио секретар Клуба, Владан Јовано-
вић, а госта из Румуније представио 
је његов колега књижевник, Драго-
мир Дујмов. Он је овом приликом 
пред пуном салом испричао причу о 
околностима првог сусрета са Сте-
ваном Бугарским пре две године, 
када је пожелео да са њим упозна и 

ширу српску јавност у Мађарској. 
Од идеје до реализације пут није 
био кратак, али уз пуну подршку 
председнице српске самоуправе, 
Александре Ластић и помоћу сред-
става добијених путем конкурса, до 
његове посете Будимпешти, ипак је 
дошло.
Колико је овај господин, изузет-

ног шарма, духовне снаге и хариз-
матичног хумора, у нашој средини 
познат, довољно говори податак да 
те вечери Будимпешта није била 
далека ни Чипљанима, а у сали су 
седели истакнути представници 
друштвено-политичког живота Ср-
ба у Мађарској, гимназијалци српс-
ке школе и многи други. Сат и по 
времена, колико је предавање траја-
ло, пролетело је за тили час, а током 
занимљивог излагања, присутни су 

имали прилику да чују велики број 
информација из историје теми-
шварске српске заједнице, њеним 
знаменитим личностима и свима 
онима коју су у прoтеклим векови-
ма повезивали Будимпешту и Те-
мишвар. Предавање је Бугарски 
илустровао слајдовима са архив-
ским фотографијама, а било је та-
кође речи о актуелном положају на-
ших сународника, којих данас има 
око 20 000.
Он је између осталог рекао да је у 

Румунији процес асимилације узео 
маха, што се осећа и у Темишвару у 
којем живи око 7000 припадника ср-
пске националности. Након преда-
вања, дружење је настављено на за-
једничкој вечери уз обећање да ће 
сличних сусрета бити и убудуће.

С. М.

Обележена Табанска слава
У чувеној будимској гостионици 

„Мермерна заручница” („Már-
vány menyasszony”), у недељу, 

26. новембра одржано је традицио-
нално годишње дружење у организа-
цији Српске самоуправе Будим-гра-
да. Госте је поздравио председник са-
моуправе, Данило Урошевић, који је 
овом приликом подсетио да је слава 
табанских Срба дуги низ деценија 
била Митровдан, па је у склопу идеје 
о оживљавању наше древне тради-
ције недавно донета одлука да се од 
следеће године ово окупљање орга-
низује 8. новембра на дан заштитни-
ка некадашње табанске цркве.
Речи добродошлице присутнима 

је упутио и драмски уметник, Ми-
лан Рус, који је у састав ове квартов-
ске организације ушао након окто-

барских избора. У уметничком про-
граму наступила је вокална солист-
киња Марта Шебешћен, нашој пуб-
лици позната и као одлична интер-
претаторка српских народних песа-
ма. После наступа Културно-умет-
ничког друштва „Табан” из Будим-
пеште, следио је музичко-поетски 
колаж у којем су поред Милана Руса 
и његове хармонике, наступили 
глумци Српског позоришта, Зорица 
Јурковић, Тибор Ембер и Јосип Ма-
ториц, уз музичку пратњу Круносла-
ва-Киће Агатића и Алексе Руса.
У добром расположењу протекао 

је и заједнички ручак, током којег су 
гости уживали у староградским пе-
смама и стиховима јужнословенс-
ких песника у Мађарској.

С. М.

У популарном будимпештанс-
ком ресторану „Кафана”, 24. 
новембра отворена је прва са-

мостална изложба младог графича-
ра Милана Ђурића. На овом фрек-
вентном месту, које у последње вре-
ме постаје стециште занимљивих 
догађања из области ликовне умет-
ности, по први пут су поред графика 
изложене и Ђурићеве слике, што је 
за оне који његов рад прате још од 
самих почетака, представљао право 
освежење. Излет у сликарство и 
свет боја приказао је нашег уметни-
ка у једном сасвим другачијем, али 
опет врло препознатљивом светлу, а 
изложбу је у крајње неформалној ат-
мосфери, са много хумора и до-
сетљивих опаски, отворио познати 
мађарски мултимедијални умет-
ник, Еде Шинкович. Судећи по од-
зиву и реакцијама присутних, овај 
културни догађај изазвао је велико 
интересовање ликовне јавности у 
Мађарској.
Милан Ђурић:
– Пошто за графику ипак треба 

посебна радионица, а процес израде 
је веома компликован, много јед-
ноставније је да се ради једна слика 
која увек може да се настави. Реци-
мо, мало оставим па увече опет исто 
то наставим. Кад штампам графику, 
онда седнем, извадим плочу, изва-
дим пресу, натопим, припремим па-

ва графику, онда има једну врсту 
размишљања, мало другачију него 
у сликарству. Ипак, хтео сам да се 
некако опробам и у сликању и си-
гурно сам са собом повукао и неку 
црту графике. Немогуће је да то на 
неки начин не пређе. Пробао сам да 
користим више боја и да се у њима 

Милан Ђурић
Милан Ђурић је рођен 20. 

маја у Баји. Дипломирао је на 
Академији уметности у Но-
вом Саду, на одсеку графике у 
класи Слободана Кнежевића. 
Од 1996. учествује на Летњој 
ликовној колонији у Сентан-
дреји. Излагао је на више 
групних и самосталних из-
ложби у Србији (Нови Сад, 
Београд) и Мађарској (Бу-
димпешта). Поред графике 
бави се сликарством и гра-
фичким дизајном. Предаје ли-
ковну културу у Српској гим-
назији у Будимпешти.

некако снађем, пошто графичари 
често радe црно-белом техником. 
После овога ипак мислим да се вра-
тим на графику и да у ту технику 
пребацим и боје. На мојим сликама 
представљене су живе приче, слич-
не дечјим, попут неког цртаног фил-
ма, или стрипа. Желео бих да у тим 
радовима свако нађе себе и види да 
ли је он доживео то исто, или можда 
у томе види нешто своје.
Еде Шинкович:
– Милан у сликарству сада раз-

мишља. Ако хоће да дође до себе, 
човек по мени треба да уђе у један 
сасвим нови жанр. Ако стално ради 
оне ствари на које је навикао, треба 
понекад да уђе и у неко друго експе-
риментално својство, или материја-
ле, да се не би осећао сасвим добро. 
Ако се не осећа сасвим добро, тачно 
ће видети ко је. Тада ће доћи и до не-
ких бољих решења и богатстава, 
која ће му помоћи да уради много ја-
че и квалитетније графике. Са овим 
не кажем да оне сада нису добре, не-
го ће у суштини бити још боље. Ако 
буде интензивно радио, Милан ће за 
годину дана да хара светом графи-
ке. Он своје радове треба само да 
произведе, зато што у себи већ има 
мноштво идеја и информација. На-
дам се да ће ускоро доћи до јако важ-
ног места, а то је атеље. Кад умет-
ник има атеље, размишља сасвим 
другачије. Дакле, не само по питању 
квантитета, већ и квалитета. По ме-
ни ће, у његовом случају по питању 
радова ускоро доћи до велике еруп-
ције, што очекујем са великим 
нестрпљењем.

С. М.

пире и радим. Само за то треба пар 
сати, а пошто радим у школи, имам 
времена само за неке ствари које су 
за извођење мало једноставније. На-
равно да у свему томе постоји за-
једничка нит, јер моје су и слике и 
графике. То, иначе, није случајно. 
Кад неко упише aкадемију и изуча-

Публика на отварању изложбе Милана Ђурића

Стеван Бугарски у Српском клубу у Будимпешти
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Мини конференција о прошлости Срба у Барањи

Промоција Барањских српских свезака
„Н ема народа без дијаспоре, 

било политичке, економс-
ке, културне, или просто 

авантуристичке. Планске или сти-
хијске, на боље или на горе. Именују 
се таласима – први, други, трећи… 
И сваки је по нечему особен, држи 
на окупу мноштво судбина и прича. 
Једну нам је испричао Милош 
Црњански, кад национ слепо следи 
свој, у многоме наметнути му имиџ. 
Славни милитари, који не пристају 
да потезом гушчијег пера буду сус-
пендовани, одлазе под скут другог 
цара (тачније царице) и бивају под-
вргнути подсмеху. (….) Могућност 
слободног избора приликом емигра-
ције веома је битна. Чини се да је та-
ко у души још много страшније, јер 
има места и за савест, што код при-
силног протеривања није случај (та-
да се човек мири са судбином, и ту је 
обично други крив…). Оптација ср-
пског живља након Првог светског 
рата била је и више од избора, било 

је то жељно, жуђено стављање на 
страну вековечног националног сна 
и племенског мита. А где је мит, ту је 
и манипулација, ту је и сурово деми-
тологизовање” – биле су речи Дра-
гиње Рамадански приликом пред-
стављања књиге Драгомира Дујмо-
ва „Вoз савести” у Сенти, 3. фебруа-
ра ове године.
О суровој стварности, која се зби-

ла, а зове се оптација Срба у Ба-
рањи, данашњи нараштаји мало шта 
знају. Прошло је осамдесет и нешто 
година од трагичних збивања по ср-
пски народ након којих је у бројча-
ности Срба у мађарском делу Ба-
рање остала пустош. И шачица Ср-
ба која се не да, бори се за свој опс-
танак, културу, језик, веру. За своје 
национално биће.
Печујско-барањско српско удру-

жење и Самоуправа Срба у Печују 
сматрали су и сматрају важним да 
се што боље осветле историјски тре-
нуци, кључни за српски народ у Ба-
рањи, ма како они били евентуално 
болни, непријатни. Баш зато, две 
организације, 25. новембра прире-
диле су мини конференцију која је 
носила наслов „O оптацији Срба у 
мађарском делу Барање” a позив за 
одржавање предавања упутили су 
др Гојку Маловићу, научном сарад-
нику Архива Србије који је летос 
докторирао на тему оптације Срба у 

Мађарској, односно, др Арпаду 
Хорњаку, асистенту Печујског уни-
верзитета који такође перфектно го-
вори српски, будући да је родом из 
Бајмока, Војводине.
Након поздравних речи домаћи-

на, уводно излагање одржао је др 
Арпад Хорњак који је првенствено 
говорио о југословенско-мађарским 
односима од завршетка Првог свет-
ског рата до светске економске кри-
зе, а потом се аудиторијуму обратио 
др Гојко Маловић, научни сарадник 
Архива Србије који је истакао своје 
задовољство што су се у последње 
време питањем оптације српског на-
рода позабавили и сами Срби у 
Мађарској, првенствено, Предраг 
Степановић и Драгомир Дујмов, 
који су у својим књижевним делима 
резервисали простор овој тематици. 
Он је затим подсетио и на неке не-
тачности које су објављене у „Вoзу 
савести”, међутим, критике су на 
рачун аутора упућене више из добре 

намере него ли да се Драгомиру 
Дујмову замери…
У сваком случају, сјајни познава-

лац историјата оптације Срба у це-
лој Мађарској – који је раније био и 
гост Ловрана и Батлија – упознавши 
присутне са појмом оптације, веома 
детаљно је говорио о исељавању Ср-
ба са територије Барање. Он је, из-
међу осталог, истакао и веома суро-
ву чињеницу по питању бројки: „Де-
вет десетина Срба се иселило са те-
риторије барањске области, наиме, 
од 7.300 Срба остало је 717! Срби су 
остали српска народна духовна за-
једница.”
Са жељом за бољи живот, почет-

ком прошлог века многи су Срби на-
пустили Мађарску. Избегли Срби из 
Мађарске добијали су третман опта-
ната, ако су поднели молбе за пријем 
за југословенско држављанство. Из-
лагач је изнео низ примера из којих 
се јасно дало закључити да је југо-
словенским властима представљао 
проблем смештај избеглих Срба из 
мађарских делова Барање, Бачке и 
Баната, а навео је и бројна места где 
су се ти људи „настанили” и допри-
нели да одређена насеља попут Дар-
де, Батине, Чеминца, Каранца, Ка-
менца, Штиљановићева и других 
места израсту у колонистичка на-
сеља. „Последња исељења оптаната 
регистрована су од новембра 1930. 

до априла 1931. године” – нагласио је 
врсни познавалац оптације Срба у 
Барањи, додавши да је свако исеља-
вање представљало својеврсну, ср-
цепарајућу причу. Документи, запи-
си оптаната све су рекли… Јер шта је 
избеглица? „Избeглица је камен који 
пада. Где год пао, није добро дошао. 
А то универзално правило односило 
се и на ондашње прилике.” – рекао је 
са сетом у гласу Гојко Маловић који 
је присутне информисао да је саста-
вио попис имена барањских оптана-
та који представљају делић оног ду-
гачког именика који су чинили српс-
ки оптанти из Мађарске. Од 20.000 
Срба, почетком прошлог века чак 
14.000 је оптирало.
Окончањем свог предавања, науч-

ни сарадник Архива Србије и Црне 
Горе веома услужно је одговорио на 
сва постављена питања а надове-
зујући се на тему оптације, Ђуро 
Франковић, научни истраживач из 
Печуја подсетио је да су и 1956. годи-

не оптирали „наши”: њих 670 се исе-
лило из Мађарске. О овом догађају 
још увек ништа није обелодањено.
Наравно, током дискусије на та-

пет је доспела и мањинска политика 
Републике Мађарске, вођење бриге 
о народностима, односно мађарској 
мањини у Војводини, асимилација 
итд. Учесници скупа су се сложили 
да је оптација негативно утицала на 
демографски па и друштвено-поли-
тички положај српске мањине у Ба-
рањи, а на самом крају мини конфе-
ренције, др Гојко Маловић је Печуј-
цима поклонио свој рад од сто два-
десет страница у нади да ће се он 
објавити како на српском тако и 
мађарском језику.
Управо, објављивање једног двоје-

зичног издања је доминирало у на-
ставку програма, одржаном у Регио-
налном центру Срба у Печују. Наи-
ме, Печујско-барањско српско удру-
жење иницирало је да се покрену Ба-
рањске српске свеске, едиција која 
ће сваке године на српском и мађар-
ском језику осветлити „једну богату 
културу, један народ са својим ис-
тинским вредностима и истакнутим 
личностима. Међу њима се налази и 
патријарх Арсеније III Чарнојевић, 
вођа велике сеобе Срба, духовни 
отац српског народа који је тачно 
пре 300 година преминуо. Први број 
Барањских српских свезака пос-

већујемо Његовој успомени….” – 
стоји у уводном делу издања.
Главни и одговорни уредник еди-

ције др Предраг Мандић, председник 
Печујско-барањског српског удру-
жења писање студије поверио је Цве-
ти Вуковић, професору историје бу-
димпештанске Српске основне шко-
ле и гимназије, родом из Сечуја, која 
се прихватила задатка и написала 
кратак рад који је добио наслов „Aр-
сеније III у Сечују”. У свом делу, ау-
торка је представила повезаност Се-
чуја и Арсенија III Чарнојевића, ве-
лики простор је посветила и осталим 
знаменитим Сечујцима, људима на 
гласу који су боравили у овој варо-
шици и догађајима, важних за српски 
народ да би на крају закључила: „(…) 
У писаним документима забележено 
је релативно мало о сечујским годи-
нама патријарха Арсенија Чарноје-
вића. Зато сам покушала да његов 
лик приближим кроз „миљe”, однос-
но савремине, који су му помогли или 
отежавали посао. А његово „пoслу-
шање” на овим панонским простори-
ма је било: очување српства. У чему 
је и успео „на многаја љета”.
Након кратког осврта на настанак 

студије од стране Цвете Вуковић, 
главни и одговорни уредник еди-
ције захвалио се и осталим учесни-
цима пројекта: рад је лекторисао 
Стеван Поповић, лого издања ура-
дио је Милан Ђурић, фотографије је 
уступио Марко Вујичић, док је ком-
пјутерска обрада била поверена Ос-
кару Боли. Издање у 500 примерака 
штампала је Штампарија „Прин-
тапрес” из Кукиња.
У сваком случају, први примерци 

првог броја Барањских српских све-
зака, које Самоуправа Срба у Печују 
на челу са председником Радованом 
Горјанцем као издавач и Печујско-
барањско српско удружење жели да 
достави малобројним Србима у Ба-
рањи, топло су поздрављени од стра-
не присутне публике, а пред сам крај 
главни и одговорни уредник едиције 
је наговестио да ће се следећи број, 
догодине, посветити Липовчанину 
Никанору Грујићу, владики пакрач-
ком, у песништву названом Срб Ми-
лутин коме ће се 2007. навршити 120 
година од смрти. 
Осветљавање богате културе српс-

ког народа на територији мађарског 
дела Барање, дакле, наставиће се и 
следеће године и то захваљујући срп-
ско-мађарској едицији која се зове 
„Барањске српске свеске”. П. М.

Гојко Маловић Цвета Вуковић Никола Поповић

Насловна страна Барањских српс-
ких свезака
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Милован Витезовић, књижевник

Нисам за Европу америчке полукултуре
У право током недавног боравка 

књижевника Милована Вите-
зовића у Будимпешти, у нашој 

матици је премијерно приказан до-
кументарно-играни филм „Где цве-
та лимун жут”, снимљен на основу 
његовог сценарија. Филм говори о 
преласку српског народа и војске 
преко Албаније – трагичној епопеји 
која се одиграла крајем 1915. и по-
четком 1916. године. О мотивима 
који су њега и редитеља Здравка 
Шотру водили приликом тог подух-
вата, г. Витезовић каже:

– Желели смо да се у овом без-
нађу и петнаестогодишњем постра-
дању српског народа подсетимо да 
смо потомци величанствених Солу-
наца и да су у нашој крви све оне 
патње којима су пострадавали или 
које су преживели. Оно што светске 
историје, као ризнице људских и на-
родних страдања и подвига, нису до 
тада запамтиле доживео је и прежи-
вео српски народ у Првом светском 
рату, на путу своје Голготе од Косо-
ва до Крфа, коју је сам сажео у два 
стиха: „Нико не зна шта су муке 
тешке, док не пређе Албанију пеш-
ке.”
Међу митовима који су се од Хе-

родотових времена догађали на Бал-
кану, последњи се догодио са српс-
ким преласком Албаније задњим 
снагама живота. И задњим снагама 
свога бића Срби су прешли Алба-
нију као да прелазе с краја на крај 
живота. Срби су то учинили зарад 
себе и зарад своје историје, али су 
то учинили и за свет слободе и за 
онај добри део историје Првог свет-
ског рата. Срби су тада изгубили 
скоро трећину свога становништва, 
у којој су скоро 70 одсто били муш-
карци између 15 и 30 година. А то је 
после рата дуго било погубно за на-
ционалну репродукцију.
Као победница у том рату Србија 

се показала великодушно и несе-
бично јужнословенским ује-
дињењем у Краљевину СХС, јер је 
омогућила Хрватима и Словенцима 
да неприметно, са аустроугарске 
стране поражених, пређу на страну 
победника. У својој историјској не-
себичности и сталној спремности 
на праштање, званична избегла Ср-
бија прихватила је на Крфу у Југо-
словенски одбор, и то као прве љу-
де, и велике ратне хушкаче из 1914. 
године, онда већнике Аустроугарс-
ког царевинског већа, који су гласа-
ли за рат са Србијом, као што су Ан-
те Трумбић, велечасни Антон Коро-
шец и Марко Натлачен.
У Краљевини СХС, Трумбић и 

Корошец су постали краљевски ми-
нистри, а Натлачен бан Дравске ба-
новине. Из исте братске несебич-
ности, али и из сопственог стида, 
Србија је другој краљевини српској, 
Црној Гори, омогућила да се ује-
дињењем са српском Атином, забо-
рави срамота српске Спарте, краљ 
Николина капитулација у божићне 
дане, јануара 1916. године, са првим 
растурањем врха Ловћена и са 
скрнављењем Његошевог гроба.
Како гледате на све чешће поку-
шаје ревидирања српске исто-
рије и њеног „усаглашавања” са 

историјом других балканских 
народа?
– То ревидирање и затирање српс-

ке историје смо, на жалост, прво ми 
извели. Извели смо у току Другог 
светског рата, када су на простору 
бивше Краљевине Југославије само 
Срби дочекали Немце и Италијане 
као окупаторе и против њих се бори-
ли, борећи се и између себе, подеље-
ни у два српства, краљевско-четнич-
ко и револуционарно-партизанско. 
На АВНОЈ-има, заседањима револу-
ционарног савета који је, без обзира 
на националне кључеве, у превази 
био српски, доношене су пресудне 
авнојевске одлуке о подели српских 
земаља и о разбијању српског нацио-
налног корпуса у нове нације.
Како је према јалтама, малтама и 

техеранима, у договору сила савез-
ница код нас победила револуција, 
то су авнојевске одлуке постале све-
та слова атеиста, а из њих су извла-
чени непорециви авнојевски при-
нципи. Они су основа за све уставе и 
сва имена: ДНРЈ, ФНРЈ и СФРЈ. Тако 
се скоро пет деценија, по авнојевс-
ким принципима припремало оно 
што ће Срби и Србија доживети у 
последњој деценији двадесетог ве-
ка. Авнојевски принципи су били 
основа за сецесије, за међународна 
признања, за Лондонску конферен-
цију, за Дејтонски споразум, за бом-
бардовања, за Кумановски спора-
зум, за резолуцију 1244, за црногор-
ски референдум са свом крађом ср-
пских гласова.
Спомињали сте да ћете због за-
бране вашег уласка у Европску 
унију тужити ову заједницу на-
рода?
– Ја сам писац и хоћу да мислим 

својом главом. Мимо света и њего-
вих категорија. Мимо владиних и не-
владиних организација. Мимо пар-
тија и тајних друштава. Забрана из-
ласка из земље била је против свих 
мојих слобода, права на стварање и 
како сам, хтео то или не хтео, колико 
српски, толико и светски писац, то је 
овај антикултурни чин био против 
мог права на рад. Та листа је правље-
на у Србији, а прихватана је у Брисе-
лу и Хагу. Ја сам на ту листу стигао 
због свог говора на Парламенту кул-
туре Београда, у Дворани Коларче-
вог народног универзитета, у време 
НАТО бомбардовања, у коме сам се 
питао шта је са светским интелекту-
алцима и зашто ћуте европски уни-
верзитети. Тада су у мом случају за-
немели и српски интелектуалци и 
институције чији сам био члан.
Огласила се прво само Културно-

просветна заједница. Српски ПЕН 
центар је „тражио” начин како да се 
огласи. Огласио се и неки одбор Уд-
ружења књижевника, али не и пред-
седништво. У моју одбрану стали су 
адвокати Велибор Васовић, Илија 
Радуловић и Бранислав Тапушко-
вић. Тражили су начине ефикасне 
тужбе, која неће априори бити одба-
чена. Васовић, који је играњем у 
Ајаксу стекао и холандско 
држављанство, поднео је тужбу као 
тамошњи грађанин. Захваљујући ен-
глеском, а и српском писцу Радоми-
ру Путниковићу, мој случај је стигао 

пред Британски парламент, а 
захваљујући контакту са Ха-
ролдом Пинтером, коме смо те 
године доделили Вукову на-
граду, за мој случај се заинте-
ресовао лондонски ПЕН цен-
тар. Тако сам из Лондона до-
био обавест да се јавим Швед-
ској амбасади (Шведска је 
ваљда тада председавала ЕУ) 
и да затражим визу, коју сам и 
добио на годину дана, гратис.
У мору колективних оп-
тужби на рачун српског 
народа, више пута се чула 
и она да је „геноцидан”. 
Како ви гледате на то, али 
и на бројне српске мито-
ве?
– Ја сам по рођењу право-

славац, хришћанин. Али сам 
и хришћанин интелектуалац. 
Мада, изнад свега држим оно 
што ми је прирођено, ја сам од 
оних који и верују и сумњају. 
Али, ако постоји врховни са-
тана, онда је само он могао 
операције НАТО ескадриле 
назвати „Милосрдни анђео”. Зато 
детињасто молим искрено: „Госпо-
де, који си чувао Србе док између 
Тебе и Срба нису поставили аваксе, 
молим Ти се нападни их с леђа”. 
Мислим да је мој однос према про-
шлости веома одговоран, нарочито 
када је оживљавам. Она је за мене 
света, па јој зато тако и приступам, 
јер се претераним величањем свето 
најпре обесвећује. Ако не знамо шта 
смо били, тешко ћемо знати шта 
хоћемо. Тиме мислим и на негатив-
не појаве у једној историји, без које 
нема историјске истине о једном на-
роду. Светлост једне историје јас-
није се види са тамним странама. 
Народ који добро зна прошлост, зна 
и какву будућност неће! Што се ми-
това тиче, они су основе народа. 
Они су древне историје које су се 
претвориле у предања. Са митоло-
гијом и нестали народи трају. Мито-
ви потврђују древности живих на-
рода. Да ли би постојала Европа да 
није митова на којима је почела.
Поносим се српском митоло-

гијом, јер је уграђена у европску ми-
тологију радом Вука Караџића и 
старањем најумнијих људи Вукове 
епохе, Гетеа и Грима који су га доче-
кивали са поздравима: „Добро до-
шла српска митологијо”. Поносан 
сам на српску средњовековну исто-
рију, јер није имала инквизицију и 
ломаче духа. Јер је имала прве зако-
не у Европи на своме језику. Мис-
лим на „Законоправило” Светог Са-
ве и „Душанов законик”. Поносим 
се средњовековном књижевношћу у 
којој је Мирослављево јаванђеље 
најлепши споменик у свету. Поно-
сим се отпором турском робовању, 
преточеним у величанствене епске 
песме, кад је мој народ, што рече Ге-
те, „певао као Хомер, а можда је и 
Хомер био народ”. Поносим се и но-
вијом српском историјом, коју је не-
пристрасни Леополд фон Ранке на-
звао „српском револуцијом”. Поно-
сим се, јер ниједан од српских рато-
ва деветнаестог и двадесетог века 
није вођен за туђу територију.

Како гледате на одлазак још јед-
не од „српских земаља” – Црне 
Горе?
– Што се мога односа према при-

знавању самосталности Црне Горе 
тиче, ја је не признајем и нећу је при-
знати. Јер бих у односу на своје 
прапретке био апатрид или исеље-
ник. Они су и у време Турака ишли 
са српске земље (преци су ми из Пи-
ве) на српску земљу. Сада је тамо 
враћено време од пре „Горског 
вијенца” и треба очекивати веће 
турчење. Ја остајем при свему што 
сам рекао. Остајем његошевац. Пес-
нички перјаник. И предајем: све ср-
пске врхове заузели су незнани јуна-
ци, сем Ловћена.
Једном приликом сте рекли: 
„Ако су Срби на Косову одбрани-
ли Европу, зауставивши Турке, 
сада би Европа са Србима мора-
ла да на Косову брани свој кон-
тинуитет”. Чини се, међутим, 
да Европа данас чини управо об-
рнуто?
– Европа је, српска историја каже, 

увек радила обрнуто. Није са кне-
зом Душаном заустављала Турке 
док су били на Галипољу. Није са 
кнезом Лазаром устављала Турке 
пред Косовом. Није их устављала са 
Хуњадијем и српским деспотима ни 
под Смедеревом, ни Сигетом и Бу-
димом. Тек се под Бечом бранила. 
Бојим се да се не буде бранила у 
свим својим градовима. Искуство 
Лондона и Мадрида прети неод-
брањивошћу.
Утисак је да је Европа или унија 

несврстаних досељеника, који су у 
њој обесправљени већином (најви-
ше су успели у фудбалу) или унија 
националних обезличења да се теш-
ко може Европом звати. Већ је у њој 
и мишљење обесмишљено. То је са-
да конфекција људског духа. Умни 
xинс.
Јесам за Европу свих култура да 

се прелива од богатства, али нисам 
за Европу америчке полукултуре. 
Поликултура, а не полукултура.

Д. Ј.

Милован Витезовић
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Шта смо знали, а шта нисмо о крсној слави

Никако дуже од четири дана!
К рснa слaвa je сeћaњe нa дaн кa-

да je, нeкaдa дaвнo, глaвa пoрo-
дицe или плeмeнски стaрe-

шинa, кoмe сe мoждa ни имe вишe 
нe пaмти, примиo хришћaнску вeру 
и пoчeo кућнoг бoгa зaштитникa дa 
нaзивa другим имeнoм. И дaнaс, 
тaмo гдe су сe плeмeнски oднoси 
oдржaли, мaкaр у трaгoвимa, кao у 
Црнoj Гoри или Aлбaниjи нa при-
мeр, чeст je случaj дa сви припaдни-
ци jeднoг плeмeнa, oднoснo вeћинa 
брaтстaвa истoг плeмeнa слaви исту 
слaву. Исти je случaj сa Мaлисo-
римa, кojи су кaтoлици: jeднo плeмe 
имa зajeдничку слaву. И Бoкeљи, кao 
и Кoнaвљaни, кojи су тaкoђe кaтoли-
ци, слaвe крснe слaвe: Луку, 
Трипунa и Свe свeтe, дoдушe 
пo другaчиjeм oбрeду oд 
прaвoслaвнoг, aли их слaвe кao 
зaштитникe пoрoдицe и тa сe 
трaдициja прeнoси с кoлeнa нa 
кoлeнo, сa oцa нa синa. Слaву 
слaви и извeстaн дeo Бугaрa, 
Румунa и Aлбaнaцa, тaкoђe пo 
другaчиjeм oбрeду, и пoпут Мa-
лисoрa, Бoкeљa и Кoнaвљaнa, 
трaдициjу вeћ вeкoвимa 
oдржaвajу.
Кaдa нeкa слaвa пaднe у 

врeмe пoстa, нa трпeзи сe нe би 
смeлa нaћи мрснa jeлa: 
спрeмaњe мрснe хрaнe зa слaвe 
у време пoста je вeлики и пo-
губни грeх. Бoљe je, како Црк-
ва прокламује, нe слaвити нeгo 
прaвити „jaвну сaблaзaн и 
нaвoдити нa грeх другe дa мрсe 
o прaзницимa нa дaнe кojи су 
пo црквeнoм кaлeндaру пoс-
ни”.
У прaкси прoблeм и нe 

пoстojи: пoст je, тeoлoшки 
глeдaнo, свeтa тajнa кoja je нa 
oдгoвoрнoсти свaкoг вeрникa 
појединачно – aкo гa нe пoштуje, 
сa тимe ћe сe суoчити судњeгa 
дaнa. Нa свeчaру je, дaклe, кoмe ћe сe 
приклoнити: Христу или Бaхусу. Зa 
тo су oкривљeни кoмунисти: пoслe 
Другoг свeтскoг рaтa, кaжу црквeни 
вeликoдoстojници, свe je чињeнo дa 
сe крснa слaвa укинe, зaбрaни, ис-
кoрeни, a кaд тo ниje пoшлo зa рукoм 
ишлo сe нa тo дa сe oнa штo вишe ис-
прoфaнишe и oбeсвeти, дa зa слaву 
нису пoтрeбни хришћaнски симбo-
ли нити свeштeник, вeћ сaмo бoгa-
тиjи ручaк.
Свeштeник ћe, мoждa, упoзoрити 

дoмaћинa дa мрснa jeлa нису при-
мeрeнa у пoснe дaнe, мoждa и нeћe, 
мoждa ћe сe и мрсa нa пoсни дaн 
прихвaтити, jeр и oн je чoвeк. У 
свaкoм случajу, oбрeд ћe oбaвити, 
jeр свe je у слaву Бoгa: свeштeници 
њeму служe, aли рaдe зa хoнoрaр. 
Кoлики ћe хoнoрaр бити, oпeт тeo-
риjски, зaвиси oд дoмaћинa. Нa 
питaњe кoликo je примeрeнo прилo-
жити, уoбичajeн oдгoвoр je „кoликo 
имaтe”, уз oпaску дa „нeкo дa 
двaдeсeт, нeкo пeдeсeт, a нeкo, бога-
ми, стo и вишe – eврa”.
Прe слaвe у дoму свeчaрa oбaвљa 

сe вoдooсвeћeњe: свeштeник 
oсвeћуje вoду – свeти вoдицу, a нa 
дaн слaвe у цркви, или у дoму, блaгo-
сиљa кoљивo и слaвски кoлaч, кojи 
унaкрст прeсeчe и прелије винoм. 

Слaвски кoлaч прeдстaвљa жртву 
блaгoдaрнoсти Бoгу, крстooбрaзнo 
прeсeцaњe слaвскoг кoлaчa прeд-
стaвљa стрaдaњe Христoвo, a прe-
ливaњe прeсeчeнoг кoлaчa винoм, 
Исусoву крв. Слaвскa свeћa, кoja 
трeбa дa je oд чистoг пчeлињeг 
вoскa, тaкoђe oзнaчaвa жртву: кao 
штo пчeлe прaвe мeд, сaкупљajући 
слaдaк мирисни сoк сa рaзних чис-
тих и мирисaвих цвeтoвa, тaкo и мo-
литвa свeчaрa и њeгoвe пoрoдицe 
трeбa дa пoтичe из њeгoвoг чистoг 
срцa и мириснe нeукaљaнe душe. 
Кoљивo сe спрeмa кao жртвa зaхвaл-
нoсти Бoгу зa дaтe зeмaљскe 
плoдoвe, a у спoмeн свeтитeљa, кao 

и зa успoмeну нa прeткe кojи су у вe-
ри живeли и нa oнe кojи су зa вeру 
дaли свoje живoтe. Кaђeњe тaмjaнoм 
oзнaчaвa мoлитву, кoja трeбa дa пo-
тичe из чистoг срцa, кaкo би Гoспo-
ду билa приjaтнa и дрaгa, кao штo je 
блaг и приjaтaн мирис тaмjaнa кojим 
сe кaди. Зejтин, кojи гори у кaндилу, 
тaкoђe прeдстaвљa жртву Бoгу.
Слaвa сe слaви нajвишe чeтири 

дaнa. Први дaн je Нaвeчeрje, oднoс-
нo вeчeрњa службa у цркви и бдe-
ниje прeд прaзник. Други дaн je 
свeткoвни дaн, oднoснo слaвa: пo-
чињe jутaрњoм литургиjoм пoслe 
кoje свeштeник сa свeчaримa ри-
туaлнo сeчe кoлaч и oсвeћуje житo, a 
свeчaр зa узврaт прилaжe цркви 
дaрoвe: тaмjaн, зejтин и винo или 
нoвaц – кoликo имa и кoликo мoжe.
Свeткoвинa сe пoтoм нaстaвљa у 

свeчaрскoj кући, зa трпeзoм и сa 
oним „штo je Бoг дao и дoмaћин 
припрeмиo”. Сви чeститaри првo сe 
пoслужуjу кoљивoм, зaтим свим 
oстaлим. Гoстe зa трпeзу дoмaћин 
рaспoрeђуje пo стaрeшинству, a чeлo 
стoлa je рeзeрвисaнo зa свeштeникa. 
Aкo кoлaч ниje рeзaн у цркви, штo 
прeлaзи у oбичaj, тo ћe бити учињeнo 
прeд ручaк.
Нa слaву сe гoсти нe пoзивajу, oд-

нoснo aкo нису рoдбинa, пoзивajу сe 

сaмo jeдaнпут: „Слaвимo тог-и-тог 
дaна, пa извoлитe”. Дoлaзaк нa слaву 
je oбaвeзa, изoстaнaк изискуje из-
вињeњe, a aкo нeкo изoстaнe двa 
путa зaрeдoм смaтрa сe дa при-
jaтeљства више нема, oднoснo дa сe 
нeкo нeкoме oзбиљнo зaмeриo. 
Дoмaћин кoмe гoсти мaњкajу мoрao 
би дa сe зaмисли.
Нa други дaн слaвe – Пaтeрицe, 

Крилa, Жeнску слaву, Пojутaрje – 
дoлaзe рoђaци и приjaтeљи кojи 
свeткуjу истoг свeцa, oднoснo oдивe
– жeнски oгрaнци пoрoдицe и 
њихoвo пoтoмствo. Трeћи дaн je 
Oкриљe, кaдa су врaтa oтвoрeнa 
свим знaним и нeзнaним чeститa-

римa, у нaрoду пoзнaтим пoд oпис-
ним имeнoм „дрaги гoсти, рaзиђитe 
сe”.

Икoнa
У духoвнoм смислу oнa je прoзoр 

кa Бoгу, a прeдстaвљeни свeтaц je 
мeдиjaтoр. Слaвскa икoнa сa кaн-
дилoм стojи нa истoчнoj стрaни зидa 
нajуглeдниje прoстoриje у кући. Пo 
прaвилу, свaкa икoнa трeбaлo би дa 
je прeтхoднo oсвeћeнa. Тргoвци 
икoнaмa чeстo истичу дa су икoнe 
вeћ oсвeћeнe, aли рeч je o прeвaри: 
oсвeћeњe сe мoжe oбaвити сaмo у 
пaрoхиjскoj цркви свeчaрa и трaje 
шeст нeдeљa.

Свeћa и кaндилo
Пoрeд стaрoзaвeтнoг кaндилa, 

свeћa je у упoтрeби oд пoстaнкa 
хришћaнствa: свeтлoст je у свим 
култoвимa симбoл дoбрa. Свeћa и 
кaндилo су нaстaвaк култa свeтлoс-
ти, jeр вaтрa чисти нeчистo, свeт-
лoст oдгoни тaму и тимe рaзгoни нe-
чистe духoвe. Свeтлoст свeћe нa 
бoгoслужeњу, кao и нa слaви, зaмeнa 
je зa жртвeни oгaњ. Свeћa сe прaви 
oд пчeлињeг вoскa, jeр пчeлa je сим-
бoл мaрљивoсти и чистoтe, пa je уп-
рaвo зaтo узeт њeн прoизвoд кao 
oбрeдни eлeмeнт.

Тaмjaн
Тaмjaн je миришљaвa сaгoривa 

мaтeриja зa кojу знajу мнoгe рeли-
гиje, пa и стaрojeврejскa, кoja je при-
рoднa прeтхoдницa хришћaнствa. У 
хришћaнскoj вeри кaђeњe je прo-
писaнo билo кao чин припрeмe и 
oсвeћивaњa, билo кao изрaз свeтoгa 
пoштoвaњa. Кaђeњeм икoнa или 
сaбрaних људи свaкoм чoвeку приз-
нaje сe дa je икoнa Бoжja и врши сe 
узвишeнo призивaњe нa свeтoст. 
Суштинa кaђeњa je дeзинфeкциja 
вaздухa, a смисao гушeњe и рaз-
гoњeњe злих духoвa. Слaвскa жртвa 
сe кaди дa би билa чистa oд њихoвoг 
присуствa и дejствa. Исти je смисao 
кaђeњa у цркви и уoпштe, нa 
бoгoслужeњу.

Уљe
Свeтлoст из кaндилa дoлaзи oд 

уљa. Нeкaд je тo билo искључивo 
мaслинoвo уљe, a сaда сe 
упoтрeб љaвa и oд других 
биљaкa. Мaслинa je имaлa вe-
лику врeднoст у eкoнoмиjи мe-
дитeрaнских зeмaљa, aли je 
мнoгo вaжниja зa Цркву и њeнe 
oбрeдe, jeр је мaслинa библиjс-
ки симбoл мирa.

Слaвски кoлaч
Кoлaч je хришћaнскa зaмeнa 

зa крвну жртву. Истинa, и у 
Стaрoм зaвeту сe знaлo зa прaк-
су oбрeднoг принoшeњa хлeбa 
нa жртву, пa je и сaм Исус нa 
пoслeдњoj вeчeри сa свojим 
учeницимa хлeб нaзвao тeлoм 
свojим, a винo крвљу свojoм, 
нaгoвeштaвajући сoпствeнo 
жртвoвaњe. Тaкo, кoлaч – хлeб 
нaш нaсушни – прeдстaвљa 
вaжaн прeдмeт слaвскe жрт-
вeнe свeчaнoсти. Кoлaч сe мeси 
oд пшeничнoг брaшнa, сличaн 
je свaкoднeвнoм хлeбу aли je 
умeшeн oсвeћeнoм вoдoм и ук-
рaшeн крстoм, симбoлимa 
блaгoстaњa и сa утиснутим ли-
тургиjским пeчaтoм сa грчкoм 
скрaћeницoм ИС-ХС – НИ-КA, 
штo знaчи „Исус Христoс 

пoбeђуje”.

Житo
Кувaнo житo или кoљивo пoдсeћa 

нa биљнe жртвe из Стaрoг зaвeтa и 
њимe сe кao примeрoм илуструje 
живa вeзa oвoзeмaљскoг и зaгрoб-
нoг живoтa. Слaвски oбрeди и oби-
чajи нaмeњeни су прeвaсхoднo жи-
вимa – зa њихoвo здрaвљe, нaпрeдaк 
и блaгoстaњe, пoтoм зa умрлe прeт-
кe и срoдникe. Кoљивo сe, дaклe, 
спрeмa кao жртвa зaхвaлнoсти Бoгу 
зa дaтe зeмaљскe плoдoвe, a у спoмeн 
свeтитeљу, кao и зa успoмeну нa 
прeткe кojи су у вeри живeли, и нa 
oнe кojи су зa вeру дaли свoj живoт. 
Нe спрeмa сe, мeђутим, зa пoкoj 
душe свeтитeља кojи сe слaви, кao 
штo je уврeжeнo мишљeњe, jeр сви 
су свeтитeљи живи и нaлaзe сe прeд 
Гoспoдoм кao зaступници и мoлит-
вeници. Зaтo сe кoљивo спрeмa зa 
свe слaвскe дaнe пa и зa Aрaнђeлoв-
дaн и Илиjиндaн, кao и зa Бoгoрoди-
чинe и Христoвe прaзникe, a шeћeр 
кojи сe меша сa кувaнoм пшeницoм, 
oзнaчaвa блaжeн живoт – живoт 
нeбeскe слaдoсти прaвeдних хриш-
ћaнa пoслe смрти, кojи су oни свojим 
живoтoм и дeлaњeм нa зeмљи зaслу-
жили.

Приредио: Д. Ј.
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Аеродром

Аеродром града Б. једно је од оних места где 
је песник М. одувек волео да утроши своје сло-
бодно време (премда услуге авионског превоза 
користи прилично ретко), да гледа узлетање и 
слетање великих крилатих возила од сјајног ме-
тала, да погађа у ком правцу иду, да посматра 
ужурбане путнике, помало уплашене од висина 
које их чекају, строге царинике и љубазне, уни-
формисане госпођице за шалтерима, таксисте и 
полицајце, и ситне лопове који вребају неопрез-
не туристе, продавце прескупих сендвича, чис-
тачице, пилоте, механичаре, носаче, сву ту ша-
рену гомилу коју окупља свакодневна магија 
узлетања, уздигнуће бића без крила, и том људ-
ском ковитлацу посветио је следећу песму:

Поздрав узлетницима
Веселе ваздушне струје
Нека вас носе
Ветрови нека вам плету
Таласасте косе
Нека вам купају тело
Капи свемирске росе
Вело звезда бело
Нека вам прекрије
И лице и чело
Пођите путем непутом
Дружите се с дугом
И надајте се
Путовању дугом
Висина нек вам је друг
У плавом жути круг
Ко се у облаке облачи
Земљина тежа њега
Никад више не тлачи

Милан Степанов

Изложба о Веселину 
Чајкановићу (1881–1946)

У Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић” у Београду у току је изложба пос-
већена сећању на чувеног професора Веселина 
Чајкановића, чиме је симболично обележено 
125 година од рођења и 60 година од смрти поз-
натог научника. Ауторка поставке је Марија 
Вранић-Игњачевић, а цео програм припада већ 
препознатљивом циклусу „Легенде Београдс-
ког универзитета”. Изложбу траје до 11. децемб-
ра.
Ауторка поставке подсетила је да је Веселин 

Чајкановић био човек разбокорених интересо-
вања, а по образовању један од првих школова-
них класичних филолога код нас. Ову дисцип-
лину је дипломирао на Великој школи у Београ-
ду, а потом наставио школовање у Немачкој где 
је докторирао на античким пословицама. По 
повратку у земљу добија место доцента за ла-
тински језик на Филозофском факултету, а ње-
гови преводи са грчког и латинског су и данас 
толико свежи, да се готово може рећи да нема 
бољих. Преплет између класичних наука, етно-
логије и народне књижевности је поље на којем 
је радио Веселин Чајкановић. У области исто-
рије религије један је од пионира на домаћем 
Универзитету.
По завршетку Другог светског рата, међу 

првим жртвама, Суда части Београдског универ-
зитета, који је оформила нова власт и чији је за-
датак био да суди професорима који су се на Уни-
верзитету затекли 1941. а огрешили су се о народ 
или интерес Универзитета, био је Веселин Чајка-
новић. Пресуду су потписали: Душан Недељко-
вић, Павле Савић, Петар Матавуљ, Тома Буну-

шевац… Професоров „грех” је што је за време 
рата, за узак круг људи, одржао једно стручно 
предавање и учествовао у изради цивилног пла-
на Универзитета, који је имао за циљ да у ратним 
условима сачува своју имовину и кадрове. Када 
су му уручили пресуду да се „удаљи са факулте-
та”, отишао је кући и истог дана пао у постељу, а 
након 14 месеци преминуо.

О историји и култури Рома: 
Рајко Ђурић

Књига „Историја Рома, пре и после Аушвица” 
др Рајка Ђурића, објављена у издању „Политике” 
АД, представљена је недавно на београдском 
Сајму књига Тридесетогодишња истраживања о 
најмногобројнијем народу који живи у дијаспори 
сабрана су у овој обимној социолошко-историјс-
кој студији. Рајко Ђурић је некадашњи предавач 
етно-социологије на Слободном универзитету у 
Берлину и на INALCO у Паризу, аутор је књига 
„Без дома, без гроба”, „Сеоба Рома”, „Цигани 
света”, „Граматика ромског језика”, „Загонетке 
Рома”. Данас Роми представљају највећу европс-
ку националну мањину, која броји 12 милиона 
људи.

Највећа продукција у Србији
При Дечјем одељењу Народне библиотеке 

„Стеван Сремац” у Нишу од 2004. године ради 
Дечја радионица цртаног филма „Студио 98” 
која је за две године постигла резултате са как-
вим би могле да се поносе и школе са много ду-
жом традицијом. Најновији успех забележен је 
на недавном трећем европском Фестивалу ани-
мираног филма „Балканима” у Београду на 
којем је филм „Пронађи себе” освојио награду у 
конкуренцији студентског филма, а запажен је 
био и филм „Вештина читања” који је приказан 
у „Панорами европског филма”. Ово је била је-
дина дечја радионица на фестивалу, па је успех 
утолико већи.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Почетак ширења државе
Видели смо у каквом се стању налазила Византија после смрти цара Ма-

нојла. У таквим околностима врховна власт Византије над суседним 
земљама, коју је цар Манојло кроз толике године енергично одржавао, са-
ма од себе је престала. И да је хтео, Стефан Немања не би имао према коме 
да обнови вазалске обавезе. А наравно није ни хтео.
Из сличних разлога разрешен је обавеза према Византији и Бела III па су 

се угарски краљ и рашки велики жупан ускоро нашли у улози савезника. 
Краљ Бела III је већ почетком 1181. године успео да поврати део Хрватске, 
Далмацију и Срем, који су још 1167. били припојени Византијском Царс-
тву. Убрзо после тога се и дотадашњи византијски вазал, босански бан Ку-
лин, придружио борби против Царства.
Ратовање се 1182. пренело и на дунавску границу и у Поморавље. Борбе 

око Београда су биле жестоке, што се још и више година касније могло за-
кључити по разореним бедемима града. Угарске успехе су олакшале трза-
вице између византијских војних заповедника распоређених у области 
Браничева и Ниша. Када се сазнало за преврат који је Андроник Комнин 
извршио у Цариграду, један од њих је једноставно напустио положај и от-
ворено кренуо путем одметништва.
Борбама против Византије у Моравској долини придружио се и Стефан 

Немања. Српско-угарска војска је 1183. године постизала значајне успехе. 
Савезници су опустошили област око Ниша и продрли до Сердике (Со-
фија). Угарски краљ Бела III се после тога вратио у своју земљу, а борбе је 
наставио сам Стефан Немања.
Немања је ускоро започео и освајање Зете, своје „дједине”. Отпор изгледа 

није био велик. Пружали су га углавном утврђени градови које су браниле 
присталице Византије. Међу освојеним градовима Стефан Првовенчани по-
себно именује Дањ, Сарду, Дриваст, Скадар, Свач, Улцињ, Бар и Котор. Тач-
ни датуми ових освајања нису познати, али се поуздано може рећи да су бор-
бе окончане пре јануара 1186. године, јер се у тексту једне тада донесене од-
луке у Котору наводи да је донета у време Немање, великог жупана Рашке.
Услед ових догађаја стара дукљанска династија је нестала са историјске 

сцене. О њој се зна још само толико, да се жена последњег зетског кнеза 
Михаила – који попут неколицине његових претходника већ није носио 
краљевску титулу – кнегиња Десислава 1189. године склонила у Дубров-
ник. У њеној пратњи је био барски архиепископ Гргур, који се више није 
враћао у своју дијецезу.

Предраг Степановић

Бакица са шибицама

Т eк je нoвeмбaр, a Будимпешта сe вeћ спрeмa зa Бoжић. Ех, ти 
тргoвци… Кaо дете сам се сит исплакао нaд „Дeвojцицoм сa 
шибицама” Хaнсa Кристиjaнa Aндeрсeнa. И ниje нeкa причa зa 

успaвљивaњe. Због ње ни дaн дaнaс нe пoднoсим шaрeнилo прeдбoжићнoг 
вeлeгрaдa. Свe глeдaм гдe je она дeвojчицa кoja ћe пoслe дa сe смрзнe и дa 
умрe. Oвих дaнa нe виђaм нa улицaмa дeцу кoja изглeдajу тaкo jaднo и 
бeднo. Углaвнoм су то стaри људи.
Дaнaс би причa трeбaлo дa глaси „Бaкицa сa шибицама”. У сaврeмeним 

друштвимa милoсрђe je приличнo oргaнизoвaнa ствaр и пojeдинaц сe 
oхрaбруje дa сe ње уноси много у гeстoве личнoг дoбрoчинствa, вeћ дa свoj 
дoпринoс прeдa нeкoj oд пoстojeћих (бeзбрojних) oргaнизaциja, пa нeка оне 
виде шта ће. Кoмe, чeму и кaкo пoмoћи? Из нoвинa и мaгaзинa стaлнo 
испaдajу нeки пaпирићи: дaj, пoмoзи, прилoжи, зa oвo и зa oнo. Апeлуje сe 
нa рaдиjу, прeкo тeлeвизиje, aпeлуjу глумци, мaнeкeнкe, ТВ кувари и веслачи. 
Пoпулaрнoст и успeх свaкe дoбрoтвoрнe oргaнизaциje зaвиси oд рaзних 
фaктoрa, aли чини ми сe нajвишe oд пoлитикe и пoмaлo изнeнaђуjућe – 
мoдe. Дeцa су, нa примeр, врлo у мoди, AИДС нe стojи лoшe, као ни глaд, дa, 
aли у Aфрици, мoжe Индиja, никaкo у Eврoпи (пa ми тo нeмaмo!). Eкoлoшкa 
питaњa су такође врло шик. Међутим, примeтио сам да мало ко прикупљa 
новац зa стaрцe, a пoгoтoву нe зa сирoмaшнe стaрцe. Пoлитички, стaрци 
нису вaжни, нe схвaтajу сe мнoгo oзбиљнo кao глaсaчи. И joш пoгубниje пo 
стaрoст, она дeфинитивнo ниje у мoди. A aкo пoстojи нeштo ствaрнo 
што је за многе „сачувај ме Боже”, тo je кoмбинaциja сртaрoсти и бeдe. 
Мнoгo je вeрoвaтниje дa ћe нeкa млaдa oсoбa дa пoсвeти пaр свojих 
слoбoдних сaти нeдeљнo дoбрoвoљнoм рaду у штeнaри зa прикупљaњe 
бeскућних кучићa нeгo у стaрaчкoм дoму. Нa неким ташницама које су 
сада у моди сви нaштaмпaли свoje бeбe, сeбe кaд су били мaли, свoje мaцe 
и куцe. Никo ниje прикaчиo свojу бaбу. Знaм дa нa млaдимa свeт oстaje, aли 
су нaм гa стaри oстaвили.
Прoчитaх o двoje стaриjих људи кojи су умрли oд глaди у Субoтици. 

Oбjaвљeнa je и фотографија њихoвoг прeбивaлиштa. Нeкaквa страћара, 
али се јасно види да је наслоњена на комшијску, из које се нико није 
заинтересовао за то двоје. Нити било ко из насеља. Кварили им имиџ, шта 
ли?

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Сарадник на делу

Српска јавност је најзад дочекала да на 
суђењу за убиство Зорана Ђинђића чује исказ 
Дејана Миленковића званог Багзи, који је у 
овом историјском процесу због своје високе 
позиције у земунском клану добио статус све-
дока-сарадника.
У свом исказу пред Специјалним судом он је 

потврдио наводе оптужнице у вези с поку-
шајем атентата на премијера код Београдске 
арене на Новом Београду (где је Багзи возио 
камион који је налетео на премијерево возило) 
и у вези са самим убиством. Убиство су плани-
рали Милорад Улемек (Легија) и Душан Спа-
сојевић (Шиптар), а циљ је био обарање власти 
и довођење Српске радикалне странке на власт 
јер ни на кога из владе Ђинђића земунски клан 
више није могао да утиче и једино су могли да 
очекују хапшење.
Оно што је посебно узбуркало јавност јесте 

део исказа о политичарима који су наводно 
знали да се припрема убиство, а у којем је Ми-
ленковић поменуо Војислава Шешеља и Не-
бојшу Човића, тадашњег потпредседника вла-
де.
Човић је истог дана гостовао у емисији „По-

лиграф” (ТВБ92), где је у једном непријатном 
и натегнутом разговору са новинарем Југо-
славом Ћосићем изјавио да је све што се о ње-
му прича лаж. Познаваоци прилика кажу да је 
и раније било инсинуација о везама Човића и 
Земунаца, али да за то није било валидних до-
каза. И Српска радикална странка је деманто-
вала да је њен лидер било шта знао о спре-

мању убиства, и целу причу ставила у кон-
текст актуелне предизборне кампање. Томис-
лав Николић је тако са скупа радикала пору-
чио Војиславу Коштуници и Борису Тадићу 
да су овим подметањима „за сва времена за-
творили књигу сарадње са српским радика-
лима”. Према Багзијевом сведочењу, Шешељ 
је пред свој добровољни одлазак у Хаг од Зе-
мунаца тражио да убију и Гашу Кнежевића, 
тадашњег министра просвете, јер је овај на-
водно избацио Шешеља са Правног факулте-
та. Занимљиво је и то да је српска полиција 
пар дана после Багзијевог сведочења ухапси-
ла још једног важног припадника Клана – 
Александра Симовића (30), који је био поред 
Звездана Јовановића кад је овај пуцао на 
Ђинђића.
Миленковић је у свом исказу поменуо још 

једно важно име српске предизборне сцене – 
Чедомира Јовановића, за кога је рекао да је о 
Земунаца тражио да убију Средоја Шљукића 
Шљуку, покојног београдског криминалца. Јо-
вановић је, наводно, припадницима Клана ре-
као да обришу све ознаке са пушака које су ови 
5. октобра узели из полиције Стари град.
Да ли је све ово прљава предизборна кам-

пања показаће време.
Аналитичари кажу да ће главну борбу на из-

борима водити Демократска странка и радика-
ли, на једној, и Г17 плус и ЛДП Чедомира Јова-
новића, на другој страни. Аналитичари такође 
оцењују да ће се у парламенту после избора си-
гурно наћи Српска радикална странка, Демок-
ратска странка и новоформирана коалиција 
ДСС-Нова Србија-Јединствена Србија. Стран-
ке које ће се борити да пређу цензус и уђу у 
Скупштину јесу Г17 плус, Либерално-демок-
ратска партија и Социјалистичка партија Ср-
бије.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
„Живела Србија!”

Главни одбори Демократске странке Србије и 
Нове Србије одлучили су о стварању предизбор-
не коалиције. Њихов слоган ће бити: „Живела 
Србија!” Те странке и формално су потврдиле 
одлуке председништава странака о заједничком 
наступу на парламентарним изборима. Изборна 
листа ће се звати ДСС-НС-Војислав Коштуница, 
а у оквиру квоте НС-а од 30 одсто мандата ће би-
ти места и за Јединствену Србију и Српски де-
мократски покрет обнове.

Гужва на југу
Председник Партије за демократско деловање 

из Прешева Риза Хаљими, написао је председни-
ку Србије Борису Тадићу протестно писмо у 
којем се жали да су припадници Жандармерије у 
ратној опреми брутално малтретирали грађане 
на југу Србије. Он је од председника Србије тра-
жио повлачење Жандармерије, уместо које у оп-
штинама Прешево, Бујановац и Медвеђа контро-
лу треба да обавља локална полиција. Из Жан-
дармерије демантују да су се тако понашали, на-
водећи да се радило о акцији сузбијања кријум-
чарења људи.

Србин за Гиниса
На највећем сајму књига из области кулинарс-

тва, у пољском Вроцлаву, кувар Миљан Стоја-
нић скувао је чорбу за Гиниса.
Он је оборио Гинисов рекорд у кувању чорбе 

припремивши 10.000 литара чорбе, коју су дегус-
тирали и жири и посетиоци.
Стојанићев Српски народни кувар добио је 

прву награду у својој категорији. Ове године, 192 
земље су представиле више од 300 наслова из об-
ласти кулинарства.

Жене и даље жртве насиља
25. новембра је у свету обележен Међународ-

ни дан борбе против насиља над женама који је 
установљен 1981. године у Боготи, када су фе-
министкиње Латинске Америке и Кариба гово-
риле о породичном насиљу, силовањима и сек-
суалном злостављању, као и о насиљу које су 
жене и политички затвореници трпели под та-
дашњим диктаторским режимима у земљама 
Јужне Америке. Овај датум је одабран у знак 
сећања на сестре Патрију, Минерву и Марију 
Терезу Мирабел које је брутално убио диктатор 
Рафаел Трухиљо у Доминиканској Републици 
1960. године. У оквиру Међународног дана про-
тив насиља над женама, у Канади се обележава 
и годишњица масакра у Монтреалу који је 6. де-
цембра 1989. године починио Марк Лепин убив-
ши 14 жена и ранивши 13 особа (девет жена и 
четири мушкарца) и оставивши писмо у коме 
објашњава своју мржњу према феминисткиња-
ма.
Статистички подаци говоре да је једна од три 

жене на свету жртва физичког или сексуалног 
узнемиравања, а једна од пет жена је жртва сило-
вања или покушаја силовања. Сваке године, три 
милиона жена изгуби живот због насиља коме су 
изложене зато што су жене, а насиље према њима 
присутно је у свим земљама, свим културама и 
социјалним слојевима.
Уједињене нације и ове године организују 

„Кампању 16 дана акције против насиља над же-
нама” која је покренута 1991. године. Од тада у 
овој акцији учествује око две хиљаде женских 
група и невладиних организација у више од сто 
земаља.
Ова глобална кампања, чији је циљ да допри-

несе порасту свести о распрострањености овог 
проблема и тако доведе до његовог решавања, 
сваке године почиње  25. новембра а завршава се 
10. децембра на Међународни дан права човека. 
Кампања је ове године фокусирана на сексуално 
насиље као оружје рата, генитално сакаћење, 
силовања, бракове међу децом, убиства из час-
ти.

Самит лидера Индије и Кине

Сарадња уместо вековног 
ривалства?

Прошлонедељни самит лидера две гигантске 
азијске државе, Кине и Индије, чије станов-
ништво чини више од трећине човечанства и које 
тренутно имају најдинамичније економије на 
свету, окупирао је пажњу светске јавности. Ки-
нески председник Ху Ђинтао је прошле недеље 
завршио званичне разговоре у Њу Делхију. Пот-
писани су и званични споразуми, протоколи и 
меморандуми (укупно 13), а пре него што је от-
путовао у суседни Пакистан, кинески лидер је 
посетио и Мумбај и Агру, где се налази чувени 
Таџ Махал.
Хуова посета је добила епитете „историјске” 

не само због чињенице да је он први кинески 
председник који у Делхи стиже после десет го-
дина, већ и због нових околности кад је реч пре 
свега о Индији – њеног новог статуса на глобал-
ној сцени као помаљајуће економске суперсиле – 
али и новог прагматизма који у њиховим међу-
собним односима већ неко време чини против-
тежу њиховом старом ривалству и међусобном 
неповерењу. Неки од тих елемената нису про-
макли ни на самом Хуовом доласку у Делхи. Ње-
гов домаћин, премијер Манмохан Синг није га 
дочекао на аеродрому, а Ху је у Делхију имао и 
неформални дочек: неколико стотина тибетанс-
ких избеглица поздравило га је демонстрација-
ма.
Разговори Синг–Ху одаслали су, међутим, не-

колико занимљивих и важних порука. Једна од 
њих је дефиниција председника Хуа да су „Кина 
и Индија две важне земље у настајућем мултипо-
ларном светском поретку”. Кључном је, такође, 
оцењена и његова изјава да „има довољно про-
стора за обе да расту заједно”. Једна од главних 

теза кинеске штампе овим поводом гласи да је 
кинеско-индијско партнерство „од глобалног 
значаја”.
Потписани споразуми, који су иначе унапред 

усаглашени, односе се на финансије, информа-
ције, енергију, науку и технологију, пољопривре-
ду, образовање. Најзапаженији међу њима јесте 
програм који треба да омогући да међусобна тр-
говина, са овогодишњих 20 милијарди долара, до 
2010. буде удвостручена (пре 15 година износила 
је само 260 милиона).
Кина неће „опструирати” индијско-амерички 

нуклеарни споразум који ће Делхију отворити 
врата строго контролисаног тржишта нуклеар-
ног горива и технологије. Између два министра 
иностраних послова биће установљена „врућа 
линија”, а није промакло ни оно што је председ-
ник Ху, на посебном сусрету, рекао лидерима 
две индијске комунистичке партије (које под-
ржавају садашњу владу Националног конгреса): 
„Будите прагматични, ово је ера глобализа-
ције.”
Самит у Делхију није, међутим, донео значај-

нији помак ни по једном спорном питању због 
којих индијско-кинески односи повремено под-
сећају на хладноратовске. Главни проблем: пи-
тање границе на Хималајима, нерешен од међу-
собног кратког рата 1962, опстаје – њиме ће се и 
даље бавити заједничке комисије и комитети. 
Два азијска џина су пре свега такмаци у региону, 
па Индија не крије забринутост због кинеских 
настојања да у своју орбиту увуче неке земље из 
непосредне индијске зоне утицаја, попут Бутана, 
Непала, Бангладеша, Шри Ланке, Малдива и 
Бурме.
Формула истовременог партнерства и ривал-

ства ће свакако остати оквир за дуже време, с 
обзиром на супротстављене интересе, међусоб-
не неједнакости и различитости. Кина је још 
увек једнопартијска држава, Индија вишепар-
тијска демократија. То је подвучено и у комен-
тару једног од водећих индијских листова: „Ми 
имамо заједничке економске интересе, али на-
ши политички системи немају ништа заједнич-
ког”.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Елементарно наклапање
Прошле недеље сам био у Пешти. Прихајао 

сам по обичају раном зором. Негде око петице 
нашао сам се у Нођмезо утци, пред мојим 
омиљеним бројем 49. Нашао, али не и снашао. 
Време је немилосрдно и брише све некорисне 
ствари, или бар оне које се не користе. А ја већ 
годинама не користим шифру за улазак у згра-
ду редакције. Кренуо сам ја одлучно шаком на 
црну таблу и укуцао 11, па „кулч”, и онда, авај, 
стао. Мајко моја, да ли је могуће, да сам забо-
равио!? Е, синко драги, каже мајка, излапео си 
као твој отац. Онда ја опет поменем мајку, 
али у другом контексту, и почнем да цупкам по 
тротоару. Клошари ме загледају… Жена на 
станици преко пута завукла руку у џеп капута 
и пипка мобилни. Гледај, рекох себи, кад сад 
зовне полицију. Опет се устремим на таблу, 
али не вреди. Вртим комбинације, ал̀  справа 
само запишти и ништа. Дрмам браву, гурам 
прст у кључаоницу, подупирем ногом врата – 
ни макац. Има ли ово неко симболично зна-
чење, питам се? Значи ли то да сам своје од-
свирао? Можда ми следи отказ? Одлазим ли 
то у старо гвожђе, ја, који никад нисам ни био 
младо гвожђе, више нека пластика. Одлазим 
ли ја то у стару пластику, или да баталим па-
раноју и време убијем радећи гимнастику? Ај, 
рекох, није ни то лоша идеја, пре или касније 
неко ће морати да отвори двери. Таман ја поч-
нем са истезањем мишића, кад нека госпоја 
приђе, откључа врата и униђе. Ја трк за њом, 
она се прену, ал̀  ја јој нешто масно слагах у 
трену.

Срећнијег у Терезиној вароши не беше, док 
као тица прнух у просторије Савеза, али од-
мах затим исколачих очи јер неко на мене са 
леђа насрну! Нападнух бејах поезијом у раним 
часовима. Јозо је Маториц заноћио на вишњим 
спратовима, и кренувши пут дасака које жи-
вот значе, приметио у приземљу неког како од 
среће скаче. Кад оно Браца тј. ја! (Е, сад, за 
оне који не знају ко је он, не ја него он тј. Јозо, 
да кажем да је он најбољи Хрват међу српс-
ким глумцима, односно најбољи српски глумац 
међу Хрватима, и да је заједно са Миланом Ру-
сом основао Српско позориште у Мађарској.)
Испричао ми је Јозо потом свашта, али ми 

је и запретио да ће ме пробости мачем краља 
Лира ако га издам, тако да немам ништа да 
вам признам и све ће остати тајна. И оно о 
оном, и оно о онима. Ех, шта бих сад дао за 
„Три прасета”! Како бих слатко обрадио 
стање, да немам то сазнање о сопственим ог-
раничењима спољашњег елемента, јер ко сам 
ја да пишем о унутрашњим стварима међу 
Србима из Мађарске?
Али зато могу нешто из свог богатог 

сећања! Сећам се, као да је било јуче, кад смо у 
ловранској кафаници „Велика Бугарска”, седе-
ли Јозо Маториц, Милан Рус и ја, те пили, пи-
ли, пили… И кад смо се добро поднапили вина, 
каже Милан како је био у Бечу, и како се разо-
чарао у тамошње Србе, који нису ни налик Ср-
бима из Мађарске. И ја се ту надовезах како је 
то због менталитета, па ми се језик развеза, 
како смо ми тј. Срби у ствари Турци, па отуд 
и поменута разлика, а Милан се сложи у том 
смислу да су они тј. Срби из Мађарске, однос-
но Мађари опште узев у ствари Немци, тако 
да се све уклапа. Све осим Јозе, који нас туж-
но погледа, очима словенског порекла.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Господин Марковић има странку која нема ве-
зе са странком покојног Ражнатовића. Значи, 
он се одвојио пре више од пет година, или чети-
ри године, и на тај начин ми смо успоставили за-
иста коректну сарадњу на локалном нивоу. Има 
много оних на политичкој сцени који су имали 
много ближе односе управо са покојним Ражна-
товићем, а да сада причају другачије. Ми немамо 
тај проблем да то објашњавамо јер никада так-
ве односе нисмо имали. Господин Марковић је 
имао, он то не крије, и нема разлога да крије, то 
је заиста његов став. Андреја Младеновић,

портпарол ДСС-а

Наш премијер, без обзира што је одрастао у 
Београду, и он је Шумадинац. И он је рођен у 
Коштунићима, а познато је да Шумадинци воле 
све. Нудимо и Нокију и Филипс, и Самсунг и Мер-
цедес, али чувамо и опанак и шајкачу. Видео сам 
овде једну шајкачу. Ево је овде! И Гучу и Тару и 
Заставу. Чуваћемо и Егзит.

Драгољуб Марковић Палма,
председник Јединствене Србије

Ово је прва предизборна коалиција партије де-
мократске оријентације са странкама бившег 
режима. Сигурно је усмерена на такозвану до-
маћинску Србију. Значи, то су они локални лиде-
ри – Биџа, Палма, Верко, у центру Шумадије, где 
је Веља Илић, такође, прилично градио локалне 
друмове. Милан Николић,

Центар за проучавање алтернативе

С обзиром на оно што смо чули од ДСС-а ових 
дана, мислим да су се они определили за страте-
гију коју је имао њихов кандидат на председнич-
ким изборима 2004. Драган Маршићанин. То је 
позиција средњег играча, а знамо како се то за-
вршило – он је добио, мислим, око 400.000 гласо-
ва. Душан Павловић,

политички аналитичар

Једна Србија је модерна, већинска Србија, с 
грађанима који гледају према Европи и будућнос-
ти. Другу Србију представља садашња поли-
тичка елита, која не нуди ништа ни Србији ни 
Косову нити Европи, и гради све искључиво на 
митовима, а Косово користи као пропагандни 
хит. Агим Чеку,

премијер Косова

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Повољнији стамбени кредити у Србији

Држава помаже решење 
стамбеног питања

Већина оних држављана Србије који немају 
свој стан, а не располажу ни знатнијом уштеђе-
вином (или не желе да је потроше на куповину 
некретнине) од сада ће моћи да узимају стамбене 
кредите под нешто повољнијим условима. Купо-
вина станова на кредит уз учешће државе је од 
прошле недеље, тачније од 20. новембра, постала 
нешто лакша и повољнија. Досадашње учешће 
од 10 одсто „преполовило” се на пет процената, а 
административни трошкови са 1 или 1,5 одсто на 
0,5 процената, док се рок отплате продужио на 
30 година за све млађе од 45 година. Истовреме-
но, смањено је учешће и за остале кредите осигу-
ране код Националне корпорације са 20 на 10 од-
сто.
Александар Јовић, директор Националне кор-

порације за осигурање стамбених кредита, каже 
за „Политику” да је до сада потписан уговор о 
субвенционисаним кредитима са пет одсто 
учешћа са неколико банака, тако са Интезом, Рај-
фајзеном, Хипо Алпе Адријом, Сосијете женера-
лом и Ерсте банком. Основни уговори о осигу-
рању са смањеним учешћем већ су послати на 
потписивање и осталим српским банкама члани-
цама корпорације, па се Јовић нада да ће се овај 
посао завршити у могућем најкраћем року.
Након што је Влада Србије предузела мере за 

побољшање услова стамбеног кредитирања 
грађана, Банка Интеза почела је да одобрава кре-
дите са субвенцијом државе на рок до 30 година, 
уз минимално учешће од пет одсто. Од укупног 
учешћа од 25 одсто, држава обезбеђује 20 одсто 
из буџета, а пет одсто сам корисник. Преосталих 
75 одсто вредности некретнине или траженог из-
носа кредита, финансира банка уз каматну стопу 

од ЕУРИБОР + 3,9 одсто на годишњем нивоу. Ка-
мата на износ дела кредита који је финансиран из 
буџета износи 0,1 одсто на годишњем нивоу, са 
роком отплате од пет година и грејс периодом до 
25 година. Композитна каматна стопа, на цело-
купан износ кредита, варира у зависности од 
рочности. Тако, на пример, за рок отплате од 20 
година композитна камата износи 4,5 одсто, а на 
30 година пет одсто.
Стамбене кредите са субвенцијом државе мо-

гу да користе грађани до 45 година старости, без 
обзира на брачни статус, који немају адекватно 
решено стамбено питање. То значи да и они који-
ма треба већи стамбени простор могу да свој 
стан продају и уз помоћ субвенционисаног стам-
беног кредита дођу до већег.
Максимални износ кредита је 100.000 евра, а 

месечна рата не сме да прелази 50 одсто при-
мања. Корисник кредита може да укључи у от-
плату још неког, који не мора да буде члан поро-
дице. У том случају месечни ануитет не сме да 
оптерети више од половине заједничких месеч-
них примања. За обезбеђење кредита неопходна 
је хипотека на некретнини која је предмет купо-
вине или на некој другој.
Сосијете женерал банка је понудила повољ-

није услове за субвенционисане стамбене креди-
те. Уз сагласност Националне корпорације за 
осигурање кредита, од прошле недеље клијенти 
ове банке могу поднети захтев за субвенциони-
сани стамбени кредит са само пет одсто учешћа 
и са роком отплате продуженим на 25 година.
По новој понуди, за субвенционисани кредит 

за некретнину у вредности од 50.000 евра, клијен-
ти дају учешће од 2.500 евра, за разлику од 
претходних 5.000 евра. Административни тро-
шак и осигурање кредита су такође смањени, та-
ко да су иницијални трошкови за добијање овог 
кредита 3.675 евра, што је за око 3.000 евра мање 
него пре. Рата кредита, са роком отплате од 30 го-
дина за овај кредит је 251,42 евра за шта је не-
опходна минимална плата од 502 евра, истичу из 
те банке, уз напомену да су одобрили највећи 
број субвенционисаних кредита у Србији и да 
држе скоро 30 одсто тржишта.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

Српски графити
ДОЛЕ С НАТО БОМБАМА!

Правог мушкарца нећете видети да пере и пег-
ла. Он то заврши пре него што се његова жена 
пробуди.

Пријатељ служи да, када ти је лош дан, одеш и 
поквариш и њему дан.

СРБИ НАСМЕШИТЕ СЕ!…ОВО ЈЕ БИЛА 
СКРИВЕНА КАМЕРА.

Мушкарци су као сладолед – наизглед хладни, 
а чим их лизнеш – истопе се!

Срби су најздравија нација – на свом грбу 
имају четири Ц-витамина!

Има жена које тврде да су сви мушкарци исти. 
Зар то није мало превише искуства?

Најгора београдска клетва: „Дабогда ти кућа 
била на сиенену”.

Боље испасти глуп него из аутобуса.
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Српска школа у Будимпешти

Недеља матерњег језика

У будимпештанској Српској ос-новној школи и гимназији је од 
13. до 18. новембра приређена 

манифестација под именом „Недеља 
матерњег језика”. Највећи део посла 
су одрадили актив србиста на челу 
са Јулијаном Которчевић, заједно са 
активом учитељица. Учитељице су 
још у петак 11. новембра сакупивши 
материјал за народопис по разреди-
ма, у аули поставиле изложбу. Рек-
визите: разне богато украшене ру-
котворине, тканине, делове народне 
ношње, старе фотографије, илустра-
ције српских народних ношњи, поје-
дине примерке народних инструме-
ната, учитељице су поставиле тако 
да се на најлакши начин упознамо са 
богатом материјалном баштином 
наших предака.
У понедељак, одржано је такми-

чење у правопису. Главна одговорна 
је била Јулијана Которчевић, шеф 
српског актива. За успешну реали-
зацију у нижим разредима одговор-
на је била учитељица Љубинка Геор-
гијевић, док је за гимназијалце и ос-
новце од 5. до 8. разреда била заду-
жена професорка Видосава Свобо-
да.
У уторак са почетком у 15 часова 

професор Борислав Рус је отворио 
изложбу о животу и делатности Јо-
вана Стерије Поповића која је 
својевремено била постављена и у 
Средњоевропском културном инс-
титуту. Део Стеријине представе 
„Покондирена тиква” извели су 
гимназијалци: Марта Гајин, Тамара 
Маричић, Станислава Докић и Да-
нијел Мојзеш, док је Моња Медако-
вић прочитала приказ о стварала-
штву Јована Стерије Поповића. Ко-
медију је са ђацима увежбао профе-
сор Радивој Галић, а реквизите је 
обезбедило Српско позориште у 
Мађарској на челу са Миланом Ру-
сом.
У среду 15. новембра у препод-

невним часовима ученици нижих 
разреда основне школе су заједно са 
својим учитељицама у трпезарији 
припремили српске специјалитете: 
проју и разне врсте пите. Док је 
обављен квиз из народописа за ни-
же разреде основне школе, дотле су 
ученици виших разреда и гимназије 
погледали филм о великом српском 
научнику Николи Тесли. У кабине-
ту за физику обављен је квиз из фи-
зике за који је била одговорна про-
фесорка Едита Андричек. Истовре-
мено је обављен и квиз из историје о 
револуционарним догађањима у је-
сен 1956. године. Одговорна за ово 
такмичење била је професорка Цве-
та Вуковић.

Квиз из народописа за узраст од 1. 
до 4. разреда основне школе састави-
ла је учитељица Љубинка Георгије-
вић у сарадњи са учитељицом Ката-
рином Весић. Такмичење из народ-
писа од 5. до 8. разреда такође је ус-
пешно обављено. За ваљану органи-
зацију овог такмичења била је одго-
ворна професорка Видосава Свобо-
да.
Истога дана у поподневним часо-

вима познати књижевник Милован 
Витезовић гостовао је у нашој шко-
ли. Он је као сценариста поменутог 
документарно-играног филма том 
приликом промовисао свој најно-
вији филм „Где цвета лимун жут”. 
Филм је оставио изузетно дубоке 
утиске на публику која је за-
хваљујући овом остварењу могла да 
упозна страдање српског народа и 
војске за време Првог светског рата.
Следећег дана у четвртак у пре-

подневним часовима одржан је ван-
редни час књижевности. Том при-
ликом је са Милованом Витезо-
вићем разговор водио професор 
Драгомир Дујмов. Присутни су са 
одушевљењенм слушали детаље и 
занимљиве поједности о начину 
стварања и писања Милована Вите-
зовића и упијали делове романа које 
је читао сам аутор.
У петак је уследило вредновање 

„Недеље матерњег језика”. Том при-
ликом је директорка Катица Рус по-
делила заслужене повеље. У нижим 
разредима основне школе повеље за 
читање су добили следећи ученици: 
Марија Чичић, Катарина Иланко-
вић, Сара Стануловић, Милорад Ду-
дор, Мина Ремели и Софија Шиба-
лин. Из правописа у нижим разре-
дима прво место су освојили: Ма-
рија Чичић, Катарина Иланковић, 
Давид Илиоски, Ива Ковач, Јована 
Богдановић и Ивана Марић. Друго 
место је припало Милошу Мили-
војевићу, Тањи Пандуровић, Алекси 
Миловановићу, Нини Макаи, Ми-
лораду Ластићу, Мини Ремели, Де-
јану Дујмову и Тили Станковић док 
су на трећем месту завршили Фани 
Макади, Јана Мандић, Уна Ковач и 
Софија Шибалин. За народопис су 
сви разреди основне школе добили 
по једну повељу. У такмичењу из 
правописа за више разреде основне 
школе у узрасту 5. и 6. разреда 1. 
место је припало Ани Кучери, 2. 
место Милици Чичић, а 3. место 
Ивану Ранђеловићу. У категорији 7-
8. разреда 1. место је освојила Алек-
сандра Толмачов, 2. место Милутин 
Биговић, а 3. место Агнеш Урбано-
вић. Код гимназијалаца из правопи-
са је постигнут следећи успех: 1. 
место Јелена Павловић, 2. место 
Владимир Вировкић и Ања Лазор, 
3. место Катарина Немет.
У такмичењу из изражајног чи-

тања у вишим разредима основне 
школе 1. место је освојила Андреа 
Меселџија, 2. место Алексеј Шефер, 
а 3. место Милица Чичић. Међу 
гимназијалцима најбољи су били 
следећи: 1. место Марта Гајин, 2. 
место Катарина Ђерђ, 3. место 
Ведрана Рацић и Моња Медаковић.
У квизу из историје повеље су до-

били: Катарина Немет, Станислава 
Докић, Милица Дрљачин, Марта 
Гајин, Маријана Скиба, Владимир 
Вировкић, Мина Ђокић, Лазар Ко-
торчевић, Ненад Алексов, Марк Ју-
хас и Ана-Марија Вист.

Д. Д.
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Гостовање Српског позоришта у Десци
У организацији Српске самоуправе у Десци 3. децембра (недеља), са 
почетком у 17.00 сати у месној Сеоској кући гостује Српско позори-

ште у Мађарској.
Душан Ковачевић: Професионалац

(тужна комедија, по Луки)
Режија: Радослав Дорић

Играју: Милан Рус, Тибор Ембер,
Зорица Јурковић, Јосо Маториц

Вече лепе народне песме и музике у Печују
У организацији Српске редакције Мађарског радија, у Печују

ће се 2. децембра у 19 сати одржати „Вeче лепе народне песме и 
музике”. Место одржавања приредбе је аула Медицинског факултета 
(Ул. Сигети бр. 12). Наступају: Драгица Радосављевић-Цакана и дует 
Селимова-Желчевски. Свирају: оркестар Миће Јанковића и оркестар 

Крунослава Агатића.
Улазнице (са вечером или без вечере) могу су резервисати на 

телефоне: 06-72-518-332, 518-331, 518-330.

Добротворни концерт Ансамбла Вујичић
у Помазу, у Дому културе – за помоћ Библиотеци

1. децембра 2006. са почетком у 19 сати

Српска музика – плесачница у Сегедину
13. децембра од 18 сати у Дому мањина

Свира оркестар „Банат”
Плесачницу води Кристифор Брцан

Гостовање Градског позоришта из Бечеја

„Како убити супругу и зашто”
У организацији Самоуправе Срба у Мађарској, Српске самоуправе

у Будимпешти, Српског културног клуба у Будимпешти
и Културног и документационог центра Срба у Мађарској

гостовање позоришне представе
„Како убити супругу и зашто”
по тексту Антонија Амурија

у извођењу Градског позоришта из Бечеја
режија Предраг Вујовић
7. децембра (четвртак)

2006. у 18.00 сати
Место: Talentum Kulturális Fórum (VII k. Rottenbiller u. 16-22.)
Цена улазнице: 1.100 фт. за одрасле и 480 фт. за ђаке и студенте
Традиционално гостовање аматерских позоришта из Војводине 
помажу и Српске мањинске самоуправе IX, XIV и XIX кварта.

Зидни календар Музеја Српске православне 
епархије будимске у Сентандреји

за 2007. годину
У графичком и у штампарском решењу репрезентативан зидни 
календар садржи насловну страну и 12 колор репродикција са 
иконама. Календар је великог формата (48 x 33 цм.) текстови су 

штампани на српском, мађарском и на енглеском језику.

Цена зидног календара:
од 1 до 9 ком. 2400 фт.
од 10 до 19 ком. 2000 фт.

У случају куповине преко 20 примерака
цена је 1600 фт. по примерку

Календар можете купити у Музеју Епархије будимске
у Сентандреји и код свештенства Епархије будимске,
а у Будимпешти у српској земаљској самоуправи.

Додатне информације можете добити на тел. 26/312-399

Куповином календара помажете рад Музеја!

Нова стручна литература
у Библиотеци ССМ

ДЕРЕТИЋ, Јован
Видаковић и рани српски роман. Нови Сад, Матица српска, 1980.

Коста Абрашевић
Приредио Милован Данојлић. Београд, Нолит, 1964.

БРАУН, Максимилијан
Косово, Битка на Косову Пољу у историјским и епском предању
Превео с немачког и приредио Томислав Бекић, Нови Сад, Платонеум, 
2004.

ЋИРКОВИЋ, Сима М.
Работници, војници, духовници, друштва средњовековног Балка-
на
Приредио Властимир Ђокић, Београд, Екуилибриум, 1997.

Казивања о српском устанку, 1804.
Приредила Драгана Самарџић, Београд, Српска књижевна задруга, 
1980.

Косовска битка, Мит, легенда и стварност
Избор Ратко Петковић, Београд, Литера, 1987. (приручник)

Лексикон српског средњег века
Приредили Сима Ћирковић, раде Михаљјчић, Београд,
Кновледге, 1999. (приручник)

СТЕВАНОВИЋ, Миладин
Деспот Стефан Лазаревић, Београд, Књига-комерц, 2003.

СТЕВАНОВИЋ, Миладин
Стеван Првовенчани, Београд, Књига-комерц, 2003.

СТЕВАНОВИЋ, Миладин
Књегиња Милица Хребељановић Београд, Књига-комерц, 2005.

СТЕВАНОВИЋ, Миладин
Цар Урош. Београд, Књига-комерц, 2004.
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Покајање је измена живота II

П итали су Светог Серафима 
Саровског: Шта је циљ нашег 
живота? – Враћање у наручје 

Оца Небеског.
Ми реметимо мир. Господ нас ос-

тавља са нашим мислима – ето нам 
страдања. Нема силе која може да 
поруши милост Господњу. Зато му-
ченици нису осећали страдања, а 
ако су и осетили, утешио их је тихи 
Господ. Када благодат Светог Духа 
озари душу, она више не осећа стра-
дања.
После Господа немамо веће добро 

од својих родитеља. Господ каже: Ја 
сам тај који зачиње плод у утроби 
мајке. Родитељи су оруђе у рукама 
Господњим. Господ благосиља брак. 
Потребно је време да се попуни 
оних павших анђела који су отишли 
за сатаном, а Бог је и за њих, духове 
злобе, Бог. Они су високо интели-
гентна бића, али за њих нема ни ми-
ра ни спокоја.
Ми морамо тражити утеху од 

ближњих будући да смо створени, 
ограничени временом и простором, 
и не можемо да дамо бесконачно, 
али тражимо бесконачно. Тражимо 
мир бесконачан, радост бесконачну 
– све бесконачно. Али наши најбли-
жи не могу све да нам пруже. Сви 
смо ограничени и у сталном смо ра-
ту са злим мислима, јер су пали ду-
хови пуни злобе.
Господ гледа да ли ми од срца тра-

жимо да нам Он помогне. Чујемо 
многе речи лепог примера живота и 
како треба упутити ближње да то 
раде, Али, да ли ћемо моћи то да ос-
тваримо?
Видимо особу мирну, тиху, све 

прашта, све трпи. Тај пример нам 
остаје увек, јер и ми желимо то да 
стекнемо. Како? Окренемо се ка Ап-
солутном Добру, срцем, мислима и 
целим својим бићем. Сјединимо се у 
Апсолутној Љубави са својим Ство-
ритељем. Треба бити непрекидно у 
молитви. Треба молити Пресвету 
Мајку, анђела и Свете, да Га тако 
силно љубимо, јер тада ћемо бити 
блажени и овде и у вечности. Бог је 
љубав и срећа, која испуњава све 
који Га траже.
Каквим се мислима бавимо, такав 

нам је живот. Ако су нам мисли 
мирне и тихе, ето нам мир. Ако су 
нам мисли негативне, ето нам не-
мир. Ми тражимо помоћ од роди-
теља и кад их замолимо, они рас-
крваре своје родитељско срце и чи-
не нам по вољи оно што је добро.
Божја енергија свуда делује, а 

особито у оним људима који су се 
окренули ка Господу. Бог је мир, 
утеха и радост свима. Зато вам же-
лимо мир и радост од Господа.
Родитељи имају велику власт над 

својом децом. Да ли су они добри 
или лоши то је њихова ствар и они 
ће за то одговарати. Много се у све-
ту страда због непоштовања роди-
теља.
Мој отац је био много добар чо-

век. Имао сам мисао да је требало да 
уложи много више у мене. Пре-

снага. Одмах нам се отвори пут и 
знак.
Монах се у старо време молио да 

му Пресвета Богородица укаже шта 
је то монах, а Пресвета Мајка му је 
рекла: Монах је молитвеник за цео 
свет.
Ако мислима ратујемо са профе-

сорима и родитељима, нема добра.
Господ жали своја створења што 

тако пате, али узалуд када неће да се 
покају. Дође старац Светом Анто-
нију и каже да је велики грешник и 
да је много грешио.

– Хоћу да ми ти кажеш да ли за 
мене има покајања?

– Молићу се Господу да ми Он от-
крије, а ти дођи за недељу дана.
Господ му је открио: – Знаш ли ти 

ко је онај старац?
– Не знам.
– То је сатана.
– Он хоће од мене да чује да ли 

има покајања.
– Има покајања. Он је дух и стал-

но је у покрету. Треба да стоји на 
једном месту три године окренут ка 
истоку и да се моли: „Опрости Гос-
поде моју преосталу злобу.”
Старац је дошао након недељу да-

на.
– Да ли си питао за мене?
– Јесам. Треба да стојиш три го-

дине окренут ка истоку и да се мо-
лиш: „Опрости Господе моју преос-
талу злобу.”
Одскакутао је на једној нози јер је 

знао то, али неће да се покаје. Нема 
неопростивог греха. Нема греха 
који ће порушити милост Господњу.
Свети Оци су се интересовали 

шта је то хула на Светог Духа и до-
били су одговор. Хула на Светог Ду-
ха је упорност у непокајању и про-
тивљење истини. Узалуд ти некоме 
говориш да је Бог свуда присутан и 
да је животодавац, кад он неће да 
чује.
Треба припремити срце да се у 

Светом Причешћу сједини са Госпо-
дом. Пост је потребан за смирење 
тела, јер кад се тело смири, смириће 
се и душа. Црква је прописала како 
треба постити. Срце треба припре-
мити. Ми можемо ништа не јести, а 
да нам је срце злобно и пакосно. Ка-
ко да примим Свето Причешће када 
не подносим појединце? Узећемо 
Свето Причешће, али не за спасење, 
јер смо задржали паклене особине, 
које су зле.
Пост је припрема за смирено ср-

це. Свети Оци кажу: Онај који није 
послушан, узалуд пости и моли се 
Богу. Послушање је веће од поста и 
молитве. Кад сам био млад нисам 
разумео упутства Светих Отаца, 
али касније сам увидео да је то тач-
но. Ко не смири срце и не очисти га 
од злих мисли, узалуд пости.
Господ је сав мир, сав радост. Тре-

ба припремити срце да буде кротко, 
смирено, у супротном узећемо Све-
то Причешће на осуду, а не за спа-
сење. Зато се и молимо: да нам При-
чешће не буде на суд него на спа-
сење.
Ко обилази манастире да види 

споменик, архитектуру, фреске, вра-
тиће се кући празне душе. Међутим 
ако је побожна душа, ако обилази 
ради своје душе, да би стекао мир, 
спасење, вратиће се пун утехе.

осетљив сам. Рођен сам 1914. годи-
не. Нисам смео да упутим такве 
мисли оцу. Не вреди што сам био 
бистро дете. Нисам видео да сам ја 
упропастио свој живот. Када је тре-
бало нешто да се оствари, а оно про-
паст. Лекари су рекли: Неће живети 
више од пет година. Био сам тежак 

плућни болесник. Хтео сам да пос-
ветим свој живот Господу, па сам 
отишао у манастир.
Господ ће отворити пут најбољи 

за децу. Господ ће опростити. Гос-
под је милостив. Ако се ми молимо 
Богу за њих, немогуће је да то не 
утиче на њих. Мисли су огромна 

Поуке старца Клеопе

Шта су снови и виђења
О дговарам вам речима Светога 

Јована Лествичника, који ве-
ли: „Сан је покрет ума у време 

некретања тела. А привиђење (лаж-
но виђење) је обмана очију, када ум 
спава. Привиђење је излазак ума ка-
да тело бди. Привиђење је виђење 
нечега без ипостаси (нереално)”. 
Ето, дакле, шта су снови и виђења. 
Они су двојаки: добри и зли снови и 
виђења. А разлика је међу њима 
ова:
Добри снови и виђења од Бога су, 

кроз њих се открива Његова велика 
воља, само онима који су потпуно 

савршени и свети и који творе Њего-
ве заповести, као што је био правед-
ни Јосиф, коме се у сну показао ар-
ханђео Гаврило, заповедивши му да 
бежи са младенцем Исусом и са Дје-
вом Маријом у Египат. Добри снови 
долазе од анђела, и подсећају нас на 
смрт и осуду, а пошто се пробудимо 
подстичу нас на молитву и покајање. 
Напротив, зли снови и привиђења 
су од ђавола прерушених у светло-
сне анђеле или у светитеље, који нас 
у сну обмањују да смо добри и до-
стојни раја; а пошто се пробудимо 
„тонемо у гордост и у радост”.


