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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

У припреми израда споменика Арсенију III

Расподела средстава 
мањинама у Печују

И ако је било предвиђено, у пре-
стоници Жупаније Барање за-
хваљујући сложном успро-

тивљењу и заједничком наступу на-
ционалних и етничких мањина, на 
крају ипак није дошло до драстич-
ног смањења буџета народности.
Представници мањина, имајући у 

виду тежак материјални положај 
града Печуја, прихватили су да им 
се буџет смањи а и посланици ло-
калне самоуправе услишили су мол-
бе, жеље народности па је на крају 
постигнуто компромисно решење. 
На заседању посланичког тела кул-
турне престонице Европе 2010. одр-
жаног 16. фебруара текуће године, 
мањинама је након смањења од 20% 
изгласана свеукупна свота од 16 ми-
лиона форинти.

Све то значи да је сваком бираном 
телу народности, као и претходних 
година, за функционисање обез-
беђен новац од по милион форинти. 
Осим тога, остао је још један финан-
сијски оквир о којем је ваљало доне-
ти одлуку на који начин ће се он рас-
поделити.
Баш зато, Јанош Каблар, председ-

ник Мањинског савета у Печују, за 
20. март сазвао је седницу поменуте 
организације с циљем да ће се чла-
нови савета договорити o подели 
преосталих средстава што је и 
учињено.
На форуму који је трајао свега по-

ла сата представници мањина, међу 
њима и др Милица Павлов, пот-
председник Самоуправе Срба у Пе-
чују, за тили час су постигли комп-
ромис: расподелу средстава извр-
шили су по устаљеном принципу у 
вези са којим је још раније постиг-
нут међусобни договор.
Према томе, највише пара из та-

козваног заједничког шешира пред-
виђено је Ромима и Немцима, за њи-
ма следе Хрвати… Српској мањини, 
према плановима, припашће 
1.670.000 форинти а најмање сред-
става доспеће Украјинцима и Руси-
нима.
О расподели финансијских сред-

става коначну реч даће посланичко 
тело Локалне самоуправе које ће за-
сести почетком априла и које ће, нај-
вероватније, прихватити одлуку 
представника националних и етнич-
ких мањина, донету на седници 
Мањинског савета при граду Печују.

Предраг Мандић

Мађарбојска црква
изолована од влаге

У Мађарбоји, „са-
дашња црква, 
посвећена св. 

апостолу и јеванђе-
листи Луки, сазида-
на је 1814. године. То 
је архитектонски 
складна сеоска црк-
ва, тростране апси-
де, правоугаоних 
певничких испуста 
са звоником који је 
подигнут заједно са 
црквеним бродом. 
Звоник се завршава 
једноставном пира-
мидалном капом, са 
јабуком и крстом при 
врху. Западна фасада 
одаје грађевински 
манир неокласициз-
ма. Иконостас је сли-
као Илија Димит-
ријевић, „наивни 
сликар” из Србије, 
1870-1873. године” – 
пише у својој моно-
графији „Спoменици 
Будимске епархије” 
Динко Давидов, на-
учни саветник Бал-
канолошког инсти-
тута САНУ и дирек-
тор Галерије САНУ.
Српски православни храм у 

Мађарбоји се годинама суочавао са 
продором влаге коју ни након више 
покушаја мајстори нису успели да 
отклоне. Имајући у виду веома доб-
ре резултате постигнуте у Ловри 
приликом изолације месне српске 

У организацији Печујско-ба-
рањског српског удружења 24. 
септембра 2006. године у Се-

чују је свечано обележена 300. го-
дишњица смрти патријарха Арсе-
нија III Чарнојевића. Том приликом 
Срби у Барањи су се достојно присе-
тили вође Велике сеобе Срба, вели-
ког оца и богомољца који је оновре-
мено од 1697. до 1702. живео у Се-
чују и управљао духовним, култур-
ним и друштвеним животом срп-
ског народа. У сечујском катедрал-
ном храму, од стране Његовог Пре-
освештенства епископа будимског 
Господина Лукијана чак је уприли-
чено и освећење спомен-бисте Ар-
сенија Чарнојевића: брончани порт-
рет патријарха урадио је Драган Ди-
митријевић, академски вајар, редов-
ни професор и шеф Катедре за 
вајарство на Академији за примење-
ну уметност у Београду и коаутор 
мр Миодраг Димитријевић, а ли-
вење је извршила Уметничкиа лив-
ница „ВОЖДОВАЦ, позната као 
Ливница Браћа Јеремић”!
Организатори приредбе, руково-

диоци Печујско-барањског српског 
удружења, и пре и после свечаности 
изразили су своју посебну захвал-
ност добротворима, приложницима 
који су великодушно, без наплаћи-
вања иједне форинте, динара изра-

дили бисту блаженопочившег пат-
ријарха. Међутим, власници ливни-
це Слободан и Павле Јеремић, од-
носно, Гордан Раденковић, извршни 
директор фирме одлучили су да иду 
даље: своје доброчинство желе да 
прошире и то израдом споменика 
патријарха Арсенија III Чарнојевића 
који желе поклонити Србима у 
Мађарској и самој држави!
Припреме су већ отпочеле а и 

овом приликом израда портрета по-

верена је Драгану Димитријевићу, 
академском вајару, редовном профе-
сору и шефу Катедре за вајарство на 
Академији за примењену уметност 
у Београду и његовом сину мр Мио-
драгу Димитријевићу.
Како нас је информисао Гордан 

Раденковић, извршни директор Лив-
нице Јеремић, споменик ће бити ви-
сок 3 метра и тежак преко једне тоне. 
Само „зато” толико, јер ће се приме-
нити нова технологија у воску – у 
супротном, тежина би била 5 тона!
У Србији постоји велика воља да 

се и на тај начин изађе у сусрет Ср-
бима у Мађарској, угледни људи по-
казали су вољу да финансирају из-
раду споменика Арсенија III Чар-
нојевића који би могао значити 
својеврсни симбол очувања нацио-
налног бића, идентитета српског 
народа у Мађарској.
Према оптимистичким пред-

виђањима аутора па и руководилаца 
Уметничке ливнице „Вождовац”, 
познатије као Ливница „Браћа Јере-
мић”, није незамисливо да се брон-
чани споменик постави још током 
ове године а датум отркивања умет-
ничког дела требало би прилагоди-
ти таквом термину који је од изузет-
не важности за српски народ у 
Мађарској!

Предраг МандићСпоменик Арсенију III у припреми

православне цркве, Будимска епар-
хија је исти задатак на мађарбојској 
светињи поверила Друштву са огра-
ниченом одговорношћу „HIO-
protection system”. Фирма коју води 
господин Стеван Оберкнежев је из 
Србије, а своју филијалу има и у Бу-
димпешти.
Шесточлана екипа предвођена 

Драгишом Радановићем неколико 
дана боравила је у Мађарбоји где је 
извршила извођачки подухват и то 
наравно „hio” технологијом. Употре-
бивши ту технологију, пресекли су 
зид и уградили хидроизолацију, тј. 
пластичне шине и специфичну масу. 
На тај начин, у светом храму покре-
нут је процес сушења зидова који ће 
потрајати барем годину дана, но, ка-
ко рекоше мајстори, гарант је да ће се 
зидови у потпуности осушити!
Што се тиче буџета обнове сак-

ралног објекта, он неће премашити 
суму од 2 милиона форинти, између 
осталог и зато, јер је фирма дала по-
пуст у нади да ће сарадња са Будим-
ском епархијом бити плодна, за обе 
стране задовољавајућа. Како нам 
рече госпођа Емеше Рајшли, порт-
парол будимпештанске испоставе 
друштва са ограниченом одговор-
ношћу из Србије, фирма је у вези са 
одређеним радовима над црквом 
„Св. Гeоргија” у Будимпешти већ 
дала понуде а воде се преговори и у 
вези са светим храмом у Помазу.
У сваком случају, српској право-

славној цркви у Мађарбоји помоћ је 
стигла у правом тренутку, наиме, 
објекат је био у веома лошем, трош-
ном стању и сада постоји нада и оп-
тимизам да ће се свети храм ускоро 
обновити. Први кораци ка томе су 
учињени – наставак се очекује у 
скорашњој будућности.

П. М.

Српски православни храм у Мађарбоји

Др Милица Павлов
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Оснивачка Скупштина ССМ

Трећа промена у врху
У присуству свих 25 изабраних 

посланика и представника 
Уреда за националне и етнич-

ке мањине, Иштвана Фрећана, ос-
нивачку седницу новог сазива 
Скупштине самоуправе Срба у 
Мађарској отворио је најстарији 
члан посланичког тела, Радомир 
Ластић. Након што су чланови 
Скупштине, међу којима и осам но-
вих, положили свечану заклетву, 
формирана је трочлана верифика-
циона комисија са задатком да по-
тврди исправност преузетих манда-
та. Потом је једногласно прихваћен 
предложени дневни ред: избор пред-
седника, потпредседника, финан-
сијско-контролне комисије, коми-
сије за контролу имовине и на крају, 
избор одбора и регионалних пове-
реника.
Пошто је председница верифика-

ционе комисије, Милица Павлов по-
тврдила регуларност посланичких 
мандата, седница је због избора но-
вог председника проглашена затво-
реном. Кандидати за ову фукнкцију 
били су досадашњи потпредседник 
Љубомир Алексов и члан Скупшти-
не Пера Ластић, а после обављеног 

Чланови новог сазива
Скупштине ССМ

1. Љубомир Алексов, председник (Се-
гедински Срби)

2. Милан Ђурић, потпредседник (Сеге-
дински Срби)

3. Др Милица Павлов, регионални по-
вереник за Бачку и Барању (Сегедински 
Срби)

4. Томислав Роцков (Сегедински Срби)
5. Др Јованка Ластић, председница од-

бора за школство (Сегедински Срби)
6. Вера Пејић-Сутор, регионални пове-

реник за југ (Сегедински Срби)
7. Кристифор Брцан (Сегедински Срби)
8. Милан Рус, председник одбора за 

културу (Сегедински Срби)
9. Пенка Весић (Сегедински Срби)
10. Мирослав Роцков (Сегедински Срби)
11. Др Тибор Ембер (Сегедински Срби)
12. Ката Радован  (Сегедински Срби)
13. Душан Туцаков  (Сегедински Срби)
14. Пера Ластић, саветник за праћење 

промена на пољу мањинског законо-
давства  (Српски форум)

15. Игор Рус (Српски форум)
16. Ксенија Сушић-Марков, председни-

ца одбора за контролу имовине (Српски 
форум)

17. Нада Хајџан (Српски форум)
18. Драгомир Шакић (Српски форум)
19. Борислав Рус, регионални повере-

ник за град Будимпешту (Српски форум)
20. Др Радомир Ластић (Српски форум)
21. Томислав Семлер (Српски форум)
22. Светозар Ђукин (Српски форум)
23. Душан Вуковић, регионални пове-

реник за околину Будимпеште (Српски 
клуб)

24. Аница Новаковић-Пандуровић  (Ср-
пски клуб)

25. Петар Богдан, председник финан-
сијско-контролног одбора  (Српски клуб)

Промоција фототипског издања Вараждинског апостола
Н а славистичкој катедри Уни-

верзитета „Лоранд Етвеш” у 
Будимпешти, 22. марта одр-

жана је промоција фототипског из-
дања Вараждинског апостола, бо-
гослужбене књиге из 1454. године, 
чији се оригинал данас чува у Му-
зеју Српске православне цркве у 
Београду. Ово занимљиво вече од-
ржано је захваљујући великом ан-
гажовању једног од аутора издања, 
Димитрија Стефановића, лектора 
на одсеку за српски језик, а при-
редбу су својим присуством поред 
осталих увеличали: Његово пре-
освештенство митрополит загре-
бачко-љубљански и целе Италије 
господин Јован, др Томислав Јова-
новић, професор Филозофског фа-
култета у Београду, академик 
Момчило Спремић, управник Му-
зеја СПЦ Мирослав Илић, а у име 

домаћина Иштван Њо-
маркаи, шеф славистич-
ке катедре, професор 
Стјепан Лукач, однос-
но, историчар Ласло 
Веспреми. На приредби 
је учествовао и хор сла-
вистичке катедре Уни-
верзитета.
Излагачи су се овом 

приликом поред анализе 
Вараждинског апостола 
детаљније осврнули и на 
историјски контекст ње-
говог настанка, посебно 
анализирајући везе де-
спота Ђурђа Бранковића 
са владајућим породица-
ма тога времена. Апос-
тол је иначе настао по 
наруџбини Кантакузи-
не, ћерке деспота Ђурђа, 

„сведршца срп ског”, удате за Не-
мца, Улриха II цељског. Отишавши 
из Смедерева Кантакузина је живе-
ла у Цељу, Загребу и Вараждину, а 
духовници из њене околине аутори 
су ове књиге, рекао је између оста-
лог Спремић, истакавши да је она 
значајна пре свега због језика, 
писма, материјала на којем је наста-
ла и, наравно, садржине.
Присутнима и организаторима 

овом приликом на позиву се захва-
лио и Његово преосвештенство мит-
рополит загребачко-љубљански и 
целе Италије господин Јован, који је 
у објављивању вредног издања та-
кође имао велику улогу. Митропо-
лит Јован тога дана посетио је и не-
ке културно-историјске знамени-
тости Будимпеште, као и нашу срп-
ску школу.

С. М.Др Томислав Јовановић

месту потврђена је одлука о смање-
ном броју чланова Скупштине, а 
посланици су једногласно потврди-
ли предлоге да се у статут унесе 
обавеза формирања одбора за конт-
ролу имовине и увођења функције 
саветника за праћење законских 
промена на пољу мањинског законо-
давства.
На затвореном делу скупа потом 

су донете одлуке о осталим персо-
налним питањима предвиђеним 
дневним редом. За потредседника 
Самоуправе Срба у Мађарској иза-
бран је Милан Ђурић. Председник 
одбора за финансије у наредне чети-
ри године биће Петар Богдан, а од-
бора за контролу имовине Ксенија 
Сушић-Марков. Овом приликом до-
шло је до промене на челу одбора за 
културу. Уместо досадашњег пред-
седника, Кристифора Брцана, на ову 
функцију изабран је Милан Рус, а 
што се тиче одбора за школство на 
његовом челу и у овом циклусу биће 
Јованка Ластић. На функцију савет-
ника за праћење промена на пољу 
мањинског законодавства изабран 
је Пера Ластић. Регионални повере-
ник за југ у наредне четири године 
биће Вера Пејић-Сутор, за област 
Бачке и Барање Милица Павлов, за 
околину Будимпеште, Душан Вуко-
вић, а за град Будимпешту Борислав 
Рус.

С. М.

тајног гласања, посланик Душан 
Туцаков објавио је резултате према 
којима је Љубомир Алексов добио 
14, Пера Ластић 10 гласова, док је је-
дан листић био неважећи.
За српску заједницу у Мађарској 

од почетка мањинског самоуп-

рављања, ово иначе представља 
трећу промену у врху највише поли-
тичке организације. У прва два из-
борна мандата председник Земаљске 
самоуправе био је Пера Ластић, у 
трећем Милица Павлов, а новоиза-
брани председник четвртог изборног 
циклуса, Љубомир Алексов, захва-
ливши се на указаном поверењу по-
ред осталог је изразио наду да пред-
ставници српске мањине у наредне 
четири године ову одлуку неће по-
жалити, као и да ће ангажовањем у 
наредном периоду успети да задо-
вољи очекивања својих бирача.
У име Скупштине Самоуправе 

Срба у Мађарској, Милан Рус бив-
шој председници у знак захвал-
ности за досадашњи рад уручио је 
цвеће, а Милица Павлов у краћем 
обраћању посланицима рекла је да 
је протекли четворогодишњи пери-
од био изузетно тежак јер је требало 
помирити различите политичке 
струје унутар заједнице и задовољи-
ти њихова очекивања. У ситуацији 
када је требало доносити крупне по-
литичке одлуке посао није био ни-
мало лак, а овакву врсту напетости 
не бих пожелела ни једном од дана-
шњих кандидата, истакла је између 
осталог г-ђа Павлов, пожелевши 
Скупштини и надаље пуно успеха у 
раду.
Скуп је настављен усвајањем не-

опходних измена статута. На првом Драгомир (Бата) Шакић чита СНН

Пенка Весић гласа
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Срећан и успешан двадесет петогодишњи период
Пешачења и путовања

Личани су, поред осталог, познати и по томе 
што много пешаче; они који имају за то могућност 
много и путују. Природно већ у детинству ја сам 
имао могућност да постанем „прави” Личанин. 
Кажу да сам већ од друге године рођења много тр-
чао и увек некуд „журио”. У периоду школовања 
сваког дана сам пешачио најмање 8 – 10 км. Након 
завршетка основне школе пешачио сам много ви-
ше. Поред пастирства и осталих радова често сам 
путовао до дућана у Доњој Суваји да нешто ку-
пим. Даље, све четри породице наше родбине: по-
родица сестре Даре, тетке Кате, ујака Илије и уја-
ка Ђуре живели су неколико км даље од наше 
куће. Због тога ја сам извршавао обавезе породич-
но-родбинског „курира”. Тешко је израчунати ко-
лико хиљада километара сам пешачио за време 
Партизанског рата, јер поред свакодневних мане-
вара било је много и усиљених маршева: за време 
непријателских офензива, брзог пребацивања 
партизанских јединица са једне територије на не-
ку другу, муњевити партизански напади и брза 
повлачења. Често је било периода када смо у току 

15 –16 сати пешачили више од 60 километара. Ако 
све рачунамо за четри године рата негде око 10 
000 километара. Све до друге половине 1943. го-
дине моја пешачења била су на територији Хр-
ватске и БиХ. Након капитулације Италије (сеп-
тембар 1943.) на територији јужне Хрватске, Дал-
мације, Истре и Словеније, све до Трста. После 
ослобођења, место пешачења почела су честа 
службена и приватна путовања у Словенији, Ис-
три и једном делу Хрватске. Поред тога неколико 
пута службено сам боравио у Београду, Загребу 
и Сарајеву. За оне три послератне године сраз-
мерно добро сам упознао и јако заволио дивну 
Словенију и Истру. Силом прилика крајем 1948. 
године прекидам путовања не само у Југосла-
вији коју сам напустио него и у Мађарској у коју 
сам стигао. Тек за време студија било је неколи-
ко мањих путовања. Сваке године на крају се-
местра за стране студенте, Југословене, Грке, и 
Корејце наш факултет је организовао једноднев-
ни излет под паролом „Упознај отаџбину!” После 
студија покушао сам да упознам неке веће мађар-
ске градове: Мишколц, Дебрецен, Печуј, Ђур, 
Сегедин, Веспрем и неке друге. Нарочито су ме 
интересовали чувени мађарски туристички ре-
гиони, као што је Балатон и околина, Мађарска 
пустара и Окука Дунава, коју сам убрзо јако за-
волео. Дунав – после Волге највећа река у Евро-
пи – од Шварцвалда (Црна Планина) до Црног 
мора тече на растојању 2880 км и повезује 10 
држава: Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, 
Србију, Хрватску, Бугарску, Румунију, Украјину 
и Молдавију. Од Шварцвалда до Беча, Братисла-
ве и Острогона тече у правцу запад-исток. Код 

Острогона (64 км од Будимпеште) прави једну 
велику окуку и мења смер тока; даље тече у прав-
цу север-југ. На Дунаву има много културно ис-
торијских знаменитости, дивних предела и ту-
ристичких региона. Вероватно не претерујем ако 
кажем да је мађарска Окука Дунава један од 
најинтересантнијих. Пружила ми се прилика да 
упознам много туристичких региона не само у 
Мађарској него и неким другим Европским 
државама. Радећи на Техничком универзитету у 
Будимпешти поред педагошког, научно-истра-
живачког и друштвеног рада 1958 године поло-
жио сам испите за туристичког водича и тако, за 
време летњих ферија, почео да интензивно ра-
дим у туризму. У почетку сваке године са мађар-
ским туристичким групама путовао сам у неку 
од Европских социјалистичких земаља: Совјетс-
ки Савез, Полску, Чехословачку, Бугарску и Ру-
мунију. После 1971. године скоро 20 година сва-
ког лета боравио сам више седмица на плавом 
Јадрану.
Након завршетка посдипломских студија на 

Универзитету Ломоносова убрзо је почела и јед-

на друга врста службених путовања. Са разним 
делегацијама Техничког универзитета у Будим-
пешти или самостално често сам путовао на 
међународне семинаре, разна саветовања или на 
свечаности посвећене некој годишњици универ-
зитета у Москви, Лењинграду, Таллину, Кијеву, 
Прагу, Софији и Варшави. Нарочито сам често 
путовао и дуже времена провео на универзитету 
у Прагу и универзитету у Таллину, где сам поред 
осталог неколико пута одржао серију предавња.

Поново у дивној отаџбини
Једно од најрадоснијих мојих путовања десило 

се је, после 20 година боравка у емиграцији, када 
сам отпутовао у Београд и посетио кћерку Миру 
и њену породицу. Боравећи у Беораду решио 
сам, боље речено заветовао се да ћу покушати да 
сваке године неколико седмица проведем у Југо-
славији. Знао сам да ову моју жељу није лако ос-
тварити; али ми је изгледало да за то постоје ре-
ални објективни и субјективни услови. Поред ос-
талог: 1. Политички, дипломатски, економски и 
културни односи између Југославије и осталих 
социјалистичких земаља, поново су постали 
добросуседски и сасма нормални. 2. Југославија 
и њене републике никада у својој историји нису 
се тако брзо развијале као тада. У том периоду за 
грађане европских социалистичких земаља, који 
су почели да често путују према југу, Југославија 
је постала „богати запад” где су могли да купе 
све што желе и хоће: квалитетну робу одеће и 
обуће, разне техничке опреме, музичке инсту-
менте, прехранбене продукте, разна квалитетна 
алкохолна пића и све то по много нижим ценама 

него у отаџбини из које су допутовали. За мађар-
ске туристе плави Јадран убрзо постаје најо-
миљенија, најинтересантнија и најјефтинија ту-
ристичка атракција у Европи. Тај врло успешни 
период брзог развоја Југославије трајао је више 
од 10 година. (Сигурно важну улогу у овом раз-
воју играле су и америчке милијарде долара, но 
то је једна друга и интересантна тема.) 3. У усло-
вима хладног рата Југославија је у групи несврс-
таних тада игарла важну улогу. 4. Теоретски доб-
ро обрађен Југославенски систем самоуп-
рављања постао је врло популаран не само у со-
цијалистичким земљама него и у неким другим, 
пре свега слаборазвиленијим капиталистичким 
земљама. Захваљујући повољним условима 1971. 
године, као представник мађарске туристичке 
агенције „Експрес” почео сам, за време летње се-
зоне да радим на Јадрану. Сваке године био сам 
станциониран негде на мору најмање 5-6 седми-
ца. За мађарске туристичке групе, поред унапред 
планираног програма, организовао сам врло по-
пуларне факултативне програме. Природно пла-
нирање и реализација факултативних програма 
увек је зависило од тога географски где су биле 
смештене туристичке групе. На територији Ис-
тре факултативни програми били су: Истратур 
(Пула, Ровињ, Лимски Фјорд, Пореч), Словенач-
ко приморје (Копер, Пиран и Порторож) и фан-
тастична Постојна. Више година касније Вене-
ција и Национални парк Бријуни. На територији 
Кварнера: Национални парк Плитвичка Језера, 
Ријека и Опатија, оток Крк и оток Црес. У север-
ној Далмацији: Национални парк Пакленица, 
Национални парк Слапови Крке, Национални 
парк Корнати, Отоци Раб и Паг. У средњој и јуж-
ној Далмацији: Сплит, отоци Брач и Хвар, оток 
Корчула и Национални парк Мљет.
Природно један од најзначајнијих програма 

увек је био и остао Дубровник. На Црногорском 
приморју: Будва и Котор, Цетиње и Ловћен, Бар 
и Улцињ.
Поред делатности у туризму, на велику радост, 

убрзо почињу службена путовања у Београд, 
Љубљану и Сарајево. Захваљујући једном од нај-
познатијих теоретичара Југословенског система 
самоуправљања мом многопоштованом и добро-
намерном колеги, пријатељу и другу професору 
Најдану Пашићу, 10. маја 1978. године из Београ-
да сам добио службено писмо које гласи:

„Имам задовољсто да Вас обавестим да Вам 
је Савет Међународног Универзитетског Цент-
ра за друштвене науке Универзитета у Београду 
доделио стипендију која покрива трошкове бо-
равка у Београду и учешћа на семинару „Соција-
лизам у Југословенској теорији и пракси”. Ваш 
дочек очекујмо 7. септембра 1978. године. Учес-
ници семинара биће смештени у хотелу Славија. 
Чим стигнете у Београд потребно је да дођете у 
хотел где ће Вас дочекати сарадници семинара.

Са срдачним и другарским поздравом
Директор центра

Професор Др Павле Николић”

У животу поред неких бурних, сурових и тра-
гичних, доживио сам много радосних, срећних и 
успешних дана и година. Вест да службено пу-
тујем у Београд била је радосно изненађење. У до-
говорено време отпутовао сам у Београд и 10 да-
на активно учестовао на добро организованом и 
врло успешном Међународном семинару, на којем 
су учестовали стручњаци из 27 земаља. Из свих 
европких социјалистичких (ја сам био представ-
ник Мађарске) из 12 развијених капиталистич-
ких и 9 земаља у развоју. Поред много интересан-
тних предавања вођене су изузетно интересантне 
дискусије на српскохрватском, енглеском, руском 
и француском језику, природно са стручним пре-
водом. Од тада па све до пензионисања провео 
сам много срећних и успешних дана и седмица на 
универзитету у Београду, универзитету у Љубља-
ни и највише на универзитету у Сарајеву.

Др Бошко Колунџија

Трг Републике у Београду
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Нова дела Милорада Крстића представљена јавности

Истеривање ђавола двадесетог века
Љ убитељи визуелне уметнос-

ти у Будимпешти имали су 
прилику да у галерији „Фаб-

рика шестара”, у Улици Молнар, то-
ком марта погледају изложбу слика 
Милорада Крстића Das Anatomische 
Theater (Анатомски театар). Постав-
ка која садржи 160 радова део је се-
рије слика насталих последњих де-
сетак година, односно од тренутка 
када је Крстић први пут одлучо да 
се позабави историјом човечанства, 
тако што ће је илустровати. Својевр-
сни театар који је најпре имао од-
редницу „политички”, касније је 
постао анатомски, а прожет је поред 
осталог и јаком дозом агресивности 
и еротике. Ову прву аутор посматра 
као претходницу смрти, док је дру-
га на његовим платнима у функцији 
давно заборављених обичаја наших 
предака и „истеривања ђавола два-
десетог века”.

– Још као врло млад волео сам па-
ралелно представљање догађаја – 
текст уз слику, или две слике. Кас-
није сам открио Даду, а Дада је от-
крила заборављеног Лотреамона. 
Допала ми се његова реченица у којој 
говори о случајном сусрету шиваће 
машине и кишобрана на столу за се-
цирање. Више уметничких праваца 
је то прихватило јер случајни сусрет 
може донети нова надахнућа, па сам 
га и ја користио у свом раду.
С друге стране, нисам никада мо-

гао да раздвајам текст од слике нити 
слику од текста. Странице књига, 
без слика, увек су ми биле мало до-
садне и то сам задржао до дана да-
нашњег. Увек имам потребу да ко-
ментаришем, да стављам речи и ко-
ментаре на своје слике. Тако је до-
шло до тога да правим историју два-
десетог века. Онда ми је пријало да 
све те слике поређам једну поред 
друге, да оне свака за себе буду при-
че, али и да тај скуп буде једна цело-
вита прича. Цео тај век можемо да 

рашчланимо и да га посматрамо 
културолошки, политички, умет-
нички, али можемо да га посматра-
мо и као симултану игру. Та симул-
тана игра двадесетог века је за мене 
суштина Анатомског театра.
Узео сам реченицу једног немач-

ког дадаисте који каже да нас си-
мултана поема учи томе да су све 
ствари на једном рингишпилу. Та 
позиција ствари ме је толико обузе-
ла да сам почео да трагам за до-
гађајима које ћу представити. Јер, 
цео Анатомски театар ставља на сто 
за сецирање историју, феномене, 

људе, догађаје и онда их ја хирурш-
ки сецирам и покушавам да утвр-
дим ко је шта радио и петљао у два-
десетом столећу. Чиним то непри-
страсно, више у жељи да изразим 
себе о догађају који ми је битан.
На овакав распоред слика утица-

ло је то што сам се увек дивио ико-
ностасима и начину на који се они 
праве. Постоји централно место у 
средини где се налази светац, а око-
ло је житије. Ово су житија мојих ју-
нака двадесетог века, не светаца, 
већ бих пре рекао да су то ђаволи 
који су настањивали прошли век. 
Покушао сам, дакле, да направим 
један свој иконостас двадесетог ве-
ка.
Кроз готово све ваше слике про-
влаче се две нити: агресивност 
и еротика. Због чега?
– Агресивност је претходница 

смрти и ту ништа ново нисам из-
мислио. Појачана еротика је у функ-
цији давно заборављених обичаја 
наших предака, у време када су ци-
вилизације биле на првобитном 
ступњу развитка. Еротика је тада 
коришћена за истеривање злих ду-
хова и ја на одређени начин, једном 
оваквом агресивно-еротском из-

ложбом, покушавам да истерујем 
зле духове двадесетог века.
Да ли је ова изложба део пројек-
та који сте започели пре више 
година, а који је својеврсна 
илустрована историја чове-
чанства?
– Већ десетак година радим на 

Анатомском театру, који се најпре 
звао Политички театар. Назив је на 
немачком зато што сам све замис-
лио као некакав велики рингишпил 
који спомиње Рихард Хвелсенбек, с 
тим што оса тог рингишпила на по-
четку двадесетог века пролази кроз 

Берлин, а сви ти дрвени коњићи 
надлећу и Москву, и Париз, и Рим и 
све их обухватају.
Паралелно радим на књизи са ис-

тим називом и тематиком, која би 
требало да изађе из штампе до краја 
ове године. Моји цртежи, слике и 
пропратни текстови биће у већем 
делу књиге, а на њеном крају плани-
рао сам једну енциклопедију са пој-
мовима из двадесетог века. То би 
била мала објашњења за оне који не 
познају личности и догађаје које сам 
графички обележио у мојој енцик-
лопедији. To би помогло људима да 
се прошетају кроз историју двадесе-
тог века, да та агресивност и ероти-
ка служе препознатљивости и већој 
памтљивости догађаја, да заинтере-
сују гледаоца да објашњење потра-
жи у другом делу књиге или касније 
у библиотеци или на интернету, и 
тако прошири своја сазнања о људи-
ма о догађајима из моје енциклопе-
дије.
Ваше име се у последње време 
врло често спомиње у Слове-
нији. Зашто баш тамо?
– Још пре годину и по дана добио 

сам позив да излажем у Љубљани. У 
новембру прошле године тамо су 

биле постављене две моје изложбе: 
Анатомски театар је био изложен у 
галерији „Шкуц”, моје фотографије 
Будимпеште су биле изложене неда-
леко одатле у једној фото-галерији, 
а приређено је и филмско вече на ко-
ме су приказана два моја филма и 
још неколико кратких филмова по 
мом избору. Све је то било јако доб-
ро организовано, па су се моји ин-
терјвуи у водећим словеначким ме-
дијима појавили још пре него што 
су изложбе отворене.
Када смо последњи пут разгова-
рали за СНН била је актуелна 

серија фотографија Будимпеш-
те из вашег угла. Да ли се и даље 
бавите том уметношћу?
– Фотографијом сам се бавио још 

у гимназији, када смо на једном та-
вану нас тројица другара направили 
фото-лабораторију. Из Мађарске 
смо доносили фото-папир јер је био 
јефтинији него у Новом Саду и пра-
вили фотографије великог формата. 
Затим сам то престао да радим и 
прошло је пуних тридесет година 
док ми се није родила идеја и про-
светљење да је сада тренутак за пов-
ратак фотографији. Затим сам одлу-
чио да следећих годину дана прове-
дем фотографишући Будимпешту. 
Резултат тога је било двадесет хиља-
да фотографија од којих је 206 
одабрано за књигу. Та књига је на-
жалост у јавности прошла доста не-
запажено пошто је издавач банкро-
тирао. Сада размишљамо да би књи-
гу требало поново издати јер сам ја 
у међувремену снимио нове фото-
графије које су биле изложене у 
Љубљани. У новом фото-албуму би 
остало сто старих фотографија, а уз 
њих бих публиковао стотинак но-
вих.

Драган Јаковљевић

Мултимедијални 
стваралац

Милорад Крстић рођен је 
1952. године. Дипломирао је 
1975. године на Правном Факул-
тету у Новом Саду, а од 1989. 
живи и ствара у Будимпешти. 
Можемо га сврстати у мулти-
медијалне ствараоце, односно 
визуелне уметнике у најширем 
смислу те речи: ради цртеже, 
слике, илустрације, сценогра-
фије, маске, костиме, анима-
ције, а пише и филмске сцена-
рије.
Излагао је широм бивше Југо-

славије и у више градова Запад-
не Европе и Мађарске. Од број-
них признања које је добио за 
своја дела свакако треба ис-
таћи награду Сребрни медвед 
за кратки анимирани филм 
„My Baby Left Me” са 45. међу-
народног берлинског филмског 
фестивала и награду за најбољи 
филм-првенац са Међународног 
фестивала анимираног филма 
у Анеку, у Француској.

Милорад Крстић представља своју изложбу
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Милан Недељков

Трагична судбина грофа Ђорђа Бранковића (I)

З а време мутних и судбоносних 
ратних збивања на Балкану, по-
водом ослободилачких напора 

аустријске војске, 1689. године, 
 марк граф Лудвиг Баденски овако 
пише своме цару Леополду I „Онога 
Ђорђа Бранковића једва сам једном 
к себи примамио и пошто сам на-
шао не само да злоупотребљава 
диплому Вашег Величанства, него 
се помоћу ње издаје и за апсолутног 
деспота од Србије, Илирије, Мезије, 
Босне, Срема и многих других пок-
рајина, а он да им буде правни на-
следник, и пошто је како од грчког 
(српског православног) патријарха и 
свештеника који имају веома много 
утицаја на народ, тако и од неколико 
хиљада људи већ признат и тако има 
велику партију уза себе, што би, ако 
би се и даље мирно гледало, могло 
имати много опасних последица. 
Зато сам био принуђен ухватити 
овог Бранковића и послати га у Ор-
шаву и даље у Сибињ у затвор, а по-
вељу, за коју вели да је добио од Ва-
шег Величанства, задржао сам у 
канцеларији на чување”
О грофу Ђорђу Бранковићу – по-

ред осталих водећих личности Ве-
лике сеобе – мало се говорило и пи-
сало. (Доскора је кружила анегдота 
да су обимно дело грофа Бранко-
вића „Хронике” за три века прочи-
тала само три истраживача наше 
прошлости – Јован Рајић, Јован Ра-
донић и Никола Радојчић).
Наш познати историчар др Јован 

Радонић је објавио две књиге под 
насловом „Ђорђе Бранковић изабра-
ни деспот српски у Будиму”, издато 
1911. године у Новом Саду и „Ђурађ 
Бранковић деспот Илирика”, издато 
1929. године у Београду, а касније 
1955. године и у Цетињама. А у на-
ше време, ових година се појавила и 
једна антологија, коју је приредила 
проф. др Јелка Ређеп, несумњиво 
најбољи зналац Бранковићеве де-
латности, писац више студија и 
књига о делу ове знамените личнос-
ти у историји српског народа на тлу 
хабзбуршке монархије. Бранковић 
је – како пише у предговору – „вео-
ма амбициозан и частољубив, поне-
кад контроверзан, волео је сјај, рас-
кош, титуле и признања” а у намери 
„да докаже своје порекло од канони-
зоване лозе сремских Бранковића, 
гроф је у време заточења у Бечу и 
Хебу, писао свој волуминозни исто-
риографски спис у пет књига „Хро-
ника” (2681 страна) на српскосло-
венском језику”

Гроф Ђорђе Бранковић је рођен у 
Ердељу, у граду Јенопољу, у углед-
ној племићкој породици 1645. годи-
не. Његов отац и два брата умрли су 
од куге, а мати му се закалуђерила, 
док је Ђорђа дала најстаријем сину 
Симеону, јенопољском проти на 
старање, а који се касније исто зака-
луђерио и постао митрополит у Ер-
дељу, са именом Сава (1656-168О). 
Ђорђе је одрастао у двору свога бра-
та, веома даровитог митрополита 
Саве, који је гајио идеју о осло-
бођењу српског народа од Турака и 
стварању српске државе, којој би на 
челу био његов млађи брат Ђурађ. 
Зато је настојао да његов брат до-
бије што темељитије образовање, да 
научи стране језике и да стече ис-
куство у дипломатским пословима.

Већ 1675. године Ђорђе користи 
своје знање, ердељски посланик је 
на турској Порти, а 1677. године но-
си данак Турцима, тада је преко 
Београда и Србије путовао у Цари-
град.
Учествовао је и у оној делегацији 

која је у Русији понудила цару Алек-
сеју савез и војну помоћ у борби 
против Турака, коју је предводио 
његов брат, митрополит Сава.
У мутним политичким прилика-

ма у Ердељу, једно време је пала 
сумња да је Ђорђе учествовао у за-
вери против ердељског кнеза Ми-
хајла Апафија, тада је бачен у там-
ницу заједно са братом, али одатле 
се брзо ослободио и отишао у Буку-
решт, код кнеза Шербана Кантаку-
зина, са многобројним ердељским 
емигрантима. Ти емигранти, на че-
лу са мађарским грофом Чакијом 
чекали су на сукоб између Турака и 
Беча који се већ увелико припремао, 
да на једној или другој страни пођу 
на Ердељ против тамошњег мађар-
ског кнеза Апафија.
Ђорђе Бранковић је осетио да је 

дошло време да почне остварити 
своје грандиозне планове, о којима 
је годинама мислио и говорио. Јасно 
му је било да је општи устанак бал-
канских хришћана могућ само у 
случају сукоба Турске са Аустријом. 
Јасно му је било и то да у датој при-
лици мора сарађивати са Кнезом 
Шербаном и царем Леополдом. За 
тај посао нашао је он помагача у 
грофу Чакију, старом познанику, 
који је тражио могућност и савезни-
ке да свргне са кнежевског престола 
Михајла Апафија и да себи заузме 
кнежевину.
Гроф Владислав Чаки добио је од 

Шербана и Ђорђа Бранковића пот-
ребне инструкције, па је у пролеће 

1683. кренуо у Беч. У Бечу је влада-
ла велика нервоза и напетост због 
предстојеће турске најезде, склапа-
ли су се уговори са европским 
краљевима, и свака помоћ је била 
оберучке прихватана. Чаки је обећа-
вао помоћне трупе влашког кнеза 
Шербана Кантакузина и помоћ по-
томка старих српских деспота у об-
лику општег устанка балканских 
хришћана. У тој ситуацији није чуд-
но што се у Бечу брзо усвојио онај, 
још у Букурешту састављен кон-
цепт за диплому, којом су се оба 
Бранковића имала прогласити за 
угарске бароне.
Ево како пише о томе др. Ј. Радо-

нић : „У таквим приликама, дакле, 
издана је у привилегијалном обли-
ку, преко Угарске дворске канцела-

рије, 7. јуна 1683. диплома цара Лео-
полда. Препоручен му је, вели цар у 
дипломи, Бранковић са своје вер-
ности, прегалаштва и разборитос-
ти. Осим тога, цар је разабрао да он 
вуче порекло од породице чији су 
чланови некада били краљеви у Бос-
ни, Бугарској, Далмацији, а неки 
опет чланови ове породице, каже 
цар даље, заслужили су одличним 
даром, ретким врлинама и сјајним 
делима од Карла Великог титулу 
кнеза Свете римске империје, као 
нпр. Вук Бранковић Подгоричанин, 
наследни господар Херцеговине, 
Срема и Јенопоља. Имајући све то 
на уму, цар не само да проглашава 
Ђурђа и Саву и њихове потомке за 
праве и несумњиве државне бароне, 
него их утврђује и у на-
следству Херцеговине, 
Срема и Јанопоља.
Тако је, дакле, Бран-

ковић на рачун будућих 
услуга уврштен у ред 
правих барона Угарске 
краљевине, исто као и 
деспоти српски у 15. и 
16. веку. Врло лако је 
могуће да је баш сам 
Бранковић, преко Ча-
кија, обавестио бечки 
двор о односима старих 
српских деспота према 
Угарској онако како је 
то нашао код угарског 
историка Антонија Бон-
финија. Подизањем у 
ред високог угарског 
племства њему беше 
признато и право на 
балканске земље и 
крајеве у турској Угарс-
кој, земље које тада бе-
ху турске, а на које, у 
оној забуни у Бечу, нико 

није ни помишљао да полаже нека 
историјска права.”
У међувремену Кара-Мустафа 

турски велики везир кренуо је са 
војском на Беч и када је Бранковићу 
издана била баронска диплома турс-
ка војска је стигла до Осјека, а 14. ју-
ла исте 1683. године турска сила је 
пред Бечом била. Два месеца је траја-
ла очајна борба између опсађених и 
Турака. Цела западна Европа је стра-
ховала од опасности евентуалне тур-
ске победе. У редовима турске војске 
биле су и Шербанове влашке трупе, 
али Шербан је чекао згодну прилику 
да се окрене против Турака.
На крају, исход битке је одлучила 

појава пољског краља Јована Со-
бијеског, на је 12. септембра 1683. 
године, турска војска одбијена од 

Беча. Због огромних губитака она 
се брзо повлачила и са угарске тери-
торије, где је даље битке губила.
Римска курија и папа Иноћентије 

XI велике напоре су уложили да 
што већу помоћ пруже Аустрији у 
тој борби. Са претњом и обећањима 
су успели да зауставе амбициозног 
француског краља Луја XIV који је 
намеравао да искористи ситуацију и 
да отргне од Хабзбурговаца Нидер-
ландију. Папи је успело да 5. марта 
1684. склопи тзв. Свету лигу против 
Турака. По том уговору после осло-
бођења Балкана, Леополд I ауст-
ријски цар имао је да добије целу 
Угарску, Пољску, Молдавску и 
Влашку.

(Наставиће се)

Гроф Ђорђе Бранковић (1645-1711)

Близу манастира у селу Крушедолу је и Сретењска црква, задужбина Ангелине Бранковић из 1512. године

Манастир Крушедол (графика: Ото Јан)
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Угодно проведено вече. Једне вечери када 

докони песник М. није имао баш ништа да 
ради нити о чему да пише, сањари, отишао је 
до оближњег драгстора да убије досаду ку-
повином швајцарског сира и француског цр-
ног вина, скокнуо је и до оближње видеотеке 
и узео неки амерички акциони филм, и вра-
тивши се кући наместио се испред екрана, 
грицкао, пијуцкао и гледуцкао, а затим је из-
ненада заспао, па никада није сазнао како се 
филм завршио (мада се по сценарију што-
шта дало наслутити), а када се сутрадан про-
будио, схватио је како су, чак, и полупопије-
но вино и полуодгледни филм нека врста ин-
спирације за примењену поезију:

Крв и вино
Киша од метака
И потоци крви
Флаша црног вина
Црни гутљај први
Жестоки рафали
И рупа до рупе
А око њих
Швајцарски сир
И велики велики
Швајцарски мир
И мирис говеђе супе
Помешани крв и вино
Неко старо
Отрцано кино
Давно одгледани филм
Што се слеже
У дно нашег сна као талог
Смрт и рођење
Божјег сина
Малог. Милан Степанов

Светски дан поезије у Београду
Културна манифестација под геслом „Поезија, 

златно доба свакодневнице”, у част Светског да-
на поезије, одржана је у Београду 20. и 21. марта 
у организацији Културног центра Београда. У га-
лерији књижаре „Геца Кон” у Београду пред-
стављена је песничка збирка Ибрахима Хаџића 
„Непрочитане и нове песме” у издању „Просве-
те”. О књизи познатог књижевника, проучаваоца 
гљива и ноћних лептира, новинара и преводиоца 
причали су главни уредник издавачке куће „Про-
света” Дејан Михаиловић и млади књижевни 
критичар и песник Марјан Чакаревић. До-
дељујући недавно Ибрахиму Хаџићу награду 
„Биљана Јовановић”, Српско књижевно друштво 
прогласило је збирку „Непрочитане и нове пе-
сме” најбољом књигом у 2006. години.

Смела селекција
Стеријиног позорја

Овогодишње, 52. Стеријино позорје, које ће се 
одржати између 26. маја и 4. јуна, биће по много че-
му сасвим различито од ранијих фестивала. Руко-
водећи људи Позорја, на челу са директором Ми-
рославом Микијем Радоњићем и уметничким ди-
ректором Иваном Меденицом, и Управни одбор 
манифестације, одлучили су да оно буде не само 
фестивал националне драме већ и националног 
позоришта. Три члана селекторског тима, у којем 
је, уз Радоњића и Меденицу била и помоћник ди-
ректора Мирјана Марковиновић, завршили су се-
лекторски посао и објавили резултате вишемесеч-
ног рада, у којем су одгледали више од 70 предста-
ва. „Конкуренција је ове године много већа и ошт-
рија, када је реч о националној драми и позоришту, 
али је наш једини критеријум био уметничка реле-
вантност. Направили смо програм са представама 

које су стилски, жанровски и тематски врло разли-
чите. Наша селекција је врло смела”, истакао је 
Иван Меденица. Позорје ће отворити мјузикл „Чи-
каго” Позоришта на Теразијама, који је према тек-
сту Фреда Еба и Боба Фосија и на музику Џона 
Кендера, режирао Кокан Младеновић.

Почели „Дани комедије”
Фанфаре су 20. марта, у препуној сали јагодин-

ског Центра за културу, озваничиле почетак 36. 
„Дана комедије”, смотре најбољих комедиограф-
ских остварења српских театара. Уводну беседу 
одржала је Љиљана Стјепановић, првакиња 
београдског Позоришта на Теразијама, која је, као 
и њено матично позориште, вишеструки лауреат 
овог фестивала.Прве аплаузе јагодинске публике 
су измамили глумци лесковачког Народног позо-
ришта који су извели комедију „Ратко и Јулијана”, 
коју је по тексту Жељка Хубача на сцену поставио 
Југ Радивојевић.У оквиру садржаја пратећих ма-
нифестација овогодишњег фестивала, у галеријс-
ком простору Центра за културу отворена је из-
ложба докумената и фотографија, из збирке овда-
шњег Завичајног музеја, посвећена шездесетого-
дишњици Јагодинског градског позоришта.

Весеље и меланхолија
У Музеју савремене уметности 26. марта је от-

ворена изложба савремене британске уметности 
„У раскораку” на којој је своје радове представи-
ло 15 уметника и уметничких група. Кустоси из-
ложбе су Бранислав Димитријевић, Керолајн Да-
глас, Синиша Митровић и Јелена Весић, а на от-
варању је говорио амбасадор Велике Британије у 
Србији Стивен Вордсворт. Један од аутора је и 
Адам Чодско (1965), чији је рад специфичан по 
томе што су данима пре изложбе сакупљане ста-
ре ципеле за потребе његовог рада „M-path”, у 
коме ће активно учествовати и публика која буде 
посетила изложбу. Биће интересантно упореди-
ти реакције Београђана са реакцијама публике у 
енглеским градовима који су такође имали при-
лику да виде „M-path”…

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Сукоби са сином
Није цела дуга владавина Уроша I протекла у онаквом миру као прве го-

дине. Он је више пута долазио у сукоб са Дубровчанима који су 1253. чак 
склопили уговор са бугарским царем Михаилом Асеном о савезу против 
њега, али бугарски упад у Србију није много нашкодио Урошу па су Дуб-
ровчани већ 1254. обновили мир са српским краљем. И Угарска се постепе-
но опорављала после најезде Монгола, а 1261. су никејски Грци освојили 
Цариград и обновили Византијско Царство. Суседи су, дакле, све више ја-
чали па је и однос Србије према њима био све компликованији.
Посебно је био сложен однос између Уроша и угарског краља Беле IV 

који је још пре 1254. у суседству Србије образовао Мачванску бановину. Зна 
се да је један српски одред пружио помоћ Бели IV 1260. године у ратовању 
против чешког краља. Српска и угарска династија биле су и родбински по-
везане јер је Урошев старији син Драгутин био ожењен Каталином, унуком 
краља Беле IV, ћерком његовог старијег сина Стефана. Није, међутим, поз-
нато кад је склопљен тај брак. Неки мисле да се венчање обавило још за вре-
ме владавине Беле IV, док други сматрају да је до склапања брака дошло тек 
1270, када је, после очеве смрти, Стефан V постао краљ Угарске.
Краљ Урош I је крајем 1267. или почетком 1268. напао Мачванску бано-

вину, али је после првих успеха био побеђен и заробљен. Пуштен је тек 
пошто је потврдио вазалне обавезе према угарском краљу. Већина истори-
чара сматра да је после овог пораза и обнављања вазалних обавеза дошло 
до склапања брака између Драгутина и Каталине.
Стефан V је за очевог живота добио на управу Ердељ, као „млади краљ”. 

Изгледа да је по угарском обрасцу и Драгутин постао „млади краљ” и унап-
ред одређен наследник престола, али му Урош I није доделио посебну област 
којом би управљао, што је касније довело до раздора између оца и сина.
После Урошевог неуспелог покушаја да освоји Дубровник (1275), однос 

између њега и Драгутина поново се заоштрио. Драгутин је, ко зна по који 
пута, тражио да му отац додели област где би „засебно пребивао” али га је 
Урош поново одбио. О последњем сукобу нас обавештава архиепископ Да-
нило II. По његовим речима, кад је добио угарску помоћ, Драгутин је још 
једном понизно замолио оца да уступи своме чеду део онога што има. Урош 
се толико разгневио да се Драгутин уплашио за свој живот па је дошло до 
рата између њих. Из борбе је Драгутин изашао као победник, а Урош I се 
повукао у Хум и тамо замонашио. Умро је 1277. године.

Предраг Степановић

Све по списку

О вих дана сам се, стицајем околности, чешће него до сада дружио са 
малишанима и уверио се да неке педагошке методе, којима смо и са-
ми као деца били подвргавани (ко мање, ко више), у нашем народу још 

увек живе. Чим дeтe прoђe oну фaзу „гдe зeкa пиje вoду” и „гдe je пaмeт-
нa глaвa”, читaвa фaмилиja свojски приoнe дa гa нaучи дa псуje. Тo трaje 
свe дoк jaднo дeтe, кaд му вeћ дoсaдe, нajзaд нe прoгoвoри, oнaкo слaткo, 
тeпajући – „‘бeм ти мaку”! Oндa oнaj кo гa je нaучиo, сaв пoнoсaн, пoчињe 
дa гa пoкaзуje фaмилиjи кao циркуску aтрaкциjу, тeрajући гa дa „’бe мaку” 
кoмe гoд стигнe. Њeгoвo псoвaњe изaзивa oдoбрaвaњe и пoдврискивaњe 
кoмплeтнe фaмилиje, a дoгaђaj, тo jeст успeх дeтeтa прeпричaвa сe дo 
нajситниjeг дeтaља, кao дa сe у најмању руку родио други Ajнштajн.
Пoслe извeснoг врeмeнa, кaд мaлo пooдрaстe, дeтe ћe oд истих oних 

кojи су гa учили, бити oбaвeштeнo дa je збoг изгoвaрaњa тих истих псoв-
ки, jeднo бeзoбрaзнo и нeвaспитaнo ствoрeњe. Слeди дуг пут oдвикaвaњa 
oд псoвaњa и прeтпoстaвљaм дa тaдa, свaки пут кaд гa упoзoрe, дeтe у 
сeби псуje нajсoчнje штo мoжe, питajући сe дa ли oни кojи гa вaспитaвajу 
знajу штa уопште хoћe од њега. Oд тaда пa нaдaљe свaкo дeтe ћe, кaд гa 
нeчeму учe, бити у великој дилеми да ли то уопште треба да учи, с обзи-
ром да постоји вeликa oпaснoст дa jeднoга дaнa дoбиje пo нoсу збoг истe 
ствaри збoг кoje су гa раније милoвaли пo глaви.
Али има једна ствар због које сам, откад знам за себе, у великој дилеми: 

то штo Срби псуjу у стaњу бeсa, љутњe и нeрвoзe и ниje нeштo посебно 
збуњуjућe, aли заштo псуjу и кaд су нajсрeћниjи нa свeту, тема је за неку 
дубљу aнaлизу. У нашем народу, нарочито оном у матици, ниje уoпштe чуд-
нo дa те нeкo кo те дугo ниje видeo прeсрeтнe и oдушeвљeнo викне: „Гдe си, 
‘бeм ли ти…”, a штa ћe твоје бити пoдвргнутo oвoj рaдњи зaвиси oд тoгa 
кaкaв си утисак oстaвила нa истoг. Aкo му нa пoзив дa oдмaх нeгдe сeднeтe, 
пoпиjeтe пићe и слaткo сe испричaтe, oдгoвoриш дa нeмaш врeмeнa збoг 
пoслa, мужа, сaстaнкa или козметичарке, пoвући ћe те зa руку и рeћи : „Мa, 
‘бeш пoсao, мужа, сaстaнaк…” и ту пoчињe oнa српска рaдњa кoja ниje зao-
бишлa ништa и никoгa: oд бубaшвaбe, прeкo ситнe и крупнe стoкe, до најсве-
тијих нам ствари и људи. Или смо, када је иста та радња у питању, ипак ја-
ки само на језику. Да није тако, ваљда би нас било више.

Твој Драган

ИЗ НАШЕИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (58)ИСТОРИЈЕ (58)
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Независност или хаос

Косово више дефинитивно није ствар 
Београда и Приштине. У дипломатску игру 
прошле недеље се активно укључила и Русија, 
која је и до сада, али са стране, пружала подр-
шку Србији. Сада се, наиме, десило да је руски 
амбасадор у УН напустио седницу Савета без-
бедности о Косову, оптужујући шефа УН-
МИК-а да брани независност покрајине.
Медији су прво јавили да је руски амбасадор 

при УН Виталиј Чуркин „бесно напустио сед-
ницу” док је шеф УНМИК-а Јоаким Рикер под-
носио детаљан тромесечни извештај о стању 
Мисије УН и остварењу стандарда на Косову. 
Руски дипломата је, такође, оптужио Рикера да 
заступа независност, уместо да разматра спро-
вођење Резолуције 1244 о Косову. Пар дана 
после тога Москва је покушала да изглади 
ствар, па је Чуркин демантовао да је седницу 
напустио „демонстративно” тврдећи да је ње-
гов заменик остао уместо њега.
Било како било, Руси су прешли границу 

после које нема повратка, тако да је Запад оз-
биљно забринут развојем догађаја. У току је и 
прави пропагандни рат, па се из вашингтон-
ских и бриселских „кухиња” могу чути упозо-
рења да ће на Балкану, наводно, доћи до „хао-
са” уколико се Албанцима не да оно што тра-
же. Кад смо већ код тога, да представимо и 
план који у потпуности одговара Приштини, и 
који ће се почетком априла наћи пред Саветом 
безбедности УН.
План Мартија Ахтисарија гарантује Косо-

ву „међународно надзирану државност”, ос-
нивање снага безбедности с највише 2.500 
припадника и утврђивање рокова за брзо од-
ржавање избора. План такође предвиђа обез-
беђење заштите права мањина, заштите и 
промовисања верског и културног наслеђа и 
осигурање „неспутаног и неометаног пос-
тојања и деловања Српске православне црк-
ве”. Скупштина Косова, у договору са међу-
народним цивилним представником, који ће 
представљати и ЕУ, треба да у прелазном пе-
риоду од 120 дана по потписивању споразума 
о решењу статуса, донесе устав, којим ће се 
гарантовати ти и други кључни принципи. 
По угледу на босанско решење, Међународна 
група за управљање ће поставити међународ-
ног цивилног представника, који ће „имати 
највишу власт у надгледању спровођења спо-
разума”. Он ће имати овлашћења да поништа-
ва одлуке и законе власти Косова, уводи сан-
кције и смењује званичнике, стоји између ос-
талог у предлогу.
И док многи у Београду трљају руке због од-

лучног става Русије, има и оних који сматрају 
да би било паметније окренути се Европи, и то 
оним земљама које имају више слуха за про-
блем са Покрајином. Међу европским земљама 
постоје поделе кад је у питању Косово, и те по-
деле Београд може да искористи само ако буде 
конструктиван. Тако бивши шеф српске дип-
ломатије Горан Свилановић, тренутно акти-
ван у Пакту за стабилност, поручује: „Они који 
мало више разумеју Београд него други, у 
овом тренутку, у Европи, употребљавају фра-
зу да би тај процес могао да води независном 
европском протекторату, који се зове Косово, 
па чак више и не кажу независна држава Косо-
во.”

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Нема више преговора

Француски шеф дипломатије Филип Дуст 
Блази изјавио је у Београду да нема основа за на-
ставак директних преговора о Косову. Блази је у 
Београду разговарао са председником Тадићем, 
премијером Коштуницом и министром спољних 
послова Драшковићем. Затим је отпутовао у 
Приштину где је разговарао са српским и косов-
ским званичницима. Он је поновио да Францус-
ка подржава Ахтисаријев предлог и поручио Ру-
сији да нема разлога за додатним преговорима.

Откривени терористи
Српска полиција је прошле недеље на око 30 

километара од Новог Пазара открила камп за обу-
ку терориста. У неприступачном планинском пре-
делу ухваћена су и четири младића из Новог Па-
зара, док се за једним одбеглим трага. Сви ухап-
шени, којима је одређен притвор од 30 дана, при-
падају исламској секти вехабија. У кампу је от-
кривена велика количина наоружања, пушака, 
пластичног експлозива и пропагандни материјал.

Кадијевић на потерници
Хрватска је расписала међународну потерни-

цу за последњим министром одбране СФРЈ Вељ-
ком Кадијевићем. Потерница је расписана због 
ратних злочина у Вуковару 1991, а хрватски ме-
дији наводе да је Кадијевић на Флориди и да је 
саветник Војске САД у рату у Ираку.

Путеви кокаина
Предраг Миховец, наркодилер из Хрватске, 

ухапшен је у теретани у Новом Саду. Хрватска 
Сигурносно-обавештајна агенција (СОА) је пра-
тећи његове контакте мобилним телефоном, ло-
цирала Миховеца у Новом Саду и ту информа-
цију проследила српској полицији. Он је недавно 
у листу Национал оптужио агенте хрватске СОА 
да учествују у шверцу кокаина који контејнери-
ма стиже у ријечку луку.

Иранци заробили Британце
Иранске поморске снаге заробиле су прошле 

суботе петнаест лица припадника Британске 
краљевске морнарице који су били у патроли у 
Персијском заливу у ирачким територијалним во-
дама, контролишући један трговачки брод, обја-
вило је Министарство одбране у Лондону. Тих 
петнаест британских морнара пре него што је за-
робљено било је на нишану иранских снага, а по-
тез њиховог заробљавања прави је окидач за иза-
зивање дипломатске кризе између две земље јер 
припадници Иранске револуционарне гарде тврде 
да су британски маринци били у иранским тери-
торијалним водама. Инцидент се догодио у Зали-
ву, где британски маринци имају задатак – према 
резолуцији УН – да штите ирачке нафтне плат-
форме и осигурају територијалне воде Ирака. Са 
ирачке стране, британске полицијске контроле 
имају и дозволу Багдада. Форин офис је позвао 
иранског амбасадора и затражио да одмах ослобо-
ди заробљене особе. Влада у Лондону затражила 
је од Техерана да њени војници и опрема буду „од-
мах безбедно враћени у своје базе у Ираку”.

Расизам у Европи
Талас националистичких и (нео)нацистичких 

провокација у средњој Европи достигао је алар-
мантни ниво. Из Немачке, Аустрије и Швајцарске 
пристижу извештаји о новим инцидентима тамо-
шњих припадника екстремне деснице. На мети 
су досељеници, али, по десничарским мерилима, 
и расно или по верском опредељењу неподобни 
староседеоци и нови држављани. Провокације, 
којима се у Немачкој даје највећи публицитет, 
уперене су против припадника јеврејске заједни-
це. У полицијској академији Берлина избила је 
афера због ширења антисемитизма међу питом-
цима и предавачима, истовременог одбијања да 
прихвате штиво о одговорности нацистичког ре-
жима за злочине у Другом светском рату.

50. рођендан уједињене Европе

Историјски успех
и нови изазови

Уједињена Европа је прошле недеље просла-
вила 50. рођендан, годишњицу од потписивања 
Римског уговора, документа од 1.144 стране, 
којим је шест земаља – Белгија, Француска, Не-
мачка, Италија, Луксембург и Холандија – ство-
рило Европску економску заједницу (ЕЕЗ) из које 
ће потом израсти Европска унија (ЕУ). За рођен-
данским столом, право да гасе 50 свећица имају 
лидери 27 земаља са близу пола милијарде ста-
новника. За пола века је, дакле, пређен дуг пут од 
заједничког тржишта шест земаља до зајед-
ништва готово целог континента.
Најбољи начин да се дочара значај ЕУ сигурно 

је замишљање Европе без ње. Континент је веко-
вима био арена ратова, а нације које данас славе 
своје заједништво, прву половину двадесетог ве-
ка провеле су у међусобним војевањима.
Стабилан европски мир је сигурно једно од 

највећих постигнућа ЕУ, док је француско-не-
мачко помирење њен највећи тријумф. У катало-
гу постигнутог су и демократија и са њом подра-
зумевајуће слободе и људска права у свих 27 зе-
маља (са свим појединачним посебностима), про-
сперитет (који су достигле и некад сиромашне 
нације, попут Ирске, Грче или Португалије – и 
коме се надају и нове чланице, Бугарска и Руму-
нија), владавина права, социјална солидарност 
итд.
Постигнуће је и што се без заустављања на 

границама данас стиже од Шведске до Сици-
лије, што се (уз неколико изузетака) свугде тр-
гује једном монетом, евром – и што су при том 
очувани сви национални идентитети и разноли-
кости, мада су заједничке институције учиниле 
да свака појединачна политика буде делотвор-
нија.

То не значи да је у свим сегментима постиг-
нут идеалан баланс између националног и све-
европског: у томе су још највећи проблеми и 
највећа искушења. Доказ је застој у процесу до-
ношења Устава ЕУ, којег је додуше ратифико-
вало 16 држава, али су га две одбациле, па ће, 
кад се славље заврши тај посао бити настављен 
са нешто мање амбиција и нешто више уважа-
вања разлога због којих су Французи и Хо-
ланђани, заокружујући у већини „не” на рефе-
рендумима 2005, показали да се плаше „супер-
државе”.
Од слављеничких говора се данас очекује и да 

покажу више ентузијазма и више визионарства 
за стари циљ „све већег заједништва” али и више 
слуха за праве потребе Европљана, који су у ан-
кетама уочи рођендана показивали више „еврос-
кептицизма” од својих лидера. Позитивне и нега-
тивне оцене су углавном подељене на пола-пола, 
али је највећи минус свугде добила „еврокра-
тија”: административни апарат Уније концент-
рисан у Бриселу, који, упркос другачијем утиску, 
ипак није тако велики: ЕУ у својим надлештвима 
запошљава укупно 24.000 људи, мање него, на 
пример, британски медијски сервис Би-Би-Си 
(26.000).
То не  би требало да буде превише за институ-

цију која усаглашава највећи трговински блок 
света, економију која ће у целости ове године би-
ти динамичнија од америчке, подручје које при-
влачи чак 60 одсто свих америчких спољних ин-
вестиција. И групацију која тек треба да се ухва-
ти у коштац са унутрашњим противречностима 
спорог економског раста, високих трошкова не-
запослености и искушења које уверењу да тр-
жишни принципи морају да буду зачињени со-
цијалном правдом, доносе нови изазивачи у гло-
балној утакмици у продуктивности, Кина и Ин-
дија.
Упркос свим противречностима, недореченос-

тима и слабостима, ЕУ остаје модел међународ-
не сарадње, снага хармонизације и ослобађања. 
Није случајно што ка овој заједници гравитирају 
и многе од преосталих европских земаља, које 
још нису примљене у европску породицу, међу 
њима и наша матична земља, Србија.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Премијер премијера 
премијеру

Суђење оптуженима за убиство Зорана 
Ђинђића дошло је до самог краја. Или до оног 
што се у овом тренутку може тако назвати. 
Јер, у неким другим историјским приликама не 
би било ни почетка, у неким трећим, пак, тај 
крај би био много раније, а опет, у неким чет-
вртим овај крај, какав је сад, могао би бити 
тек озбиљан почетак. Али, како то рече Срђа 
Поповић, адвокат породице Ђинђић, „Србија 
тренутно не може да прими више истине”. 
Само сто грама. А оних кило и по?
Да је, на пример и само на пример, првог де-

мократски изабраног премијера у Србији зга-
зио трамвај, онда би ово суђење могло да се за-
врши у овом тренутку. Осудили би трам-
вајџију, и ћао. Као што сад хоће да осуде уби-
це, и ћао.
Али, да ли је то исто? У чему је разлика из-

међу трамвајџије Ђоке и снајперисте Звекија, 
у првом концентричном кругу смрти, односно 
Легије, Шиптара, Владе Будале и осталих чо-
веколиких мајмуна у наредним круговима око 
Зорана Ђинђића? Разлика је у томе што снај-
периста није пуцао случајно, као што би то 
свакако био један несрећан случај са трам-
вајем. Снајпериста је сам изјавио да је то за 
њега био чин патриотизма. Иза тог недела, 
дакле, има дебелог слоја којечега апстракт-
ног. Ако убијаш премијера, онда хоћеш да 
мењаш власт, а мало је вероватно да је Легија 
мандат за састављање владе хтео да понуди 
Дући Шиптару. Земунски клан није имао наме-

ру да се бави политиком, него да неометано 
настави своју дотадашњу делатност. Има ко 
се бави политиком…
Зар Легија, оног дана кад се предао, није 

изјавио како је то урадио „јер има поверања у 
ову власт”?! Тада је на власти већ био дожи-
вотни премијер Србије Војислав Коштуница. 
У Ђинђићеву власт Легија није имао поверења, 
али у Коштуничину јесте. Па се онда у затво-
ру распиштољио и расписао. О својој каријери 
професионалног убице, пардон, војника, легио-
нара, команданта Јединице за специјалне опе-
рације (ЈСО). Исте оне Јединице која је хтела 
да смењује министре у влади Зорана Ђинђића. 
Оне која је у пуној ратној опреми блокирала 
главну џаду на Новом Београду – кад је Ђинђић 
одбио да му Легија кроји Кабинет. Коштуница 
је тад био председник СР Југославије. И он се 
овим поводом обратио јавности и практично 
подржао екипу с пушкама. Он то није дожи-
вео као пуч, више као штрајк, иако овакве 
структуре по закону немају право на штрајк. 
„Лекари штрајкују у белим мантилима”, ре-
као је Војислав Коштуница, „зашто је онда 
чудно што ЈСО штрајкује у униформама?” 
Чудно је што председник СРЈ и врховни коман-
дант Војске није позвао „Кобре” и угушио по-
буну. Али како кад је његов најбољи пријатељ 
Ацо Томић, шеф Војне безбедности, већ дао 
реч Легији да се Војска неће мешати у његов 
сукоб са Ђинђићем.
Због свега овога суђење није смело да се за-

врши без сведочења Војислава Коштунице. Без 
разоткривања политичке позадине једног по-
литичког убиства.
Премијер, међутим, има преча посла. Што 

дуже на власти – то мање у судници. Не знам 
чега се плаши. Па сигурно би добио статус за-
штићеног сведока.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

У случају да не буде договора о новој резолу-
цији Савета безбедности о Косову, може доћи 
до нестабилности, па чак и хаоса на Балкану. 
Косово ће се наћи у агонији, а цену ће поново пла-
тити Европа, не Русија или САД.

 Оли Рен,
европски комесар за проширење

Сматрам да је Рен у праву када констатује да 
одлагање решења може довести до хаоса на 
Балкану.

 Андреас Цобел,
амбасадор Немачке у Србији

Оли Рен има велике проблеме у ЕУ. Заправо, 
бриселска администрација је одлучила да преуз-
ме протекторат над Косовом и да направи неза-
висну државу. Један део те бирократије – у коју 
спада Оли Рен – при томе није консултовао вла-
де ЕУ. Бојим се да ће ова врста аргументације 
подстаћи на насиље, а истовремено ће одврати-
ти владе ЕУ да учествују у мировној мисији на 
Косову. Не помаже ово ни Београду, и Београд не 
треба с тим да манипулише, не помаже ни При-
штини. Да ли помаже Олију Рену у борби за пре-
власт над другом струјом коју предводи Хавијер 
Солана, ја то не знам.

 Душан Јањић,
аналитичар из Београда

Ја не знам ко ће против кога да се бори овде и ка-
кав тип насиља се очекује, да ли ће се борити Ср-
би против НАТО-а, Албанци против НАТО-а или 
Срби против Албанаца. Могу да буду неке инци-
дентне ситуације као 2004, али нема потенцијала 
за ратни сукоб. Ово што Холбрук и Рен говоре, то 
су реторичке претње, то је нека врста мини хлад-
ног рата на неком маргиналном питању, као што 
је Косово, где Русија и Запад одмеравају снаге.

 Шкељзен Малићи,
аналитичар из Приштине

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Државне плате у нашој матичној земљи расту 
вртоглавим темпом

Србији прети
„Мађарски синдром”?

Просечна зарада без пореза и доприноса (нето 
зарада) у Србији исплаћена у фебруару износила 
је 25.228 динара. У односу на нето просек исп-
лаћен у јануару, номинално је била већа за 4,59, а 
реално за 4,8 одсто, саопштио је крајем прошле 
недеље Републички завод за статистику. Алар-
мантнији податак од горе наведеног јесте да је 
просечна нето зарада исплаћена у фебруару ове 
године у односу на исплаћену у истом месецу 
2006. номинално била већа за 28,93 а реално чак 
за 23,5 одсто. Просечна нето зарада исплаћена у 
прва два месеца ове године, у поређењу са истим 
периодом претходне, била је номинално већа за 
30,71, а реално за 24,37 одсто.
Узимајући у обзир горе наведене податке, чи-

ни се оправдана недавна критика стручњака 
ММФ-а која се односила на велики номинални 
раст плата у 2006. и првим месецима ове године 
као и опомена те институције да такав раст зара-
да и расипнички скројен буџет за 2007. сигурно 
трасирају пут растућој инфлацији у Србији.

„Раст зарада у прва два месеца ове године у нај-
већој мери је последица повећања плата које се ис-
плаћују из буџета и у јавним предузећима”, изја-
вио је за београдски дневни лист „Политика” Ми-
ладин Ковачевић, сарадник Макроекономских 
анализа и трендова, и додаје: „То се дешавало уг-
лавном у другој половини 2006, а нарочито у пос-
ледња три месеца прошле године. Претходио је 
ребаланс буџета у октобру, али тај убрзани раст је 
настављен и у првим месецима ове године.”
Ковачевић наводи да су, на пример, у овом пе-

риоду плате у јавним предузећима, као што су 

ЕПС и НИС, у јануару у односу на децембар у 
просеку реално биле веће за 21 одсто. Статисти-
чари су забележили да је повећању највише до-
принео јануарски номинални скок зарада у ЕПС-
у у односу на децембар за чак 76 одсто, а у по-
ређењу са јануаром прошле године за више од 90 
процената. Тако је укупан међугодишњи номи-
нални раст зарада у јануару у јавном сектору до-
стигао око 30 одсто, а реални 26,3 процента. По-
ређења ради, у наведеном периоду у привреди и 
приватном сектору, плате су реално повећане за 
20 одсто, што је око 3,5 пута више од оствареног 
раста БДП-а у 2006. години од 5,8 одсто.
Главни генератор раста плата је јавни сектор, 

дакле буџетски сектор и јавна предузећа. То је у 
међугодишњем периоду узроковало раст укупне 
тражње за више од 20 одсто, при чему плате ни-
су једини узрок повећања тражње, већ и кредити 
који се све више одобравају становништву. То 
значи да се одиграва експлозија потрошње која 
прети да угрози ценовну стабилност и спољнотр-
говинску равнотежу. Ако се ништа не предузме, 
могућ је осетнији раст инфлације, али и спољ-
нотрговинског и дефицита текућих плаћања са 
иностранством, који би угрозили спољноеконом-
ску равнотежу, укупну стабилност и будући раз-
вој. Ковачевић подсећа да су на то указали и 
стручњаци ММФ-а приликом недавне посете 
Србији, а аутори Макроекономских анализа и 
трендова још од августа 2006.
Ковачевић каже да би, за почетак, било нај-

боље да Србија коначно добије нову владу, затим 
да се донесе нови буџет, који би био рестриктив-
нији од предложеног, и најзад да се хитно успос-
тави буџетска дисциплина и да се у његов оквир 
стави и Национални инвестициони план, који би 
био детаљно ревидиран.

„Постојеће плате у одређеним секторима би 
морале да се замрзну, а у екстремним случајеви-
ма одобрена повећања да се сведу на адекватну 
меру”, истиче Ковачевић и додаје да то подразу-
мева и наставак рестриктивне монетарне поли-
тике, али и најхитније стратешко планирање 
трансформације јавних предузећа.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

„Драга би ли хтела да те водим кући јако вели-
ким аутом са возачем?”

„Наравно!”
„Онда ћемо причекати аутобус.”

Храбар:
Када дођеш усред ноћи пијан кући, жена је већ 

у кревету, али још не спава. Узмеш столицу и 
седнеш испред њеног кревета. На њено питање:

„Шта радиш?”, одговориш:
„Желим да седим у првом реду када почне 

циркус.”

Храбрији:
Када дођеш кући усред ноћи добро пијан, жена 

те чека са метлом у руци, а ти је упиташ:
„Чистиш или се спремаш да некуд одлетиш?”

Најхрабрији:
Када дођеш кући усред ноћи, миришеш на пар-

фем и имаш шминку на кошуљи. Опалиш жену 
по задњици и кажеш:

„Ти си следећа!”

„Не могу да разумем како си могла да се удаш 
за таквог старца!”

„Драга моја, кад узимаш паре, не гледаш које 
године су штампане!”

„Да ли би спавала са мном за 100 000 евра?”
„Па, кад размислим, бих!”
„А за 10 евра?”
„Како се усуђујеш? Шта ти мислиш ко сам 

ја?”
„То смо већ утврдили, сад се само ценкамо!”
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Српска школа у Будимпешти

Митрополит Јован посетио 
Српску школу

само бацају воду, али не може све да 
се прочисти.
У Африци сваки дан умре пови-

ше стотина деце због недостатка во-
де и због прљаве воде. Вода је јако 
важна природи. Човек може да из-
држи три дана без воде. Нажалост 
сваки дан има мање чисте воде. јад-
не рибе и остале животиње у реци 
сваки дан умиру. Вода је најважнија 
течност на свету. Рибе не могу да 
живе без воде. Око нас све више и 
више слатке воде недостаје што је 
проблем. Вода нам јако пуно значи 
сем тога да се пије и купа се с њом. 
Вода се лако загађује с тим да је ба-
цамо и још многе ствари.
Вода која се улива у реку увек се 

загађује. Вода нам јако пуно значи 
јер без ње сад не би живели.

Нина Макаи

Лепа вода
Вода је веома важна, јер ако је не-

ма, онда ће нестати сва жива бића. 
Људи убијају животиње да би пре-
живели. Свима је потребна вода, јер 
ако нема воде нема ни људи, ни жи-
вотиња а ни биљака.
Људи троше пуно воду, јер тре-

бају да се купају и да пију. Свака 
животиња се храни другим живо-
тињама, али морају и да пију воду и 
због тога је исто вода потребна. У 
природи има две врсте воде. Једна је 
слана, а друга слатка. Слатка се пије 
а слана не. Људи користе воду да би 
пили, да би се купали и да би дали 
кућним љубимцима. Људи веома 
загађују воду!

Сара Стануловић

Шта деца знају о води?
– Вода је најважнија течност на 

свету.
– Када не би било воде не би мо-

гао нико да живи. Воду сви пију, љу-
ди и животиње на уста, а биљке на 
корење.

– Воде има највише на Земљи. 
Она је и у морима и океанима и у ре-
кама и у језерима, чак и тамо где не-
ма људи.

– Вода је много корисна и много 
опасна, ако је поплава.

– Вода је најлепше пиће.
– Вода нема ни боју, ни мирис, ни 

укус, провидна је као да је и нема, а 
опет је најважнија.Њ егово Високопреосвештенс-

тво митрополит загребачко-
љубљански и целе Италије 

господин Јован (Павловић) 22. мар-
та посетио је Српску основну школу 
и гимназију у Будимпешти. До сус-
рета је дошло на иницијативу мит-
рополита који је тога дана боравио у 
главном граду Мађарске. За-
хваљујући залагању универзитетс-
ког професора Димитрија Стефано-
вића, Високопреосвећени Јован је у 
пратњи академика Момчила Спре-
мића, универзитетског професора 
Томислава Јовановића, директора 
Музеја српске православне цркве у 
Београду Мирослава Илића и ђако-
на Зорана Остојића гостовао у на-
шој васпитно-образовној институ-
цији. Митрополита Јована је у својој 
канцеларији примила и поздравила 
директорка Катица Рус, која је изра-
зила своје задовољство што је Њего-
во Високопреосвештенство издвоји-
ло времена да се упозна са радом и 
делатношћу Српске школе у Будим-
пешти. Потом је директорка упоз-
нала госте са историјатом школе и 
са свакодневним проблемима са 

којима се наше училиште свакод-
невно суочава. Митрополит Јован 
није случајно посетио пештанску 
Српску школу, наиме, у Загребу су 
учињени први кораци функциони-
сања Српске-православне гимна-
зије „Кантакузина Бранковић” под 
патронатом Његовог Високопре-
освештенства. Високодостојник 
 Српске православне цркве је након 
обиласка зграде школе био пријатно 
изненађен и није скривао своје оду-
шевљење, указујућу на сличне пот-
ребе да се српска омладина у Хрват-
ској васпитава и учи у тако квали-
тетној гимназији као што је то Срп-
ска школа на Тргу ружа. Он је, при-
том, указао и на то да Срби у Хрват-
ској, оправдано желе да имају своје 
школе, а посебно гимназију у Загре-
бу какву је Мађарска српској нацио-
налној мањини у Будимпешти, очи-
то, веома успешно омогућила и реа-
лизовала.
Након упознавања са школом ди-

ректорка Катица Рус је Његово Ви-
сокопреосвештенство митрополита 
Јована и остале госте позвала на ру-
чак.

У једињене нације су читаву де-
ценију (од 2005. до 2015. годи-
не) прогласиле међународном 

деценијом заштите и очувања вода 
на Земљи. На Светски дан вода, 22. 
марта, ученици првог, другог и 
трећег разреда Српске основне шко-
ле у Будимпешти су били у При-
родњачком музеју, а ученици четвр-
тог разреда у зоолошком врту. Тамо 
су имали прилику да виде и сазнају 
нешто више о становницима вода 
као и значају чисте воде за целокуп-
ни живот на нашој планети.
Пролазећи кроз музеј, деца су 

учествовала у квизу и на крају била 
награђена налепницама са сликом 
диносауруса, а сваки разред је до-
био вредну књигу о фосилним оста-
цима прастановника вода.

Весна Чаплар

Састави ученика
2. разреда Српске 

школе у Будимпешти
Вода

Без воде не можемо да живимо. 
Ми загађујемо воду тако што пере-
мо судове, купамо се и друго… Вода 
исто припада природи. Ако је вода 
прљава онда у њој рибе угину. Уко-
лико би вода била мало чистија, та-
да би било више риба и више морс-
ких животиња. Људи убијају живо-
тиње да би се хранили. Свака живо-
тиња се храни другом животињом. 
У води живе животиње које могу да 
угину пошто загађујемо воду. Оне 
могу да живе само у чистој води. За-
то чувајмо чистоћу воде!

Александра Вечић

Шта значи вода?
Вода нам значи живот. Без воде 

не можемо живети. Воду користе 
људи, животиње и биљке. Читав 
живи свет, рибе могу да живе само 
у чистој води. У загађеној води ри-
бе угину. Загађена вода је опасна за 
живи свет. Треба да чувамо чис-
тоћу воде, како мора, тако језера и 
река.

Филип Шавија

Састав о води
Вода је јако важна сваком живом 

бићу. Много река је загађено. Људи 

Предавање нашим ђацима у Природњачком музеју 

Практично занимање поводом Дана вода

Светски дан вода

Митрополит Јован и Катица Рус у обиласку Српске школе у Будимпешти
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Поново оживљавање Лазареве суботе у Табану
Вековима па чак и у годинама пред Други светски рат 1941. године још се 

долазило код српског крста у Табану на Лазареву суботу пред Цветном не-
дељом по врбицу. Вековима је литија, крећући од наше саборне цркве, у Буди-
му ишла по врбицу на Лазареву суботу подно Гелертовог брда испред кућа 
српских трговаца и занатлија, до Блатног купатила званог Гелерт па назад 
до српског крста на Табану. Безбројни барјаци су се наслањали на дрва врбе. 
Учесници литије су ту износили посна јела и пиће. Деца су јела свој леквар-
пекмез који су добијали од српских домаћица. На крају су сви заједно отпе-
вали тропар Лазареве суботе. У свим српским црквама овог дана се пре под-
не служило богослужење. У цркву су грађани доносили тек олистале гран-
чице младе врбе. После освећења гранчице су свештеници делили људима 
који су их носили својим кућама да их ставе изнад свечарске иконе.
Постоји изобиље записа који казују да је то био и празник деце која су 

тог дана са лончићима ишла од куће до куће по „леквар”-пекмез који су 
 српске домаћице још у јесен кувале.
Код нас Срба одувек је био обичај да деца за Врбицу добију нове хаљине, 

одела и звонце, па се тако ишло по врбицу, звонећи све време док литија 
није пристигла до крста. Био је обичај да одрасли беру врбине гранчице и 
њима „ударају” децу изговарајући разне жеље: „Да те Бог поживи, да по-
растеш као врба”.
Врбица је уједно била дан дечје радости, један од дана кад су деца и це-

ла младеж имали своју светковину. Врбицу су раније по нашим школама 
славили као школску славу. Предвођени својим учитељем и попом ученици 
у новој одећи су одлазили на школске излете обично у близину неког извора 
где је било неколико врба. Извори су код старих Словена сматрани природ-
ним светилиштима.
Врба се одвајкада сматрала магичним растењем, шибљиком живота, 

оживљења, због чега јој се давао посебан значај. На дан Младенаца њом су 
ритуално шибали децу, да би била здрава, витка, ведра и брзо расла а мла-
деж се њом на Врбици обредно китила. врба је код нас била симбол раста, 
плодности, размножавања, јер се Врба примала једноставним побадањем 
врбине гранчице у земљу. Врбино пупилање се називало Врбопуцем.
У српским земљама па и код нас у Угарској били су обичаји да се у шес-

тој недељи ускрсног поста девојчице крећу у поворци у свом селу. Пошто 
су ове девојачке поворке биле уочи Лазареве суботе називали су их Лазари-
це.Обичај Лазарица је најављивао да наступа нови нараштај. Са овим оби-
чајем девојчице су прелазиле у ред девојака одраслих за удају. Због тога су 
све девојчице годинама активно учествовале у Лазарицама.
Раније у нашим насељима цела цветна недеља је протицала у знаку спре-

мања за велики народни празник Врбицу која је увек била у суботу а Цвети 
у недељу. У суботу су сви ишли по врбицу или у врбице, да уберу гранчице 
олистале врбе. Девојке су током седмице у околним шумама и ливадама 
брале љубичицу, јеглику – жуту љубичицу, процепак, вирибабу и кукурек. 
Тих дана се народ китио врбицом и копривом јер се у народу веровало да ове 
биљке имају магичну моћ. Врба – симбол рађања, а коприва – браник од сен-
ке, женског демона који напада породиље. Због тога су се девојке опасива-
ле врбиним гранчицама а породиљама је под јастук стављана коприва.
Српска самоуправа у Будим граду би желела да заједно са нашом основ-

ном школом и гимназијом, са Будимпештанском и Земаљском самоупра-
вом, као и са свим Србима заједно оживи овај наш традиционални праз-
ник, наш вековни обичај. Српска самоуправа у Будим граду ће 31. марта у 
10 сати поставити два венца код српског крста у табанском парку и на-
дамо се да ће се нашем позиву одазвати све наше горе поменуте институ-
ције и наш народ. Др. Данило Урошевић

„Веронаучни камп 2007.”
У организацији наше Епархије јубиларни – 15. веронаучни камп биће 

одржан ове године у Будимпешти од 22. до 29. јула. Могу се пријавити 
деца од 6 до 15 година која су активна у Цркви и похађају веронауку. За-
једно са свештеницима-вероучитељима и искусним васпитачима деца 
ће бити смештена у обновљеном интернату Текелијанума. Осим сме-
штаја имаће и потпуно снабдевање: доручак, ручак и вечеру. У програ-
му као и ранијих година поред часове веронауке, црквеног појања биће 
и ручног рада и осталих душекорисних занимања. Главна тема ового-
дишњег кампа је: „Свети Сава – наш први учитељ”. У оквиру разоноде 
предвиђена су и купања на градском базену и излет у Сентандреју.
Пријава се врши са уплатом од 10.000 фт. аконтације. Пријавити се 

можете до 10. јуна ове године код својих парохијских свештеника и 
код организатора о. Павла Каплана на тел. 06-24-482-572.

Фестивал дечјих драмских радионица
И ове године наставља се иницијатива покренута пре две године, са 

циљем да деца упознају и заволе српску драмску делатност и да и на 
тај начин чувају и негују свој матерњи језик. Организатор фестивала 
је Културни и документациони центар Срба у Мађарској, а фестивал 
ће се одржати у Сеоском дому у Десци, 21. априла 2007. године са 
почетком у 10.30 часова.
Заинтересоване дечје драмске групе могу да се пријаве писмено на 

број 06 1 331 5345 (телефон и факс Самоуправе Срба у Мађарској, Бу-
димпешта), фестивал није такмичарског карактера, а ми очекујемо све 
заинтересоване – децу и одрасле да присуствују овој манифестацији.

Конкуришите са цртежима „Наша школа”
Културни и документациони центар Срба у Мађарској расписује кон-

курс за цртеже деце основне и средње школе на тему „Наша школа”. Ра-
дове слати најкасније до 12. маја 2007. на адресу центра: Magyarországi 
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 
3. Цртежи деце биће део путујуће изложбе која ће се приказати у срп-
ским насељима широм Мађарске, а најбољи радови се и награђују.

Ускршњи бал у Сантову
КУД „Весели Сантовчани” приређује Ускршњи бал

8. априла 2007. с почетком у 20 сати
у сантовачкој Сватовској дворани

Свира оркестар „Споменар” из Кљајићева (Србија) и
оркестар „Зора”, под руководством Крунослава Агатића-Киће

Сваког госта очекују томболе и пријатна изненађења
Понуда: вечера, бифе. Улазница: 1.500 фт

Резервације столова код Евице Чатић-Козић
Телефони: 06-79-454-495, 06-30-5090-048

Конкурси Јавне фондације
за националне и етничке мањине

Јавна фондација за националне и етничке мањине расписује
конкурсе:

1. За организовање приредаба из области културе и верског живота:
Реализација програма – између 1. марта 2007. и 29. фебруара 2008.
Рок предаје конкурса: 6. април 2007.

2. Образовање стручњака јавног живота
Реализација програма – између 1. априла 2007. и 29. фебруара 2008.
Рок предаје конкурса: 6. април 2007.

3. Дечји и омладински табори на матерњем језику
Реализација програма – између 1. марта 2007. и 29. фебруара 2008.
Рок предаје конкурса: 6. април 2007.

Конкурсне пријаве треба да се доставе путем поште
на следећу адресу:

MNEK Közalapítvány 1387 Budapest, 62. Pf. 25.
Све информације на телефон:

06-1-321-3352, 06-1-321-7364, 06-1-321-7370
Или – http:/www.mnekk.hu

Балканска музика – плесачница
2. априла, од 20 сати у будимпештанском Културном центру

на тргу Алмаши свира оркестар – Тракија
(Budapest, VII Almássy tér 6.)

Промоција књиге Бранка Кресојевића
Позивамо вас да присуствујете промоцији књиге Бранка Кресоје-

вића под називом Београд-Париз. (Бродски дневник бродa Никола 
Тесла). Промоција књиге ће се одржати 4. априла 2007, са почетком 
у 19.00 часова, на броду-ресторану Vogue, Будимпешта (1137 Újpesti 
alsórakpart 1.).
Информације и резервације: 061-350-7000, 06-30-942-5027
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Разлике ипак постоје
Р уска православна црква се не 

слаже са мишљењем бечког 
надбискупа, кардинала Крис-

тофа Шенборна о богословским раз-
ликама између православне Цркве и 
римокатоличке.
Јерарх римокатоличке Цркве је 

изјавио да је из многобројних бого-
словских дијалога које су последњих 
деценија водили богослови обеју 
Цркава постало јасно да „Право-
славна и римокатоличка Црква 
имају заједничке ставове о скоро 
свим богословским проблемима”. 
Он је још додао да је највећи про-
блем око кога Цркве не могу да се 
сложе – примат римског папе.

„Овакво мишљење је распро-
страњено међу већином представ-
ника католичке јерархије. Ми бисмо 
га назвали сувише тријумфалним”, 
изјавио је, коментаришући изјаву 
кардинала, секретар ОВЦС-а Руске 
православне цркве за међухришћан-
ске односе свештеник Игор Вижа-
нов.

Он је истакао да право да доноси 
закључке који се односе на богослов-
ске разлике међу православнима и 
католицима припада Међународној 
богословској комисији за дијалог 
међу двема Црквама, која делује од 
краја 1970-их и почетка 1980-их го-
дина. „Њен рад сведочи о томе да ми 
имамо о чему да разговарамо. Ово 
питање не би требало да се поједнос-
тављује. Разлике постоје и оне су 
формулисане у току више од хиљаду 
година од нашег одвојеног пос-
тојања”, истакао је о. Игор Вижанов. 
Он је указао на то да, за разлику од 
општег мишљења представника ри-
мокатоличке Цркве о томе да међу 
православнима и католицима прак-
тично не постоје богословске разли-
ке, „скоро сви православни богосло-
ви се слажу да те разлике постоје”.
По речима о. Игора учења о фи-

лиокве, о непорочном зачећу Мајке 
Божије, „а да не говоримо о питању 
примата римског папе за православ-
ну свест су неприхватљива”.

Осам година од бомбардовања
У Цркви светог Марка у Београ-

ду, у суботу 24. марта служен 
је парастос жртвама НAТO 

aгрeсиje нa СР Jугoслaвиjу 1999. гo-
динe. Парастосу су присуствовали 
премијер Србије Војислав Кошту-
ница и министри српске Владе.
Током 78 дана бомбардовања у 

акцији под називом „Милосрдни 
анђео”, у којој је учествовало 19 зе-
маља чланица НАТО, погинуло је 
између 1.200 и 2.500 људи, док је ви-

ше хиљада рањено. Тешко је ош-
тећена инфраструктура, војни и ци-
вилни објекти, културни спомени-
ци, а штета је процењена на између 
30 и 100 милијарди долара.
Бомбардовање је уследило након 

неуспешних преговора у Рамбујеу и 
Паризу у фебруару и марту 1999. го-
дине, а као разлог за бомбардовање 
западне силе су навеле заштиту 
људских права Албанаца на Косме-
ту.

Против геј параде у Москви
Р уска православна црква је про-

тив одржавања геј параде пош-
то је хомосексуална пропаганда 

штетна по друштво, изјавио је заме-
ник шефа Одељења за спољне посло-
ве у московској Патријаршији про-
тојереј Всеволвод Шаплин. Комен-
таришући извештаје да геј заједница 
у Москви планира да оформи орга-
низациони комитет за најављену геј 
параду у мају, упркос томе што им 
прошле године није дата дозвола за 
сличну манифестацију, протојереј 
Шаплин је истакао да „друштво од-
бацује хомосексуалну пропаганду 
која изазива озлојеђеност и протес-
те”. Протојереј Шаплин је рекао да 
геј заједница у Русији може да живи 
на начин на који то жели, али да је 
њихов утицај на друштво, посебно 
на децу, нешто што захтева одговор 
друштва и власти.

„Власти морају да слушају 

мишљење јавности, а не неке кроз 
које говоре стране групе или бучна 
шачица пропагандиста хомосексуа-
лизма”, рекао је Шаплин.
Скоро 200 активиста за права хо-

мосексуалаца марширало је у мају 
прошле године кроз руску престо-
ницу што је изазвало сукобе са чла-
новима политичких странака, вер-
ских и радикалних покрета након 
којих је ухапшено око 120 људи.
Градоначелник Москве Јуриј 

Лужков окарактерисао је марш као 
„сатански чин”, поручивши да ове 
године неће бити дозвољен ни поку-
шај хомосексуалаца да марширају 
руском престоницом.
Организатори параде, међутим, 

најављују да ће ове године фестивал 
трајати три дана и да ће марширати 
Москвом у знак подршке толеран-
цији људи са различитим сексуал-
ним оријентацијама.

Проблеми у Индонезији
М итрополит Хонгконга и Југо-

источне Азије (Цариградска 
Патријаршија) огласио се по-

водом ситуације у Индонезији.
Православни хришћани у Индо-

незији су се придружили списку 
оних које нападају муслимански 
екстремисти. Свештеник Методије 
Сри Гунарјо, његова породица и ос-
тали православни верници су про-
теклог викенда били предмет оз-
биљних претњи и терора. Иако не 
постоји извјештај о физичким пов-
редама, вербални, психолошки и 
други облици овог злостављања су 
неоспорни.
Оцу Методију је под грло стављен 

нож док су нападачи од њега захте-
вали да затвори цркву у области 
Бојолали на Јави. Треба нагласити 
да је мисија православне Цркве у 
овој области веома успешна и не-

престано се побољшава. Велика 
група муслиманских протестаната 
се окупила у црквеном дворишту 
тражећи од оца Методија и црквене 
заједнице да испуне њихове захте-
ве. Нападачи нису из Бојолалија 
пошто су се локални хришћани и 
муслимани удружили, пружајући 
на тај начин подршку оцу Мето-
дију, који је познат по својој љубави 
према свим људима који живе у тој 
области. Отац Методије је заједно 
са својом породицом био присиљен 
да напусти дом да би избегли даље 
претње.
Митрополит Никита још није био 

у могућности да ступи у везу са 
оцем Методијем, мада је у сталним 
контактима са осталим свештенс-
твом у Индонезији. Он је затражио 
од верника да се моле за мир и пре-
кид насиља над Црквом.

Хектар за Путина
Р уски председник Владимир Пу-

тин посетио је краљевину Јор-
дан. Том приликом обишао је 

обалу реке Јордан, на месту где се, по 
Предању, крстио Господ Исус Хрис-
тос. Руски председник је од јорданс-
ког краља добио изузетан поклон – 
хектар приобалне земље који се мо-
же користити само у „верске сврхе”. 

Председник Путин је позвао руске 
бизнисмене да помогну Московској 
патријаршији да ту сагради велику 
цркву и ходочаснички центар. Са из-
раелске стране, приступ реци Јорда-
ну могућ је само два пута годишње, 
уочи Богојављења и на Велики уто-
рак. Краљевина Јордан неће ограни-
чавати долазак поклоника.

Ватикански годишњак
У Ватикану је објављен Понтифи-

кални годишњак 2007 који са-
држи податке о целокупној Ри-

мокатоличкој цркви, свим институ-
цијама, монашким редовима, органи-
зацијама, бискупијама, као и регистар 
имена. Прошле године именовано је 
180 бискупа, основано дванаест бис-
купија и девет митрополија у свету. У 
свету има 1,115 милијарди римокато-

лика, око 17 милиона више него пре 
годину дана. То представља 19,2 про-
цената светског становништва. По-
раст се не бележи у Европи, већ по-
себно у Африци. Свештеника има 
406.411, а у оквиру тог броја Европа 
назадује, иако их има равно 200.000, 
односно 49,3% од укупног броја. Сту-
дената богословије има 114.000, што 
представља благи пораст.


