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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Делегација града Бања Луке
у посети мађарском граду

Побратимљење Сегедина
и Бања Луке?

Х оће ли доћи до побратимљења 
или партнерске сарадње из-
међу Сегедина и Бања Луке? 

Ово питање с правом се поставља 
након посете делегације града из Ре-

Улепшавање мохачке Водице

Постављен Часни Крст у Мохачу
Н екадашње ходочасно место 

мохачких па и барањских Ср-
ба уопште, Водица, на Велики 

Петак била је поново у центру па-
жње а како и не би када је за-
хваљујући труду, залагању и добро-
вољним материјалним прилозима 
српских православних верника па и 
иноверних, на узвишеном месту мо-
хачких винограда, одмах до капеле 
постављен Часни Крст.
Још пре тога, Мохачани предвође-

ни Зорицом Степанов, потпредсед-
ником месне српске мањинске само-
управе и Норбертом Бугарским, ста-
ратељем мајшанске српске право-
славне цркве, уједно председником 
Удружења за очување и улепшавање 
вредности града Мохача, извршили 
су улепшавање околине: са две стра-
не постављена је жива шикара, по-
сађене су и две липе, посијана трава.
Сви земљишни радови су урађе-

ни а каменорезац, ангажован од 
стране мохачке српске заједнице, 
одвезао је у своју радионицу преко 
сто година стари крст где је извр-
шио најнеопходније радове на обно-
ви која је приведена крају 6. априла.
Поновно постављање Часног Крс-

та на Водици изазвало је оду-
шевљење свих који су учествовали 
у друштвеним радовима и својим 
прилозима потпомагали дотери-

На седници месне српске мањинске 
самоуправе

О актуелностима
у Новом Сентивану

Б удући да је било нужно извр-
шити модификацију буџета, 
Самоуправа Срба у Новом Сен-

тивану 11. априла текуће године одр-
жала је своје заседање на којем је по-
ред разматрања поменуте теме има-
ла и додатне обавезе којима је на-
стојала да удовољи.
Седницом је председавала Јелена 

Марковљев-Веселинов, председни-
ца бираног тела Срба у Новом Сент-
ивану, а чланови српске мањинске 
самоуправе су, након корекције 
буџета, једногласно прихватили да 
се остатак пара уложи у реализа-
цију излета у Сентандреју који се 
планира већ две године. Сада су нај-
зад и средства обезбеђена за путо-
вање у које ће бити укључени и ђаци 
а Новосентиванци су спремни да 
места уступе и Дешчанима, Сеге-
динцима, Сирижанима. Екскурсија 
се планира у првој половини јуна.
У другој тачци дневног реда на 

тапет су доспели летњи кампови… 
Бирано тело Срба је одлучило да ће 
сносити половину трошкова свих 
полазника Новосентиванаца који се 
пријаве на батањски комплекс-та-
бор, балатонфењвешки језички 
камп, односно, веронаучни камп 
који ће се ове године одржати у Бу-
димпешти, Текелијануму.
У „Рaзном” се говорило о улеп-

шавању порте месне српске право-
славне цркве и важности рекон-
струкције светог храма… Чланове 
Самоуправе Срба у Новом Сентива-
ну је посебно обрадовала вест руко-
водства локалне самоуправе села 
које је наговестило да ће насеље фи-
нансирати, извршити улепшавање 
порте и околине древне светиње!
Што се тиче обнове светог храма, 

због беспарице, највероватније да ће 
се постепено извршити одређени 
реконструкциони послови. Ново-
сентиванци су већ добили предра-
чун реконструкције према којем би 
извођачки радови коштали три ми-
лиона форинти. Пошто за сада толи-
ко пара нема, месна Српска право-
славна црквена општина је спремна 
да купи црепове и у две-три фазе да 
извршити радове. Најхитније би 
требало обновити кров светиње.
У наставку заседања размотрени 

су садржаји писама и позивница 
који су пристигли на адресу бира-
ног тела Срба у већ поменутом на-
сељу а следећа седница месне српс-
ке мањинске самоуправе заказана је 
за средину јуна како би се и месни 
Срби достојно припремили за 
учешће у „Дану села” које ће се нај-
вероватније одржати 24. јуна текуће 
године.

Предраг Мандић

публике Српске 
мађарском граду на 
Тиси, крајем марта, 
приликом које је до-
шло и до првих зва-
ничних разговора 
представника двају 
насеља.
Будући да у Бања 

Луци живе и припад-
ници мађарске наци-
оналности, они су 
изразили своју жељу 
да дође до тешњег 
повезивања са ма-
тичном земљом при 
чему су имали у ви-
ду да би се и Срби из 
поменутог града 
могли повезати са 
Србима у Мађарској. 
Тако је, како нам ре-
че Милан Балабан, 
самостални стручни 
сарадник за међуна-
родну сарадњу каби-
нета градоначелника 
града Бања Луке, 
вођа делегације, од-

лука пала на Сегедин а повезивање 
двају градова подржали су и својим 
личним залагањем потпомагали 
господин Имре Варга, амбасадор 
Републике Мађарске у Сарајеву, од-
носно, господин Бранимир Мандић, 
амбасадор Босне и Херцеговине у 
Будимпешти.
У Градоначелничком уреду града 

Сегедина делегацију Бања Луке 
примио је сам градоначелник Ласло 
Ботка а приликом првих званичних 
контаката двају насеља дотакнуте 
су могућности сарадње на пољу 
привреде, културе и спорта. Како је 
истакнуто, посебну улогу у повези-
вању двају градова могли би да 
имају универзитети, наиме, поред 
Сегедина и Бања Лука је универзи-
тетски, образовни, културни центар 
који располаже са 13 факултета, 
15000 студената, 13 средњих школа, 
32 основне школе, позориштима, 
хоровима, културно-уметничким 
друштвима итд….
Приликом разговора постигнут је 

договор да Сегединци узврате посе-
ту: привредна делегација мађарског 
насеља у Бања Луку ће отпутовати 
у првој половини јуна текуће годи-
не.
Бањалучани су свој боравак у 

граду на Тиси искористили и за оби-
лазак града Сегедина приликом 
којег су посетили и месни српски 
православни храм. Милан Балабан, 
самостални стручни сарадник за 
међународну сарадњу кабинета гра-
доначелника града Бања Луке, вођа 
делегације изразио је своје оду-
шевљење због лепоте иконостаса и 
уопште древне светиње и истакао 
своју наду да ће мађарске власти 
подржати реконструкцију сегедин-
ске српске православне цркве која 
представља бисер града Сегедина!

Предраг Мандић

вање, улепшавање некадашњег пок-
лоничког места мохачких и барањс-
ких Срба уопште! Овим чином, ина-
че, није окончана племенита ини-
цијатива Мохачана, наиме, у плану 
је да се Водица у потпуности доведе 
у ред, овде изгради једно уређено, 
естетски лепо одмаралиште где ће 
сви хришћани, пре свега српски 
православни верници наћи душев-
ни мир, богоугодбене тренутке. Баш 
зато, главни организатори радова 

намеравају да у скорашњој будућ-
ности набаве и клупе те столове…
У сваком случају, Водица са 

својим изгледом већ сада очарава а 
Мохачани заслужују све похвале 
што су довели у ред некадашње сте-
циште и средиште барањских срп-
ских православних верника које ће, 
према плановима, на Велику Гос-
појину поново постати место 
окупљања Срба у Барањи!

Предраг Мандић

Милан Балабан, Бранимир Мандић и  Ласло Ботка



хроника хроника хроника хроника хроника хроника хроника Хроника хроника

Будимпешта, 19. април 2007. 3

XIV Међународни сајам књига
у Будимпешти

Прилика за мањине
У Будимпешти је од 12. до 15. ап-

рила одржан XIV по реду 
Међународни сајам књига, где 

су и ове године приказана најновија 
издања мађарских и иностраних из-
давачких кућа. Сајам је привукао 
велики број посетилаца, жељних 
свежих информација о новостима 
на пољу издавачке делатности у 
земљи и свету. Заинтересованима је 
на располагању стајало близу 45000 
издања, која су за ову прилику мог-
ла да се набаве по повољнијим цена-
ма него иначе.
Организатори су се побринули да 

програм обогате различитим про-
моцијама, сусретима са књижевни-
цима и стручним предавањима. Већ 
неколико година на сајму излаже и 
Државна библиотека за стране јези-
ке, а на њеном штанду могла су да се 
пронађу и најновија издања мањина 
у Мађарској, рекла нам је овом при-
ликом Ана-Марија Пап, сарадница 
Библиотеке:

– На овај начин пружамо могућ-
ност представљања издања мањина, 
јер је то веома значајан и важан део 
мађарског издавачког тржишта. 
Имамо књиге, електронске доку-
менте, компакт дискове. Ко је заин-
тересован за издања, или истражи-

вање мањине, дође и погледа избор, 
а ако нађе одговарајућу књигу, онда 
је и купи.
Овом приликом промовисан је 

CD ROM, „Народносна база подата-
ка и база података уметничких пре-
вода”, који у ствари представља биб-
лиографију националних и етнич-
ких мањина у Мађарској. На њему 
се налазе издања, новински чланци, 
радио и телевизијске емисије и раз-
личите студије, са циљем да се пру-
жи адекватна помоћ у упознавању 
мањина и сналажењу у библиотека-
ма. Такође се могу потражити ин-
формације о земаљским самоупра-
вама, коришћењу језика, или иден-
титету, у зависности од интересо-
вања.
На сајму књига роман „Живети у 

Мохачу” потписивао је Предраг 
Степановић, а публици се новом 
књигом „Досије Домасевски” пред-
ставио београдски писац Драган 
Великић. Ове године у будимпеш-
танском Конгресном центру излага-
ло је преко пет стотина издавача из 
25 европских земаља. Почасна 
држава-гост била је Канада, а пи-
сац, чувени италијански књижев-
ник, Умберто Еко.

С. М.

Фестивал дијалекта (Dialektus Fesztivál)
по трећи пут у Будимпешти

На програму
и два српска филма

Ф естивал одржан у Дому кул-
туре на Тргу Марцибањи ове 
године је по први пут добио 

међународну димензију, а публици 
је представио широку палету 
највреднијих антрополошких, ет-
нографских, једном речју докумен-
тарних остварења различитих жан-
рова. Филмови су подељени у три 
такмичарске и више информатив-
них категорија, а богат избор пру-
жио је могућност да свако пронађе 
понешто и за себе. На програму су 
била и два српска филма, „Шампио-
ни шутке”, Александра Саше Ма-
нића (у категорији документарног 
филма) и „Десет година оркестра 
Шендерге”, српске редакције Мађар-
ске телевизије. За кратку оцену фес-
тивала овим поводом замолили смо 
директора Золтана Фиредија:

– Стигао је велики број филмова. 
Све је почело тако да смо добили 
322 филма од којих је половина 
мађарских, а остали су из 28 европ-
ских земаља. Од свега тога направи-
ли смо избор од 72 филма, али нису 
сви учествовали у такмичењима. 
Њима је представљено 25 европс-
ких земаља. Поред етнографских и 
антрополошких, имамо и катего-
рију омладинског филма. Све три 
категорије оцењивао је међународ-
ни жири, а изузетно је позитивно то 
што се нису одазвали само људи из 
филмске струке, него су овде поче-
ли да долазе и они који се само инте-
ресују за филм, погледају и виде да 
и у документарним филмовима има 
вредности и заиста узбудљивих до-
живљаја.

С. М.

У организацији Амбасаде Републике Србије,
Мађарског филмског архива и Српске самоуправе у Будимпешти

Дан српског филма
У будимпештанском биоскопу 

(Örökmozgó) 13. априла одр-
жан је Дан српског филма. 

Овом приликом публици су пред-
стављена три велика филмска ос-
тварења: „Кад будем мртав и бео” 
(1967), Живојина Павловића, доку-
ментарни, „Где цвета лимун жут”, 
Здравка Шотре за који је сценарио 
поред редитеља писао и Милован 
Витезовић, и на крају, играни филм, 
„Зона Замфирова”, који је такође ре-
жирао Здравко Шотра.
Заједнички именитељ за сва три 

остварења јесте велики српски глу-
мац Драган Николић, кога је публи-

ка могла да види у различитим фа-
зама његовог уметничког рада, од 
самих почетака („Кад будем мртав 
и бео”) па све до оних, најновијих. 
Овом приликом организатори су 
приредили и сусрет гледалаца са 
гостима из Београда: писцем, сцена-
ристом, афористичарем, Милова-
ном Витезовићем и редитељем 
Здравком Шотром, који су говорили 
о свом раду и одговарали на питања 
присутних. Поводом боравка у Бу-
димпешти и пројекције своја два 
филма различитог жанровског оп-
редељења, Здравко Шотра је из-
међу осталог рекао:

– У вези са снимањем филма „Зо-
на Замфирова” постојало је велико 
неразумевање. На моју велику ра-
дост филм је доживео гледаност 
која у историји филма код нас није 
запамћена. Испоставило се дакле 
да је Стеван Сремац добар писац, а 
друго, људи су препознали свет 
који је некад давно постојао и да им 
је то чинило задовољство. Ја сам 
радио филмове за децу са којима 
сам обишао цео свет и добио десе-
тине међународних награда. То су 
филмови о деци после Другог свет-
ског рата када сам и ја био дете. 
Имао сам срећу да сарађујем са 
писцима са којима сам имао исту 
крвну групу и највеће задовољство 
ми је тај дечји филм који је свуда 
прихваћен са много сентимента и 
емоција, а филм који сматрам 
највреднијим својим филмом је 
„Браћа по матери”. Радећи на теле-

визији морао сам да радим све жан-
рове, нисам могао да бирам. Можда 
је то била и моја вредност јер сам се 
огледао у свим видовима уметнич-
ког стварања.
Милован Витезовић, сценариста 

филма „Кад цвета лимун жут”:

– У питању је прича из времена 
када се цео свет дивио Србима. У 
филму се јављају сведочења светс-
ких државника, историчара, војско-
вођа о великом страдању једног на-
рода. После свега што нам се у пос-
ледњој деценији дешавало, овај 
филм дошао је као мелем на све на-
ше ране. Отуда за њега влада толико 
велико интересовање. То је филм 
над којим се плаче. Сценарио сам 
писао око два месеца, али сам се у 
суштини за њега спремао пос-
ледњих десет-петнаест година. Све 
сам имао на својим полицама, укљу-
чујући и 90% фотографија коришће-
них у филму. До сада га је видело 
скоро пола милиона гледалаца у 
биоскопима, не рачунајући телеви-
зију. Ја као одани Аристотеловац 
тражим катарзе у српској историји и 
ту негде нашла се и ова прича.

С. М.

Здравко Шотра Милован Витезовић
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Врбас жељно и спремно очекује српску омладину из дијаспоре

Наши ансамбли марљиво се припремају
за Европску смотру српског фолклора

В рбас жељно и спремно очекује 
учеснике 12. Европске смотре 
српског фолклора која ће се од-

ржати 26. и 27. маја текуће године. 
Припреме за ову велику културну 
манифестацију су у току, све тече по 
плану – и то је између осталог ис-
такнуто на седници Савета Европ-
ске смотре српског фолклора која је 
уприличена 31. марта текуће године 
у месту које ће бити домаћин још 
једне „Фoлклоријаде”.
Заседању је приуствовао и Бори-

вој Рус из Деске, члан Савета Ев-
ропске смотре српског фолклора, 
представник српске заједнице из 
Мађарске, који нас је информисао 
да је седница, коју је отворио Миро-
слав Алексић, председник органи-
зационог одбора Европске смотре 
српског фолклора, била маратон-
ска.
Детаљне информације о припре-

мама и предтакмичењима за учешће 
на завршној манифестацији саопш-
тио је Стојан Бошков, председник 
12. Европске смотре српског фолк-
лора, уједно први човек Савеза ама-
тера Србије који је истакао да ће се 
на овогодишњем традиционалном 
фолклорном фестивалу надметати 
35 српских ансамбала из девет држа-
ва Европе.
Међу њима ће се налазити и срп-

ски ансамбли из Мађарске! На мол-
бу и предлог Боривоја Руса, чланови 
Савета су прихватили да се у так-
мичарском делу „Фoлклоријаде” 
нађу чак три наша српска фолклор-
на друштва: Културно-уметничко 
друштво „Банат” из Деске, Култур-
но-уметничко друштво „Ловра” из 
Ловре и старији играчи КУД-а 
„Опанци” из Помаза који су се за 
Врбас најавили као „Стари Опан-
ци”.
Приликом заседања Савета Ев-

ропске смотре српског фолклора 
присутни су обавештени о детаљ-
ном програму те да ће се културна 
манифестација одржати у великој 
спортској дворани ГФК „Дрaго Јо-
вовић”, приредбу ће пропратити и 
разни културно-спортски програ-
ми, говорило се и о емблемима фес-
тивала, билтену који ће се штампа-
ти а нису заобиђени ни проблеми, 

пре свега на пољу обезбеђивања 
смештаја. Пошто Врбас располаже 
малим бројем лежајева, угоститељс-
ким могућностима, добар део учес-
ника смештај ће морати пронаћи у 
оближњим па чак и у мало удаље-
нијим градовима, насељима!
На форуму је пажња посвећена 

чак и 13. Европској смотри српског 
фолклора, наиме, за разлику од 
претходних година, расписан је кон-
курс за кандидатуру домаћина сле-
деће „Фoлклоријаде”: усмених при-
јава било је на претек, међутим, 
писмена пријава пристигла је једи-
но од стране Срба са Пала, Републи-
ке Српске па је већ сигурно да ће се 
следеће окупљање најбољих српс-
ких фолклорних ансамбала из Евро-
пе 2008. године уприличити у Ре-
публици Српској. Остаје још да се 
види ко ће бити домаћин, наиме, по-
ред Пала, у комбинацији су и Бања 
Лука те Ново Сарајево.
Иако је било разних иницијатива 

и предлога да се измени Правилник 
такмичења, чланови Савета су ре-
шили да и у Врбасу примене пропо-
зиције прихваћене још у Десци а на 
крају форума донета је одлука да се 
следеће заседање поменутог тела 
одржи првог дана 12. Европске 
смотре српског фолклора, тојест 26. 
маја.
Што се тиче припрема српских 

фолклорних ансамбала у Мађарској 

за још једну „Српску фолклорија-
ду”, оне теку у реду и у знаку марљи-
вог залагања играча из Деске и 
Ловре.
Културно-уметничко друштво 

„Бaнат” из Деске, које се већ година-
ма налази међу најбољим српским 
фолклорним ансамблима у Европи, 
предвођено уметничким руководи-

оцем Кристифорем Брцаном, убрза-
но ради на што бољем увежбавању 
„Бoжићних обичаја”, кореографије 
коју је Дешчанима на бину поставио 
Љубомир Миле Вујчин, познати ко-
реограф из Врбаса, креатор много-
бројних успеха „Бaната”. И овом 
приликом, дует Брцан-Вујчин свес-
но је одабрао игре из Баната које се 
темеље на божићним обичајима у 
већ поменутом поморишком насељу 
а кореографију ће, поред играчке 
презентације традиција, красити и 
једна друга чињеница: чак двадесет 
парова ће заиграти а на бини ће би-
ти заступљене три па можда чак и 
више генерација!
Генерацијско освежење биће вид-

но и у Оркестру „Бaнат” на челу са 
Стојаном Брцаном, наиме, у Врбасу 
ће музичку пратњу обезбедити про-
ширени музички састав у којем ће 
место имати и млади музиканти.
Све у свему, КУД „Бaнат” из Де-

ске на 12. Европску смотру српског 
фолклора креће смирено, оптимис-

тички настројено с првенственим 
циљем да поздрави старе и упозна 
нове пријатеље, заљубљенике и из-
вођаче српског фолклора. Дешчани, 
иначе, већ годинама се воде мишљу 
и паролом да је важно учествовати, 
дружити се и тек на крају је такми-
чарски дух који треба да буде здрав 
и фер плеј.
Сасвим је другачије расположење 

у кругу чланова Културно-уметнич-
ког друштва „Ловра” из Ловре! Мла-
ди Ловрани ће први пут наступати 
на Европској смотри српског фолк-
лора па баш због тога, ради што ус-
пешнијег наступа, марљиво веж-
бају, пробе се одржавају недељно 
два-три пута. Увежбавањем „Игара 
из Пчиње”, кореографије Марка 
Мићића из Београда, тачније Пан-
чева, руководи Ангел Иванов, умет-
нички руководилац друштва. Иако 
ће поменуту кореографију извести 
осам парова, у Врбасу ће се наћи сви 
чланови ансамбла који ће држати 
палчеве извођачкој екипи. Музичку 
пратњу хитроногим играчима обез-
бедиће шесточлани Оркестар 
„Дунaвски бисери” под управом 
Предрага Алексова.
Иначе, у Ловри се ових дана шију 

ношње а ускоро треба да пристигну 
и опанци из Србије. До наступа у 
Врбасу остало је још месец дана 
што ће бити довољно да се млади 
Ловрани што боље припреме за свој 
први међународни наступ!
Нажалост, до наступа Помазлија 

у Врбасу неће доћи… Старији игра-
чи КУД-а „Oпанци” 
намеравали су да под 
именом „Стари 
Опанци” изведу „Пo-
машки сватовац” 
који им је у Паризу 
2001. године донео 
вицешампионску ти-
тулу. Пропозиције, 
иначе, дозвољавају 
да се након три годи-
не поново изведе ис-
та та кореографија 
којом се друштво 
једном већ предста-
вило… Међутим, 
због пре свега тех-
ничких разлога, на-
кон дужег раз-
мишљања, „Стари 
Опанци” су донели 

одлуку да се ове годи-
не ипак не надмећу. Своје играчке, 
певачке и музичке способности 
спремни су да представе касније, 
можда кроз годину дана – надају се 
да ће до тада сазрети и једна друга 
кореографија која се базира на те-
мељима помашких обичаја.
Све у свему, 12. Европска смотра 

српског фолклора је на помолу. У 
Врбасу ће се окупити преко 2000 
гостију, претежно српска омладина 
из Европе којој ће се пружити при-
лика да се међусобно дружи, говори 
српски, боље упозна културу своје 
домовине, матице којој се, наравно, 
придружује и светосавска српска 
православна вера! Међу младима, 
српским ансамблима наћи ће се и 
Дешчани те Ловрани којима и овим 
путем желимо пуно успеха и неза-
бораван провод у Врбасу који пози-
ва све љубитеље српског фолклора 
да 26. и 27. маја присуствују празни-
ку српске народне игре, песме и му-
зике!

Предраг Мандић

КУД „Банат”

КУД „Ловра”

КУД „Oпанци”
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Драган Николић, глумац

Шифра успеха је не размишљати о њему
С воје место у српској кинема-

тографији Драган Николић је 
освојио у тренутку када је у њу 

закорачио. Учинио је то 1967. гo-
динe, као Џими Бaркa у култнoм 
филму Жикe Пaвлoвићa „Кaд будeм 
мртaв и бeo”, приказаном прошлог 
петка у оквиру Дана српског филма, 
у Будимпешти. Слeдили су Флojд из 
„Нaциoнaлнe клaсe”, Oпaсни Уркe у 
„Пoслeдњeм кругу у Мoнци”, дивљи 
и нeoдoљиви Влaх Aлиja у „Бaнoвић 
Стрaхињи”, шлaгeр пeвaч у „Кo тo 
тaмo пeвa”, луцидни прeвaрaнт 
Пoпaj у „Бaлкaн eкспрeсу”, хaџи 
Зaмфир у „Зoни Зaмфирoвoj”… 
Сaмo је он мoгao тaкo увeрљивo дa 
oдигрa Прлeтa у „Oтписaнимa” дa 
скoрo увeри нaциjу дa и тaкви „ша-
лабајзери” мoгу дa учeствуjу у рaту. 
Пoслe свих oвих гoдинa, популар-
ност Дрaгaнa Никoлићa нe jeњaвa. У 
чeму je тajнa?

– Нe рaзмишљaм o тoмe и мoждa 
je тo шифрa. Кaжу дa je лaкшe 
нaпрaвити кaриjeру нeгo je oдржa-
ти. Никaдa нисaм рaдиo нeштo 
пoсeбнo сaмo збoг слaвe. Трудим сe 
дa рaдим свoj пoсao прoфeсиoнaлнo 
и тo je свe. Чини ми сe дa oви мoмци 
нa Зaпaду имajу мнoгo вишe пoслa 
oкo тoгa нeгo ми. Ми нeмaмo мнoгo 
штa дa изгубимo, jeр нисмo нeштo 
мнoгo ни ствoрили у мaтeрjaлнoм 
смислу.
Остaвљaтe утисaк дa сe вaш 
живoт и вaшa прoфeсиja у пoт-
пунoсти прeплићу? Да ли је за-
иста тако?
– Тaкo je тo сa мнoм. Мaдa ниje тo 

сaмo случaj кaдa je глумa у питaњу. 
Свaки пoсao, aкo сe чoвeк њимe бaви 
прoфeсиoнaлнo и oзбиљнo, мoрa дa 
сe прeплићe сa живoтoм. И ту увeк 
нeкo бивa ускрaћeн. Дa ли живoт 
збoг глумe или глумa збoг живoтa… 
Aли, сaдa сaм у гoдинaмa кaдa сaм 
успeo дa дoсeгнeм рaвнoтeжу. Дoк 
сaм биo млaд глумaц и живeo жeшћe 
и бурниje, билo je тeжe. Глумa ниje 

Неуспели кaскaдeр
– Кao млaђи убeђивao сaм рe-

дитeљe кaкo мoгу дa прeврнeм 
кoлa, jaшeм кoњa, пaднeм с 
кoњa… Кaскaдeри су били мojи 
другoви кojи су мe свaчeму учи-
ли. Билo je тo нa снимaњу jeднe 
oд eпизoдa у „Пoврaтку oт-
писaних”. Убeдиo сaм рeдитeљa 
Aцу Ђoрђeвићa кaкo мoгу дa 
прaтим Кригeрa пo шини кoja 
je стajaлa двaдeсeт мeтaрa из-
нaд зeмљe. Снимaли смo у нa-
пуштeнoj цeнтрaли нa Дoрћo-
лу. Трeбaлo je тридeсeтaк 
мeтaрa дa шeтaм пo њoj, а дoлe 
ниje билo никaквe мрeжe. Тaдa 
сaм сe први пут уплaшиo. 
Дoшao сaм дo пoлa и нoгe су 
пoчeлe дa ми дрхтe. Пoмислиo 
сaм дa je гoтoвo. Чучнуo сaм, 
зaгрлиo шину и пoчeo дa сe 
знojим. У eкипи je биo тajaц. 
Пoпeлa су сe гoрe двa кaскaдeрa 
и свe сe дoбрo зaвршилo. Прирe-
диo сaм сeби пoучнo искуствo и 
схвaтиo дa ниje свe у лудoj 
хрaбрoсти.

пoсao кojи сe oдрaди и oндa стe 
слoбoдни. Глумa je вeликo пaрчe 
живoтa.
Како успевате да и даље игрaтe 
истим жaрoм као на почетку 
каријере?
– Тajнa je у тoмe штo сaм мoждa 

имao срeћу дa дoбиjaм улoгe кoje 
су дoбрe, прaвe, зaнимљивe или су 
сe бaрeм мeни дoпaдaлe. Чини ми 
сe дa je тo и питaњe срeћe. Иaкo 
нисaм мoгao мнoгo дa бирaм у 
oкoлнoстимa у кojимa живимo, 
тoкoм цeлe мoje кaриjeрe имao сaм 
срeћу дa тo буду улoгe кoje ми сe 
дoпaдajу, бeз oбзирa нa тo дa ли су 
глaвнe или eпизoднe. Рeткo кaдa 
сaм oдбиjao пoнуђeнe пoслoвe. 
Дeшaвaлo сe, нaрaвнo, и тo, aли уг-
лaвнoм нe збoг улoгe, вeћ збoг 
сцeнaриja или кoмплeтнoг прojeк-
тa. A штo кaжeтe дa и дaљe игрaм 
сa истим жaрoм, тo je пoсeбнa врс-
тa кoндициje. Кaд трeбa пeшкe дa 
сe пoпнем нa, рeцимo, пeти или 
шeсти спрaт, умoрим сe и нe мoгу 
дa дишeм. Нa сцeни, мeђутим, 
oдигрaм глaвну улoгу, зaхтeвну и 

физички нaпoрну, a дa тo и нe oсe-
тим. Пoнeкaд сe и сaм зaпитaм 
oдaклe извлaчим тoлику снaгу.
Од неких ваших колега често се 
чује да је глумa пoнижaвajући 
пoсao. Да ли и ви тако мисли-
те?
– Нe, ниje. Пoнижaвajућe je стaњe 

у кoмe сe нaлaзимo, услoви у кojимa 
сe рaди. Нису у питaњу сaмo хoнoрa-
ри, oбjeкти или тeхникa… У питaњу 
je и врeмe. Ми снимaмo днeвнo oнo-
ликo кoликo сe нa Зaпaду нe снимa 
ни зa 10 дaнa. Ми филм зaвршимo зa 
мeсeц, мeсeц и пo. Филм кojи сe кoд 
нaс снимa двa мeсeцa смaтрa сe ску-
пим прojeктoм. Свe сe у Србији joш 
рaди пoмoћу штaпa и кaнaпa. Joш 
смo пo услoвимa рaдa нa мaргини. 
Сaмo oгрoмнa вoљa и жeљa филм-
ских ствaрaлaцa oдржaвa нaшу 
кинeмaтoгрaфиjу и нaшу пoзoриш-
ну сцeну. Чини ми сe дa бeз тe oгрoм-
нe вoљe и жeљe нe би билo ни фил-
мoвa, ни прeдстaвa. И чини ми сe дa 
никo збoг тoгa нe би прeвишe бри-
нуo.
Чињеница је да многи млaди 
глумци вeћ пoслe првe вeћe улoгe 
пoчињу дa умишљajу дa су звeз-

дe. Кaкo ви тo ви-
дитe и дa ли сeбe 
смaтрaтe звeз-
дoм?
– Тeшкo ми je дa 

гoвoрим o тoмe jeр су 
ми сви ти млaди 
глумци вeoмa дрaги 
и изузeтнo их вoлим. 
У принципу, тo нeмa 
тoликo вeзe сa 
пoслoм. Тo je нeштo 
штo зaвиси oд сaмoг 
чoвeкa. Смaтрaти 
сeбe звeздoм нe знa-
чи ништa. Публикa и 
људи oкo нaс су ти 
кojи нaс прoизвoдe у 
звeздe. Умислити дa 
си звeздa je губљeњe 
врeмeнa и ниje 
пaмeтнo. Никaдa у 
свojoj кaриjeри нисaм вeрoвao дa 
сaм звeздa и збoг тoгa никaдa нисaм 
имao прoблeмa. Jeр, кaд сe чoвeк 
тaкo пoстaви, oндa зaистa мoжe дa 
oчeкуje дa „пaднe” и дa сe њeгoвa 
звeздa угaси. A oвaкo, живиш jeдaн 

живoт и чeкaш дa видиш штa ћe сут-
рa дa ти дoнeсe.

O вашем приватном живoту се 
у јавности много мање зна него о 
вашој глуми. Зашто?
– Дeo мoje стрaтeгиje je биo дa сe 

o мeни привaтнo мнoгo нe знa. 
Знaчajнe су ми билe мнoгe ствaри 
удaљeнe oд прoфeсиje. Тaкo кoмeн-
тaришeм и мoj брaк сa Милeнoм 
Дрaвић. Сличнoг смo вaспитaњa, 
сличнoг мeнтaлитeтa, oнa je Дoрћoл-
кa, ja Крстaш… Рaзумeмo сe. Нaрaв-
нo дa je плус тo штo смo ипaк ус-
пeшни људи и штo je oлaкшaвajућa 
oкoлнoст дa нe нaстaну нeкe 
психoлoшкe рaнe… Приja ми кaдa 
нeкo пoхвaли мoj рaд.
Вeoмa смo сличнe прирoдe, пoти-

чeмo из сличнoг пoрoдичнoг миљea. 
Сигурaн сaм дa би нa мнoгa вaшa 
питaњa и Милeнa oдгoвoрилa истo. 
Имaли смo успeшнe кaриjeрe и oнa и 
ja, никaдa нисмo били суjeтни jeднo 
нa другo, тaкo дa нaш oднoс никaдa 
ниje трпeo збoг пoслa. Са друге стра-
не, Милeнa вoли дa мe нaтeрa дa прo-
читaм сцeнaриo кojи joj je пoнуђeн, 
штo учиним, мaдa нe прeтeрaнo 
рaдo. Ja сaм читaм свoje сцeнaриje и 

нe трaжим oд њe дa ми нa тaj нaчин 
пoмaжe. Ту сe рaзликуjeмo. Oнa вo-
ли дa чуje штa ja мислим, дa пoпри-
чaмo o лику, a ja нe. Ja вoлим дa тo 
сaглeдaм. Сцeнaриo читaм кao дa 
глeдaм филм и у мaшти прaвим oнo 
свoje oглeдaлo пoмoћу кoгa грaдим 
лик. Aли зaтo кaд дoђe нa гeнeрaлну 
прoбу у пoзoриштe, Милeнa умe дa 
дa врлo дoбру прoцeну штa би у 
oдрeђeнoj сцeни трeбaлo урaдити, a 
штo je мeни мoждa прoмaклo, иaкo 
двa мeсeцa рaдим нa тoмe. Нaрoчитo 
кaд je кoмeдиja у питaњу. Oнa умe дa 
смисли двa-три гeгa нa кojимa пoслe 
ja дoбиjaм aплaузe.
Говори се да сте једном прили-
ком прeвaрили рeдитeљa Жику 
Пaвлoвићa дa умeтe дa пeвaтe?
– Чињeницa je дa мe je прeд 

снимaњe питao дa ли знaм дa пeвaм 
и ja сaм пoтврднo oдгoвoриo. Нa 
снимaњу сe испoстaвилo супрoтнo! 
Мeђутим, ниje ни гoспoдин Пaвлo-
вић биo тoликo нaивaн. Дa je њeму 
пeвaњe билo тoликo знaчajнo вишe 
би нa тoмe инсистирao. Нисaм ja 
слaгao дa знaм дa пeвaм. И дaнaс 
тврдим дa тo умeм!
Кoликo стe филмова да сада 
снимили?
– Eвидeнциjу нe прaвим, aли сaм 

сигурaн дa их je билo стoтинaк. 
Инaчe, прe филмa „Кaд будeм мртaв 
и бeo”, снимиo сaм кoпрoдукциjу сa 
Итaлиjaнимa у Риму, у „Ћинeћити”, 
и филм Влaдe Пaвлoвићa „Дeцa 
вojвoдe Шмитa”, зajeднo зa Фaрукoм 
Бeгoлиjeм, Joсифoм Тaтићeм и мнo-
гим другим, дaнaс вeћ зрeлим глум-
цимa. Пoтoм je дoшлo снимaнje 
филмa „Кaд будeм мртaв и бeo” Жи-
кe Пaвлoвићa, пa су мe сврстaли у 
прeдстaвникe „црнoг тaлaсa”, штo 
тaдa бaш и ниje билo пoпулaрнo. 
Ипaк, мoj први вeлики успeх биo je 
упрaвo тaj филмски прojeкaт.
Да ли вам смета што вас гледа-
оци чeшћe вeзуjу зa кoмeдиje?
– Нe. Кoмeдиja je врлo вaжaн жaнр 

и тeжи oд трaгeдиje. Мeђутим, ja и вo-
лим филмoвe пoпут „Бaлкaн eкс-
прeсa”, „Кo тo тaмo пeвa”, jeр њих вo-
ли и публикa и критикa. Зaдoвoљствo 
ми je штo сaм чaк oд првих десет 
нajглeдaниjих дoмaћих филмoвa у 
пoслeдњих сто гoдинa, игрao у чeти-
ри. Знaчи дa сaм учиниo прaву ствaр.

Д. Ј.
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Ђуро Франковић

Српске народне песме из старијих и новијих записа (I)

С рпске народне песме у Мађар-
ској записиване су од 19. века 
па све наовамо. Најраније за-

писе имамо од Адама Драгосавље-
вића из Барање који је био учитељ у 
Шаторхељу, недалеко Мохача. Дра-
госављевић био је сарадник Вука 
Стефановића Караџића, којему је 
редовито слао језичну грађу за ње-
гов Рјечник те своје записе епских и 
лирских народних песама Срба у 
Барањи. У једном свом писму Вук 
му пише – писмо је похрањено у 
Српској академији наука и умет-
ности у Београду – да ће његове пе-
сме објавити под именом сакупља-
ча. Но такве праксе у онодобној Ев-
ропи није било, стога је Вук Драго-
сављевићеве записе објавио у 
својим збиркама Српских народних 
пјесама у засебном поглављу Ба-
рањске пјесме.
Адам Драгосављевић је такођер 

исту ту грађу, дакле, своја при-
купљања штампао у Летопису Ма-
тице Српске.
Поред Адама Драгосављевића 

чувени композитор Корнелије Стан-
ковић исто је забележио понеке на-
родне песме.
Такођер и књижевник Јован Бе-

рић у Будиму, који је фолклорну 
грађу послао Вуку.  Међутим, мање 
је познато да је и романописац Јаков 
Игњатовић прикупљао и накнадно 
дотеривао песме певане у српском 
народу, можда и у Сентандреји.
Неке песме је прикупио и Тихо-

мир Ђорђевић у Избегу, односно 
Збегу.

Епске (јуначке) песме
Предраг и Ненад

’Рани мајка два нејака сина,
У зло доба у гладне године,
На преслицу и десницу руку.
Лепа им је имена надела:
Једном Предраг, а другом Ненаде.
Предраг мајци до коња дорасте,
А до коња и до бојног копља,
Пак одбеже своју стару мајку
И прибеже гори у ’ајдуке.
Оста мајка ’ранећи Ненада,
Ненад браца ни зазнао није.
И Ненад је мајци дорастао
А до коња и до бојна копља,
Пак одбеже своју стару мајку,
И прибеже гори у ’ајдуке,
’Ајдукова три године дана.
Он је јунак мудар и разуман
И срећан је свуда на мејдану;
Учини га дружба старешином.
Старешова три године дана.
Ал’ се млађан зажелио мајке,
Дружбини је браћи беседио:
„Ој дружбино, моја браћо драга,
Ја сам вам се зажелио мајке,
Ајте, браћо, да делимо благо,
Да идемо сваки својој мајци!”
Дружбина га радо послушала.
Како који изасипа благо,
Тај се њему и заклиње тешко:
Који брацем, а који сестрицом;
А кад Ненад свој’ изасу благо,
Дружбини је браћи беседио:
„Ој дружбино, моја браћо драга,
Брата немам, а сестрице немам,
Већ тако ми Бога јединога!
Десница ми не усахла рука!

Добру коњу грива не опала
И бритка ми сабља не ’рђала.
Ни у мене више нема блага!”
Кад су тако поделили благо,
Ненад седе на добра коњица,
Пак се диже својој старој мајци.
Лепо га је дочекала мајка,
Пред њег’ носи слатку ђаконију.
Кад су били сели за вечеру,
Ненад мајци тијо беседио:
„Ој старице, моја мила мајко,
Да ми није од људи срамоте,
Да ми није од Бога греоте,
Не би’ реко да си моја мајка!
Зашт’ ми ниси браца породила,
Јали браца, јали милу сеју?
Кад сам био с друштвом на деоби,
Сваки ми се заклињаше тешко:
Који брацем, а који сестрицом,
А ја, мајко, собом и оружјем
И добријем коњем испод себе.”
Стара му се насмејала мајка:
„Не будали, млађани Ненаде!
Ја сам теби браца породила,
Предрагога твог брата рођеног,
И јуче са за њег’ разабрала
Да с’ на’оди и да ’ајдукује
У зеленој гори Гаревици,
Пред четом је јунак ’арамбаша.”
Беседи јој млађани Ненаде:
„Ој старице, моја мила мајко,
Покрој’ на ме све ново одело,
Све зелено од чое зелене,
А ократко, с горицом једнако,
Да ја идем браца да потражим,
Да ме жива моја жеља мине!”
Беседи му стара мила мајка:
„Не будали, млађани Ненаде,
Јер ћеш лудо изгубити главу!”
Али Ненад мајке не слушаше,
Већ он чини што је њему драго.
Он покроји на себе одело
Све зелено од чое зелене,
А ократко, с горицом једнако,
Пак уседе на добра коњица,
И диже се браца да потражи,
Да га жива жеља мимоиђе.
Нигди свога он не пушта гласа,
Нити пљуну, ни на коња викну.
А кад дође гори Гаревици,
Кличе Ненад како соко сиви:
„Гаревице, зелена горице,
Не ’раниш ли у себи јунака,
Предрагога мог брата рођена?
Не ’раниш ли у себи јунака
Који би ме с брацем саставио?”
Предраг седи под јелом зеленом,
Предраг седи, пије рујно вино.
Кад саслушо Ненадова гласа,
Дружбини је браћи беседио:
„Ој дружбино, моја браћо драга,
Испадните на друм за бусију,
Дочекајте незнана делију,
Нит’ га бијте, нити га глобите,
Већ га жива мени доведите:
Откуд год је, он је рода мога!”
Устало је тридесет момака,
На три места све по десет стало.
Кад на први десет наишао,
Нитко не сме пред њег’ да изиђе,
Да изиђе да коња при’вати,
Већ га сташе стрелом стријељати.
Беседи им млађани Ненаде:
„Не стрељајте, браћо из горице,
Не била вас вашег брата жеља,
Како мене и брата мојега
Што ме, тужан, овуд потерало!”
Они њега пропустише миром.
Кад на други десет наишао,
И они га стрелом стријељаше.
И њима је Ненад беседио:

„Не стрељајте, браћо из горице,
Не била вас вашег брата жеља,
Кано мене и брата мојега
Што ме, тужан, овуд потерало!”
И они га пропустише с миром.
Кад на трећи десет наишао,
И они га стрелом стријељаше.
Расрди се млађани Ненаде,
Пак удари на триест јунака:
Први десет сабљом посекао,
Други десет коњем погазио,
Трећи с’ десет по гори разбеже,
Које к гори, који к води ’ладној.
Глас допаде Предрагом јунаку:
„Зле, га сео, Пердраг-’арамбаша!
Дође теби незнана делија,
Исече ти по гори дружбину!”
Предраг скочи на ноге лагане,
Пак узима луке и стријеле,
Пак излази на друм на бусију,
Пак заседа за јелу зелену, –
Скида њега стрелом са коњица.
На зло га је место ударио,
На зло место, у срце јуначко.
Врисну Ненад како соко сиви,
Вриштајући с’ по коњу повија:
„Јо, јуначе, из горе зелене,
Жива тебе, брате, Бог убио!
Десница ти сахнула рука,
Из које си стреле испустио!
И десно ти око искочило,
С којим си ме, море, намотрио!
Још те твога брата жеља била,
Кано мене и брата мојега
Што ме, тужан, овуд потерало,
Наопако а по моју главу!”
Кад је Предраг речи саслушао,
Иза јеле њега запитује:
„Тко си јунак, и чијег си рода?”
Рањен Ненад њему одговара:
„Што се, море, ти за рода питаш?
Од мене се оженити нећеш.
Ја сам јунак млађи Ненаде,
Имам стару саморану мајку,
И једнога брата рођенога,
Предрагога мог брата рођена,
Пак се диго да њега потражим,
Да ме жива моја жеља мине,
Наопако а по моју главу!”
Кад је Предраг речи разабрао,
Од стра’ љута стреле испустио,
Пак притрча рањену јунаку,
Скида њега с коња на травицу:
„Та ти ли си, мој брате Ненаде!
Ја сам Предраг, твој братац рођени.
Можеш ли ми ране преболети,
Да подерем танане кошуље,
Да те видам и да те завијам?”
Рањен Ненад њему одговара:
„Та ти ли си, мој брате рођени!
’Вала Богу кад сам те видео,
Те ме жива моја жеља мину!
Не могу ти ране преболети,
Већ ти проста моја крвца била!”
То изусти па душицу пусти.
Над њим Пердраг јаде јадикује:
„Јо, Ненаде, моје јарко сунце,
Рано ти ми ти беше изишло,
Па ми тако рано ти заседе!
Мој босиљче из зелене башче!
Рано ти ми беше процватио,
Па ми тако рано ти увену!”
Па потрже ноже од појаса,
Те удара себе у срдашце,
Мртав паде покрај браца свога.

Вук Стефановић Караџић: Срп-
ске народне пјесме, II. Београд, 1953. 
Горе приопштену песму Вуку је 
послао Јован Берић, књижевник из 
Будима.

Бој Срба са Грцима

Вино пију три војводе славне
У Прилипу граду бијеломе;
Једно беше војвода Угљеша,
Друго беше Реља Крилатовић,
Треће беше војевода Гојко.
Када су се понапили винца,
Стаде Гојко ’вако беседити:
„Знаш ли, Рељо, и брате Угљешо,
Зашт’ је царе војску сакупио,
Војску силну, којој пара нема?
Ићи ћемо Солун отимати
И Цариград бели задобити.”
„Бог из тебе, побро, говорио”
Рече Реља војеводи Гојку.
А Угљеша тек поглади брке,
Па прослави гласом радоснијем:
„Цар ми рече: војска ће се кренут’,
Јоште данас, а и ми са њоме.
Цар ће целу управљати војску,
А под њиме остале војводе.
Ја ћу, Рељо, и ти с царем бити,
А брат Гојко с војеводом Жарком
И Богданом Љутицом јунаком,
Управљати љуте коњанике.”
То изрече, ситна књига стиже,
Од Душана, да све буде спремно,
На рат поћи, мејдана делити.
Шта то звечи, на том пољу равном?
То је војска силнога Душана.
Пред војском је цар Душане силни,
За њим језди Угљеша војвода,
Реља крилат, дивна Бошњачина,
Гојко, Жарко и Љутица Богдан
И кнез Лазар, млада јуначина.
Једна пола узе пут Солуна,
Друга пола пут Марице реке.
Стаде Душан пред Солуном градом
И поче га бити страховито.
Силан одјек српскога оружја
Зачуо се преко грчког мора,
Свет се диви српскоме јунаштву.
Грци с’ бране, но јуначка срећа,
Верна оста српскоме оружју;
Сам Цариград страх је обузео,
Јер јунаци, српски коњаници,
Отиснули Грке од Марице,
Баш до самих врата цариградских.
То ће с’ причат’ док је бела света,
Како Србљи Грке победише.
Гојко, Жарко и Љутица Богдан
Грчку војску на све стране траже.
Кад дођоше близу Цариграда,
Ал’ Грци им на сусрет изиђу,
Са Турцима и Татари љути.
Обе војске ударише с’ силно:
Грци с’ боре што се бољма може,
Није чудо, домовину бране;
Турци с’ боре к’о лавови љути,
Није чудо, домовину траже.
А Татари као змије љуте,
Нагрнуше на Србље јуначне,
Да им отму добијено благо.
Стаде звека силнога оружја,
Звук сабаља на далко с’ чује,
Земља тутњи под силним’ јунац’ма,
И њиховим коњ’ма халовитим;
Већ се земља крвцом оросила,
Јоше мало па јуначка крвца,
Већ потоком почела се лити,
Јошт’ се не зна чија је победа.
Но кад стиже кнез Лазаре млади,
Страх нападе душманина љута.
Сад’ почеше коњаници српски,
Борити с к’о змајеви љути:
Жарко уби једног пашу турског
И јошт мноштво Грка и Турака,
Гојко уби грчкога војводу,
А и Богдан дост’ почини јада.

(Наставиће се)
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Путовања кроз Б.

Путовања кроз град Б. нису само пуко 
кретање кроз простор, него и путешествије 
кроз време, прелазак из једног у други век, и 
то не само због еклектичности архитектуре, 
мешавине стилова, у распону од романског, 
преко барокног, па све до савременог, од гот-
ских катедрала до светлуцавих стаклених 
палата, небодера, него и због самих грађана, 
од којих су неки опскрбљени најмодернијим 
чудима технике, и возе се аутомобилима на-
лик на авионе, док други још живе у прво-
битној заједници, и греју се уз ватру коју су 
сами потпалили након што су украли дрва 
из неке приградске шуме, те случајни пос-
матрач може да разгледа град као интерак-
тивни музеј људске цивилизације у којем је 
древно и модерно испреплетено у неразмр-
сиву целину, и у којем кад се упутиш у не-
ком непознатом правцу не знаш да ли ћеш да 
завршиш тамо куда си пошао или на некој 
другој планети.

Сијалица
Те вечери песник М. је покушао да заме-

ни прегорелу сијалицу у својој стоној лам-
пи, а када се следећег дана пробудио на по-
ду своје собе, с поломљеним комадима 
сијалице у окрвављеној десној руци и с опе-
котинама на левој, схватио је како је тај 
смели подухват превазишао ниво његове 
обучености у области електротехнике, те 
се никада више није упуштао у сличне 
авантуре.

Милан Степанов

Дани Београда
Прослава рођендана Београда под слоганом 

„Пази, Београд” почела је 16. априла и трајала до 
19. априла ове године. Овогодишња манифеста-
ција била је обогаћена врло значајном изложбом. 
Поводом обележавања годишњице смрти писца 
Борислава Пекића Библиотека града Београда je 
17. априла у својој галерији представила мулти-
медијални пројекат „Борислав Пекић – петнаест 
година после”.
Први пут словенско име Београд помиње се 16. 

априла 878. у једном писаном документу – писму 
папе Јована VIII бугарском кнезу Борису, док се 
19. априла пре 140. година десила примопредаја 
кључева града из руку турског команданта Али 
Риза-паше у руке кнезу Михаилу, чиме је Београд 
симболично и суштински поново постао српска 
престоница.

Празник игре
17. априла ове године у Сава центру, славна хо-

ландска трупа NDT 1 отворила је 4. београдски 
фестивал игре. На њиховом програму су била 
два комада великог кореографа Јиржија Килија-
на – „Катран и перје” и „Крила од воска”, као и 
„Говори у своје име” са потписом британско-
шпанског тандема Пол Лајтфут и Сол Леон. Ово-
годишњи фестивал, четврти по реду, прати сло-
ган „Спремни за игру” и одржаваће се до 28. ап-
рила када ће, опет у Сава центру, ову велику из-
ложбу плеса затворити, такође чувени, Кулберг 
балет из Стокхолма. Измећу два поменута до-
гађаја на сцени Београдског драмског позоришта 
смењиваће се бројни плесни комади, попут Бале-
та Бијариц (Француска), Националног балета из 
Прага (Чешка), Исмаил Иво (Бразил-Немачка), 
Pretty Ugly Tanz (Немачка), Талиа Паз (Израел-
САД) и Тулза Балет (САД).

Убрзање живота
Традиционална Мајска изложба УЛУПУДС-а 

под називом „Убрзање” отворена је 16. априла у 
простору Јавног купатила (цара Душана 45) у 
Београду. Тридесет девета по реду овогодишња 
изложба освежена је по концепцији и простору у 
којем се одржава, а посетиоци ће моћи да је пог-
ледају до 4. маја. У једном свом делу Мајска из-
ложба је тематска, а тема „Убрзање” изабрана је 
јер у себи садржи суштину духа данашњег доба 
– савремени феномен убрзања живота (обиље 
информација, интензитет утисака који се смењују 
невероватном брзином, наметнути темпо који 
појединцу не оставља времена да предахне, пот-
рошачки менталитет, информатичку еру). Други 
сегмент Мајске изложбе подразумева ревијални 
део са најквалитетнијом текућом годишњом про-
дукцијом чланова УЛУПУДС-а.

Похвале Зорану Живковићу
У најугледнијем америчком дневнику „Њујорк 

тајмсу” 15. априла је у недељном додатку пос-
већеном књигама „Бук ривју” објављен приказ 
књиге „Седам додира музике” српског аутора Зо-
рана Живковића. Живковић је први српски писац 
коме је додељена светска награда за фантастику, 
али то што се угледни књижевни критичар Деј-
вид Ицкоф определио да прочита његов мозаич-
ки роман који је објавио амерички издавач „Аио” 
већ је изузетан успех као и похвале у „Бук 
ривју”.

Комад „Свадба у купатилу”
На сцени Позоришта на Теразијама у Београду 

редитељ Саша Габрић поставља комедију Мило-
рада Павића „Свадба у купатилу”. Глумачку еки-
пу предводе Миленко Заблаћански, Маја Но-
вељић-Ромчевић, Мина Лазаревић и Јанош Тот. 
Сценограф је Борис Максимовић, костимограф 
Марина Меденица, а избор музике је поверен 
Војкану Борисављевићу. Премијера се очекује у 
другој половини априла.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Две српске државе
Иако се Драгутин на сабору у Дежеву одрекао краљевске титуле, Архи-

епископ Данило II – писац низа житија, међу њима и Житија краља Дра-
гутина и Житија краља Милутина – доследно га назива краљем. Рекао 
бих, с правом. Драгутин је, наиме, суверено владао својим областима и во-
дио сопствену спољну политику.
Пошто је 1284. проширио своју државу областима које је добио од Угарс-

ке, Драгутин се убрзо суочио са новим искушењима. Око 1285. године тата-
ри из каната на Црном мору под каном Ногајем продрли су у Угарску, Бугар-
ску и српске земље. Инвазија је највише потресла Бугарско Царство које се 
почело распадати на разне области, зависне од Ногајевог каната. Татарски 
вазали су били и браћа Дрман и Куделин који су управљали Браничевом. 
Они су уз помоћ Татара и Кумана нападали и пустошили Драгутинове 
земље па је Драгутин морао да затражи помоћ брата Милутина. Уједињена 
српска војска је, вероватно 1291. године, упала у Браничево и освојила га. 
Браничевска област је после тога припојена Драгутиновој држави.
Реакција с бугарске стране није изостала. Видински кнез Шишман, уз 

помоћ татарских одреда, упао је у Србију, али не у Драгутинове области 
него у Рашку. Његова војска је допрла све до Пећи. Противудар је био то-
лико снажан да су Милутинови одреди заузели и сам Видин, а Шишман се 
спасао бекством преко Дунава. Ускоро је, међутим, склопљен мир који за 
Шишмана није био неповољан. Као далековиди политичар, Милутин је 
удао за Шишмана кћерку свог високог достојанственика Драгоша, а нешто 
касније је своју кћер Ану удао за Шишмановог сина Михаила.
Снага Србије краља Милутина је у последње две деценије XIII века знат-

но порасла. Милутину је у једном тренутку за продор до Егејског мора још 
била потребна Драгутинова помоћ, али је касније сам освојио Пореч, Киче-
во и Дебар. Сам је поразио и моћног бугарског великаша Шишмана.
Истовремено је расла и моћ бившег краља Драгутина. Проширење њего-

ве области добијањем Браничева и све већи самостални подухвати у спољ-
ној политици учинили су да је Драгутин стекао позиције владара не много 
мање значајног од самог краља Милутина.
Најјаснију слику о две српске државе даје један западни историчар који 

каже да је Милутинова држава обухватала Рашку, Хум, Дукљу и Приморје, 
а Драгутинова Србију, Босну, Мачву и Крајину. Он Драгутинову државу 
назива regnum Servie, тј. Србијом, а Милутинову regnum Rassie – Рашком.

Предраг Степановић

Карла из наше улице

З анимљиво је како је све оно скандалозно, погрешно и несхватљиво, по 
правилу и громогласно. Зашто? И пре Гебелса се знало да сто пута по-
новљена лаж постаје истина, а замисли ако је саопштилац још и гр-

лат. Учинак је загарантован знатно пре стотог пута.
Ако ниси слушала ТВ Дневник, слободно наврати у једну од наших црка-

ва (нећу да ти кажем коју, изненади се). Тамо ћеш потанко моћи да сазнаш 
много тога о правди и неправди, о сужњима и џелатима, о злочину и каз-
ни. Нажалост, не о оној универзалној, божанској правди, као што би се то 
у цркви очекивало. О њој се проповедало док нисмо имали сателитске ан-
тене и Карлу дел Понте, односно док се у некима међу нама изненада није 
пробудила жеља за усменим блогирањем. Ако не знаш шта је блог и ко су 
блогери, рећи ћу ти: то су они који имају своје интернет странице (или са-
мо ћоше на неком познатијем сајту), на којима се до миле воље иживља-
вају о свему и свачему за шта се сматрају позваним: од бакине кухиње до 
атомске бомбе. Е, ти блогери се обично распишу кад их ситна деца доведу 
до нервног слома, жена до банкротства, а шеф до очаја, и онда тешко на-
ма. Попљују све око себе, а на крају ни сами не остану суви. Али добро, то 
је све у писаној форми, па још и електронској. Ако ти се не свиђа, искључиш 
им прозорче на екрану и довиђења. Или га уопште и не отвараш кад осе-
тиш шта је по среди.
Са црквеним посленицима је ипак мало другачије, а и блогирање им је по 

правилу у усменој форми, па не можеш тек тако да се искључиш. Погото-
во о већим празницима, када је слушаност већа. Ако ниси знала ко је у Ше-
венингену крив, а ко прав, на кога се Карла највише окомила, шта нам ново 
спремају НАТО и остали душмани, слободно наврати у ту цркву, али која 
је – не питај мене. То ће ти рећи свако од сународника који су тамо били о 
Ускрсу. Сателитска антена за РТС ти у том случају уопште неће треба-
ти. Целу ту Карлину хашку банду добијеш скенирану, на тацни. Завера 
раскринкана, а наши злочинци зачас опрани. Све у име народа: громко, ср-
чано и патриотски.
П. С: А теби је поручено да је заиста време да престанеш да се правиш 

невешта и да најзад платиш ту чланарину. Ако си већ платила, не буди Пи-
роћанка него доплати. Неће да се баци.

Твој Драган

ИЗ НАШЕИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (61)ИСТОРИЈЕ (61)
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Од Косова до Тријанона

Србија може да одахне – Мађарска нема пре-
тензије према Војводини. Тако бар каже не-
мачки амбасадор у Београду Андреас Цобел. 
Исто је изјавио и заменик мађарског амбасадо-
ра у Београду Иштван Фејервари, који је додао 
да Мађарска у потпуности признаје постојеће 
границе, као и да подржава интеграцију Ср-
бије у евроатлантске структуре. Али, како је 
ова тема уопште дошла на „дневни ред”?
Ударна вест у свим српским медијима био је 

својеврсни дипломатски скандал који се десио 
на округлом столу Форума за међународне од-
носе Европског покрета у Србији, где је, из-
међу осталих, говорио и немачки амбасадор 
Андреас Цобел. Говорећи о проблему Косова, 
амбасадор Цобел, иначе историчар, изјавио је 
да би овај проблем требало решити што пре у 
смислу надзиране независности, а у расправи 
са једним учесником округлог стола поменута 
је и „сличност” са Војводином. Амбасадорове 
речи које су изазвале скандал гласе: „Како ја то 
видим, уколико наставите да се превише уно-
сите у проблем Косова, сукоб који би тамо по-
тенцијално ескалирао, може онда довести до 
даље дестабилизације Србије, где ћете онда 
добити нове проблеме у Војводини и јужној 
Србији.” Уследила је краћа расправа, да би не-
мачки амбасадор додао и ово: „Ако ви инсис-
тирате на том аргументу, не морам вас под-
сећати, да је Војводина релативно нова у Ср-
бији. Колико год да инсистирате да је Косово 

одувек било део Србије, што иначе није тачно, 
јер је Косово постало део Србије 1912. године, 
након што неколико векова није било у Ср-
бији, сада би и Мађарима могла да се појави 
жеља и да кажу: Хоћемо Војводину натраг.”
Влада Војислава Коштунице (мада технич-

ка) деловала је муњевито па је одлучно упути-
ла „најоштрији протест Влади Немачке” због 
изјава амбасадора Цобела, у којима се он „на 
најгрубљи начин меша у унутрашње ствари 
Србије”.
И кабинет председника Србије упутио је 

протест Министарсву иностраних послова Не-
мачке тражећи да се Немачка званично огради 
од ставова које је изнео њен амбасадор.
И док је Берлин ћутао, од своје изјаве огра-

дио се сам Цобел, који је сазвао ванредну кон-
ференцију за новинаре и извинио се земљи до-
маћину. Немачка амбасада се „вадила” на то да 
су Цобелове речи извучене из контекста, а сам 
амбасадор се покајао због своје „можда нејасне 
изјаве”.
Већина српских политичара дели мишљење 

да је изјава неприхватљива, док стручњаци ка-
жу да су неки њени делови непримерени дип-
ломатској пракси. Од свих реакција, а било их 
је много, ипак издвајамо једну. Реч је о лидеру 
Савеза војвођанских Мађара Јожефу Каси.
Каса је, наиме, оценио да је и Тријанонски 

споразум из 1920. године, којим је Мађарска 
након Првог светског рата изгубила две трећи-
не територије, међу којима и Војводину, био 
„непримерен”, али је ипак спроведен. Напра-
вивши паралелу између Тријанонског споразу-
ма и садашње ситуације Србије са Косовом он 
је рекао да у потпуности разуме српску трауму 
због могућег губитка дела територије.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Атентат

на београдског новинара
Српска јавност је запањена покушајем убиства 

новинара Дејана Анастасијевића (недељник 
„Време”), на чији су стан прошле недеље бачене 
две бомбе. Полиција и даље трага за починиоци-
ма злочина, који су осудили и највиши званични-
ци Србије. Председник Борис Тадић је овим по-
водом изјавио да је реч о нападу на саму државу. 
До сада, међутим, није решен ни један случај у 
којем су жртве били новинари. Истрага стоји у 
случајевима: Даде Вујасиновић (убијена1992), 
Славка Ћурувије (1999), и Милана Пантића 
(2002).

Караџић је у земљи
Бивши премијер Републике Српске Гојко 

Кличковић потврдио је да постоји споразум Ра-
дован Караџић – Ричард Холбрук.
Кличковић је лично присуствовао састанку на 

којем је договорено да се Караџићу за повлачење 
из политике обезбеди неизручивање Хашком 
трибуналу. Лидер босанских Срба је тада, навод-
но, рекао америчком посреднику: „Ако је у инте-
ресу опстанка РС, ја сам спреман и у земљу да се 
укопам.”
Гојко Кличковић се, иначе, тренутно налази у 

затвору.

Шверцери
на власти у Црној Гори

Полиција Црне Горе месецима води истрагу 
шверца скупоцених аутомобила, и ових дана је 
дошла до врха криминалне пирамиде. Од хап-
шења, међутим, нема ништа јер се, према писању 
подгоричких „Вијести”, дошло до имена три вр-
ло утицајне особе, блиске властима. Организова-
на криминална група већ дуже време шверцује 
аутомобиле из западне Европе, преко Црне Горе, 
до Албаније.

Обнова хладног рата?
Односи између Русије и САД сада су „најгори 

у последњих десет година”, оценио је прошле не-
деље лондонски „Гардијан”, указујући на 
оживљавање политике хладног рата. Лист је ука-
зао на америчке планове инсталирања противра-
кетних система у источној Европи, чему се Мос-
ква противи јер, како је навео „Гардијан”, верује 
да су ти планови усмерени против Русије. Иако 
званични Вашингтон тврди да би нови антира-
кетни системи у источној Европи имали за циљ 
одбрану од пројектила Ирана и Северне Кореје, 
већина одбрамбених стручњака, не само у Ру-
сији него и у НАТО-у, то не верује. Експерти од-
бране, навео је лондонски лист, кажу да „нема 
сумње да је стварни циљ тих антиракетних сис-
тема Русија”.
Водећи руски стручњак за антибалистичко 

оружје, генерал Владимир Белоус је, наводи се, 
изјавио да „географија планираних инсталација 
не оставља сумњу да су главни циљеви Русија и 
Кина”. Русија зато, изјавио је лондонском листу 
представник руског министарства иностраних 
послова Сергеј Рјабков, „има мало избора и мора 
да америчке планове узме у обзир у својим стра-
тешким плановима”.
У Русији је, подсећа се, опште уверење да је 

Америка одустала од договора да после распада 
Совјетског Савеза „одбаци политику хладног ра-
та”. Руски стручњак за контролу оружја Јевгениј 
Мјасников је изјавио „Гардијану” да је „Русија 
дубоко разочарана оним што се догађа после 
1991. године. Русија се надала партнерству” са 
Америком и Западом, али „то се није десило”.
Све анализе сугеришу, закључује „Гардијан”, 

да ће евентуално инсталирање америчких про-
тивракетних система у Пољској и Чешкој довес-
ти до нове трке у наоружању, за коју се веровало 
да је остала део прошлости.

Посета кинеског премијера Токију

Помирење
на далеком истоку?

Председник кинеске владе Вен Ђибао про-
шле недеље боравио је у званичној посети Јапа-
ну. Та посета је део стратегије „отапања леда”, 
како су свој сусрет окарактерисали сами акте-
ри, јапански премијер Шинзо Абе и његов гост 
из Кине.
Венова посета је прва на овом нивоу од 2000. 

године и његов тродневни боравак у Јапану при-
вукао је глобалну пажњу. Реч је о самиту друге и 
треће економије света, које су једна другој нај-
важнији трговински партнери (размена је у 2006. 
премашила 200 милијарди долара), од чијих од-
носа зависи стабилност не само у непосредном 
региону.
Затегнути односи створени су за време манда-

та претходног јапанског премијера Јунићиро Ко-
изумија, који је Кинезе разљутио својим нацио-
налистичким гестовима, а пре свега званичним 
посетама контроверзном Јусукуни храму, где су, 
међу свим погинулим у свим јапанским ратови-
ма досад, освештани и ратни злочинци које је 
осудио Токијски трибунал после јапанског пора-
за у Другом светском рату.
Историјска прошлост је најделикатнији про-

блем у односима Јапана и Кине: у Пекингу смат-
рају да се Јапан није адекватно извинио због своје 
бруталне окупације Кине, започете 1931, а окон-
чане 1945. На ту историјску трауму се директно 
осврнуо гост, у првом говору који је један високи 
кинески званичник одржао у јапанском парла-
менту. Истичући да је „јапанска инвазија нанела 
огромне болове кинеском народу”, премијер Вен 
је од домаћина затражио да њихова извињења бу-
ду пропраћена конкретним акцијама. Али у исто 
време је показао и прагматизам, констатацијом 
да су за инвазију криви „само неколико милита-
риста”, а да је њихова жртва био и сам јапански 

народ. Допринос поправљању односа може да бу-
де и оснивање заједничког комитета историчара 
које су именовале две државе, који су добили ам-
бициозни задатак да у року од годину дана уса-
гласе противречна виђења заједничке прошлос-
ти.
Разговори током званичне посете премијера 

Вена Јапану били су, иначе, „отворени и праг-
матични”. У заједничком саопштењу се истиче 
да ће две земље ступити на стазу „лепе будућ-
ности” у билатералним односима и радити на 
изградњи „обострано корисних” стратешких 
односа. Са практичне стране, посета је донела 
крај кинеског ембарга на увоз јапанског пирин-
ча и говедине (који су били главно јело на све-
чаном банкету за госта), сагласност да се са-
рађује у развијању и практичној примени тех-
нологија за штедњу енергије и заштиту при-
родне околине, као и договор да се већ до краја 
године одржи први економски дијалог на висо-
ком нову. Наговештена је и могућност посете 
кинеског председника Токију, као и нови пут 
премијера Абеа у Пекинг (који је посетио крајем 
прошле године, непосредно по преузимању 
дужности).
Остало је, међутим, још подоста проблема за 

решавање у односима двеју земаља: Јапан је за-
бринут због брзе експанзије кинеских војних 
трошкова, који ће ове године званично износити 
45 милијарди долара (а незванично, како се твр-
ди, знатно више), док Кина попреко гледа на де-
монтирање јапанског пацифистичког устава, 
преименовање Агенције за одбрану у право ми-
нистарство и изградњу заједничког ракетног сис-
тема са САД.
Самит није донео ни разрешење спора око гра-

нице економских зона у мору које их раздваја, и 
која је богата природним гасом. Јапан је такође 
добио мање него што је очекивао кад је реч о ки-
неској подршци сталном чланству Јапана у Саве-
ту безбедности: гост је само изнео како жели да 
„Јапан има већу и конструктивнију улогу у међу-
народној заједници”. Вен је, међутим, био кате-
горичан да „Кина неће прихватити независност 
Тајвана” и затражио да се његов домаћин томе 
„јасно супротстави”. „Ја не подржавам независ-
ност Тајвана”, узвратио му је Абе.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Бкси и Бксиње
Сећам се кад сам био мали, па кад сам хтео 

у демократски систем, да је неки стари афо-
ристичар рекао: „Даћемо ми вама демокра-
тију”. То је онда било много смешно, па се пос-
ле испоставило да уопште није смешно, јер су 
нам давали по леђима, и напосе, што би рекли 
на хрватском, није било лијепо кад је дошло не-
што за шта су нам рекли да је демократија. 
Али пошто је људско биће, а напосе западни 
балканикус, проклето биће, оно нема мира и 
никад није задовољно, па сад хоће у Европу. А 
онда се појави неки Чарли и каже: „Даћемо ми 
вама Европу”. Не каже баш тако, него мало 
горе. Али, јопет, увек има нека срећа у несрећи, 
а судба је хтела да српска срећа буду Хрвати, 
који су увек географски корак испред тј. бли-
жи Западу, па самим тим раније и добијају по 
јуначким плећима.
У Европском се парламенту, наиме, водила 

расправа о језику, а један је посланик, именом 
Чарлс Танок (Уједињено краљевство Брита-
није), најавио да би Хрватска у ЕУ могла оста-
ти без службеног језика.

„Не мислите нас ваљда оптерећивати 
трошковима превођења на хрватски, босанс-
ки, црногорски и српски? Становници западног 
Балкана морају се договорити о једном језику 
који сви разумеју”, рекао је Танок, што је у Хр-
ватској, напосе, изазвало бројне реакције. Ме-
ни је, пак, била најбоља она госпође Весне Пе-
рић-Зимоњић, која је овим поводом написала 
текст под насловом „Пошаљите ми далекоум-
ножитељ – ја сам Хрват”. У свом духовитом 

напису, она указује на то да хрватски лингвис-
ти „сада измишљају свој властити језик”, уз 
опаску да би, ако им у вези с тим неко жели 
послати факс, морали да га назову „далекоум-
ножитељ”.
Осим тог израза, за који ауторка наводи да 

је један од оних на основу којих Хрватска на-
стоји измислити језик одвојен од српског, на-
води се још неколико примера, попут зраком-
лата уместо хеликоптера, брзогласа уместо 
телефона, зороклика уместо петла, круговал-
не постаје уместо радио станице, рукохлапа 
за аплауз…
У тексту се подсећа и да су хрватски линг-

висти неким предлозима о новитетима у јези-
ку одлучили да замене и неке стране изразе, 
попут, на пример, хард диска, који ће постати 
чврсник, хардвера, који ће постати очврсник, 
и компјутерског миша, који је преименован у 
настолно клизало.
Не може се, пише Весна Перић-Зимоњић, 

избрисати чињеница да Бошњаци, Хрвати, 
Црногорци и Срби имају заједнички језик, па су 
неки предлагали да се тај заједнички језик на-
зове западнобалканским, при чему би пред-
стављао део Европе којем све поменуте нације 
припадају, а сви се и надају уласку у Европску 
унију.
Једно име, међутим, већ постоји и оно се 

званично користи на једном месту где су се 
нашли представници свих поменутих нација. 
Реч је о затворској јединици Хашког трибуна-
ла. Сви документи у овој установи васпитно-
поправног типа преведени су на један језик 
назван БКС (боснијан, кроејшен, сербијан). Не 
звучи поетично, али је зато практично. Браћо 
и сестре Бкси и Бксиње, ајмо сад један рукох-
лап.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

У Београду је изречена пресуда „шкорпиони-
ма”, који су се „прославили” снимком на којем се 
види како убијају заробљенике из Сребренице, 
међу којима и малолетне. Слободан и Бранислав 
Медић осуђени су на максималне казне од по 20 
година затвора, Перо Петрашевић, који је једини 
признао кривицу, на 13 година, Александар Ме-
дић на пет година затвора, док је Александар Ву-
ков ослобођен оптужби. Овакав епилог разоча-
рао је породице жртава, а Тужилаштво за ратне 
злочине најавило је да ће уложити жалбу.
Новинар недељника Време Дејан Анастасије-

вић, гостујући у „Кажипрсту” Б92 овим поводом 
је изјавио:

„Пресуда ‘шкорпионима’ је проблематична, и 
то не само због висине казне. Ослобађајућа пре-
суда за једнога који је био међу њима, али навод-
но није учествовао у пуцању, пресуда од пет го-
дина, што је законски минимум, за човека који је 
њих ‘само’ спровео, а није наводно пуцао у њих, 
то је као да ти и ја заједно опљачкамо банку, па 
ти држиш стражу, а ја убијем чувара, а ти дру-
гог чувара држиш на нишану, па нам онда суде 
заједно, и за тебе се испостави да ниси ништа 
радила, као случајни пролазник. То су језиве ства-
ри и то јесте поигравање и са тим жртвама, то 
је један проблем. Други проблем је какву то пору-
ку шаљемо овдашњем јавном мњењу са овом при-
чом. (…) Сасвим је извесно да та јединица није 
могла да се употребљава без наређења неког ко 
је много више и ко уопште није обухваћен тим 
судским поступком. (…) Суд се бавио причом да 
су они били потпуно неконтролисани, да нема 
доказа да је њима ишта наређено да они то ура-
де, него су, ето, они то сами, то је само по себи 
доста сумњиво.”
У ноћи после ове изјаве на стан новинара баче-

не су бомбе.

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Акције „Тигра” прве на листингу

Историјски дан
за српску економију

За Београдску берзу прошла недеља је била од 
истакнутог значаја – на листингу, односно зва-
ничном тржишту капитала, 18 година од њего-
вог реоснивања, премијерно су се појавиле прве 
акције. Част да „пресече врпцу” имао је пиротс-
ки „Тигар”, али се ускоро може очекивати још не-
колико компанија на листингу А, јер је посреди 
својеврсни пословни престиж, најавила је, у ин-
тервјуу за „Политику”, директорка Берзе Горда-
на Достанић, уз опаску да је реч о листингу на 
којем су услови за котирање акција усклађени са 
онима који важе на развијеним тржиштима и 
најстрожи су у региону.
Захваљујући добровољној одлуци „Тигра” да 

листира акције, јер је менаџмент проценио да не-
ма шта да крије од својих акционара, инвестито-
ра, партнера и конкуренције, фактички је и у Ср-
бији прорадило централно тржиште капиталис-
тичке економије. Компанија која се, попут „Тиг-
ра”, определила за излазак на тржиште на којем 
важе најстрожији критеријуми у погледу обавезе 
редовног информисања јавности, поштовања 
међународних рачуноводствених стандарда и 
добијања безрезервних ревизорских налаза у 
претходне три године пословања мора да истраје 
у томе како не би била скинута са листинга, што 
би била својеврсна пословна брука и антирекла-
ма. Стално испуњавање строгих критеријума, 
истовремено, доприноси развоју такозваног кор-
поративног управљања, које, у ствари, подразу-
мева неговање квалитетног односа менаџмента с 
власницима – акционарима и инвестиционом 
јавношћу, наглашава саговорница „Политике”.
Компанија која листира своје акције истовре-

мено ствара себи могућност за привлачење моћ-

них институционалних, портфолио инвестито-
ра, који су, иначе, прописима онемогућени да 
улажу на незванична тржишта. Конкретно, неки 
велики и моћни инвестициони фондови из света, 
као и приватни пензиони фондови, заобилазе 
ванберзанска тржишта, јер се сматра да је на њи-
ма недопустиво већи ризик улагања. Због тога 
званични почетак рада листинга А Београдске 
берзе треба схватити и као шансу за привлачење 
највећих светских улагача и конзервативних ин-
веститора као што су пензиони фондови, каквих 
и у Србији има неколико.
Предузећа чије акције се котирају (листирају) 

на берзи сасвим извесно имају могућност да буду 
део корпе регионалних индекса акција, а тиме и 
да снажније привуку портфолио инвеститоре за-
интересоване за улагање у индексе као софисти-
циране берзанске производе, напомиње Гордана 
Достанић. Добровољним појављивањем на зва-
ничном тржишту компаније добијају прилику 
да, без сеобе на неку од светских мегаберзи, при-
вуку улагаче, захваљујући томе што су уочљи-
вије онима који трагају за приликом да уложе 
слободни капитал. У светској тржишној „џунг-
ли” „Тигар” би, без обзира на то што је веома ус-
пешна компанија, био мање упадљив него што ће 
бити на званичном тржишту Београдске берзе, 
која је део глобалног тржишта и под свакоднев-
ним је мониторингом инвеститора из света.
Београдска берза намерава да најуспешније 

српске компаније представи потенцијалним ин-
веститорима и у светским берзанским центри-
ма, како би и на тај начин скренула пажњу ин-
вестиционе јавности на потенцијале српског тр-
жишта капитала, најављује Достанићева. При-
лику да листирају своје акције на званичном тр-
жишту Београдске берзе могле би да искористе 
и успешне, изворно приватне компаније, које 
добро послују и испуњавају строге предуслове 
за излазак на тржиште А или Б. Такве фирме, 
којима због експанзивног развоја често недо-
стају средства за развој, могле би тад да емитују 
акције ради докапитализације и да их понуде 
купцима иницијалном јавном понудом, нагла-
шава Достанићева.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

Графити
Зашто погрешан телефонски број никада није 

заузет!?

Фрижидер је бољи од мушкарца, јер ма колико 
литара вина било у њему неће почети да пева на-
родњаке!

Деца су наследна. Ако их твоји родитељи нису 
имали, ни ти их нећеш имати!

Позајми новац од песимисте, он не очекује да 
ћеш му га вратити!

Тешко је данас бити глуп – велика је 
конкуренција!

Отишао ја до Берлина да 
напишем графит, 
а они срушише 
зид!
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен
Српска основна школа у Будимпешти

Упознајте наше прваке!У ченици првог разреда Српске 
основне школе у Будимпешти 
већ су усвојили читање, пи-

сање, математику и друге предмете 
који су одређени за њихов узраст. 
На почетку школске године су са 
својом учитељицом Љубинком 
Георгијевић кренули у освајање но-
вог света знања. У поподневном бо-
равку је са првацима тада била учи-
тељица Анђа Миловановић која је у 
новембру месецу отишла на поро-
диљско и подарила живот малом 
Милошу. На њено место је дошла 
учитељица Катарина Весић. Међу 
првацима било је оних који су зна-
ли само српски или искључиво 
мађарски, али је већина ђака већ го-
ворила оба језика. Ову хетероге-
ност није било лако превазићи. Није 
било једноставно коракнути у свет 
школе, међутим, тешкоће су посте-
пено превазиђене, а доказ томе су и 
следећи састави које објављујему у 
рубрици „Невен”. Именик првог 
разреда је следећи: Јелена Дујмов, 
Катарина Иланковић, Фани Мака-
ди, Милош Миливојевић, Тања 
Пандуровић, Бети Сабо, Балаж Са-
бо, Доминика Сабо и Марија Чи-
чић. Пре неколико дана у први раз-
ред се уписала нова ученица: Сара 
Бејм, коју су сви радосно дочекали 
и лепо прихватили. Нашим нај-
млађим ученицима и њиховим учи-
тељицама желимо пуно успеха у 
даљњем учењу и раду.

Састави и цртежи 
ученика 1. разреда

Моја сестра

Моја сестра се зове Милица Чи-
чић. Она има једанаест година. Она 
је лепа, витка и висока. Она има ду-
гу и светло смеђу косу. Њене очи су 
браон боје. Милица се лепо и при-
стојно понаша. Код ње је занимљи-
во да тренира одбојку, лепо плеше и 
вози бицикл. Нас две се добро и ле-
по дружимо. Ја не волим кад се пос-
вађамо. Ја волим кад се ми слажемо 
и играмо, јер смо веште, добре и 
много се волимо.

Марија Чичић

Моја другарица

Моја другарица се зове Марија 
Чичић. Она има седам година и ле-
по изгледа. Она је висока, коса јој је 
браон, очи су јој браон боје. Она се 

лепо понаша и лепо пише. Марија и 
ја се лепо дружимо. Код ње не во-
лим кад се свађа са Катарином. Ми 
се познајемо из вртића, зато смо 
добре другарице.

Јелена Дујмов

Мој друг

Мој друг се зове Милош Мили-
војевић. Мој Милош има седам го-
дина и лепо се понаша. Мој друг је 
низак и има браон косу и смеђе очи. 
Ја волим Милоша.
Ја не волим кад је тужан. Ја волим 

кад ми даје пољубац.
Доминика Сабо

Мој пријатељ

Мој друг се зове Атила. Он има 
седам година и живи поред нас. Сва-
ки дан после школе ми се играмо. 
Једном он дође код мене, а једном ја 
идем код њега. Код мене се возимо 
бициклом, а код њега играмо шах. 
Он је мој најбољи пријатељ.

Тања Пандуровић

Моја другарица

Моја најбоља другарица се зове 
Марија Чичић. Она има седам годи-

Пролећне радости, Сара Бејм Игра пред кућом, Балаж Сабо

Пролеће, Бетина Сабо

на, лепо изгледа. Она је висока, има 
браон косу и браон очи. Она се лепо 
понаша и воли да се игра. Ми се ле-
по дружимо. Ја волим Марију зато 
што се игра са мном.

Фани Макади

Моја сестра

Она се зове Александра 
Иланковић. Има четири 
године. Изгледа лепо. Нис-
ка је. Коса јој је браон боје. 
Увек је весела. Добро се 
слажемо. Не волим да ми 
отима играчке. Волим када 
ме пусти у њен кревет и да 
ми неку њену плишану иг-
рачку.
Када се родила дала сам 

јој надимак Боба. Тако је 
сви зову.

Катарина Иланковић

Мој друг

Мој друг се зове Не-
мања. Он има седам годи-
на и веома је леп. Немања 
је низак, има тамно браон 
косу и браон очи. Он се ле-
по понаша. Занимљиво ми 
је код њега што је он увек 
расположен за игру. Ми се 
лепо дружимо. Ја не волим 

кад ме задиркује. Ја волим да се 
скијамо заједно. Немања ми је нај-
бољи друг.

Милош Миливојевић

Први разред са учитељицама Љубинком Георгијевић и Катарином Весић
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Концерти
26. април, 18.00 сати – Ансамбл Вујичић

(Будимпешта – Kévés Stúdió Galéria)

29. април – оркестар Шендерге
(Мохач)

Балканска плесачница
23. и 30. април у 20 сати – Културни центар на Алмаши тргу

Свира оркестар „Тракија”
(Budapest, VII. Almássy tér Szabadidő Központ)

Фестивал дечјих драмских радионица
одржаће се 21-ог априла 2007 од 10.30 сати

у Сеоској кући у Десци
У оквиру програма учествују:
Драмска група из Батање

„Љубав у Батањи II” (ђаке припремили:
Снежана Ковачевић, Станислава Гајић)

Основна школа из Деске
„Мати добротворка” (ђаке припремио: Јован Јанчикин)

Српска основна школа из Ловре
„Суђење” (ђаке припремили: Софија Иванов, Јелена Краус)

СОШИГ
Ј. Стерија Поповић: „Покондирена тиква” – одломак

(ђаке припремио: Радивој Галић)
Деца из Сантова

„Лазару је потребан мир за размишљање”
„Брбљивице” (ђаке припремили: Нада Бунчић Ђурић,

Нада Шишковић)
Педагошко-драмска радионица Сунцокрет

Алексеј Шефер: „Из мог дневника” (ђаке припремила: Зорица 
Јурковић)

Српска основна школа из Будимпеште
„Игра лептира”

(ђаке припремили: Зорица Јурковић, Мирјана Ковач,
Анђа Миловановић)

Култруни и документациони центар
Срба у Мађарској

позива вас на батањски српски народносни табор
који ће се одржати у Батањи од 23. до 30. јуна 2007. године

рад ће се вршити у следећим секцијама:
народне игре, народна музика и матерњи језик

Пожељно је да се пријаве изврше путем пријавног листа
Рок пријаве: 1. јуни текуће године

За информацију стоје Вам на располагању следећи телефонски 
бројеви:

Будимпешта: 06-1-331-5345, Батања: 06-68-456-006, Деска:06-62-271-377

Књижевно вече у Мохачу
У организацији Печујско-барањског српског удружења и Самоу-

праве Срба у Мохачу, у мохачком Српском клубу ће се 21. априла са 
почетком у 17 сати и 30 минута одржати „Вече српске афористике”. 
Гости књижевне вечери биће:

– Александар Чотрић, афористичар, државни секретар Министар-
ства дијаспоре Републике Србије

– Миодраг Јакшић, књижевник, писац за децу, помоћник министра 
за дијаспору Републике Србије

– Александар Баљак, књижевник
– Витомир Теофиловић, књижевник

„1956. у огледалу српских књижевника”
Српска мањинска самоуправа VII кварта у сарадњи са

Српским културним клубом у Будимпешти
организује трибуну под насловом

„1956. у огледалу српских књижевника”
26. априла 2007. у 18.00 сати

Свечана сала ССМ и ССБ, Будимпешта, Ул. Микше Фалка бр. 3.

VIII српски језички камп „Вук Караџић”
од 03. – до 09. јула 2007. Балатонфењвеш

Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српском самоуправом 
у Печују и Српском самоуправом II кварта у Будимпешти, осми пут 
организује летњи језички камп „Вук Караџић”, од 03. 07. до 09. 07. 
2007. у Балатонфењвешу на обали Балатона.
Очекују се пријаве деце од другог разреда основне школе до десетог 

разреда гимназије.
Рок за пријављивање: до 30. априла 2007.
Износ уплате: 15.000 фт.
Рок уплате: до 15. јуна 2007.
Табор се организује са циљем да се унапреди знање српског језика 

и познавање српске културе.
Информације можете добити преко телефона ССМ: 331-53-45 од 

Јадранке Драгојловић и Милана Ђурића, моб.: 06/70-771-4823, др Јо-
ванке Ластић, моб.: 06/70-337-2589.

Називи и адресе:
Szentendrei Szerb Klub, 

Kulturális Egyesület
2000 Szentendre, Paprikabíró u. 

12.
Порески број:195889286-11388531
Szerb Demokratikus Szövetség
1065 Budapest, Nagymező u. 49.
Порески број:19176516-1-42
Szerb Iskoláért Alapítvány

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
Порески број:18154135-1-42
Battonyai Szerb Általános 

Iskoláért és Óvodáért 
Alapítvány

5830 Battonya, Hunyadi u. 54.
Порески број:188371677-1-04

„Bánát” Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület

6772 Deszk, Felszabadulás u. 41.

Порески број:19084729-1-06
„Tabán” Szerb Folklórcentrum 

Egyesület
1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
Порески број:18062025-1-42

„Veseli Santovcani” Nemzetiségi 
Hagyományőrző Egyesület

6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 40.
Порески број:18352773-1-03

„Opanke” Szerb Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület

2013 Pomáz, Wörösmarty u. 14/a.
Порески број:18668102-1-13
Pomázi Szerb Kisebbségért 

Alapítvány
2013 Pomáz, Szerb u. 8.

Порески број:18669316-1-13
Задужбина Јакова 

Игњатовића
Порески број: 19656939-1-42

Помажите своју Цркву и најстарију српску задужбину
Thököly Száva Alapítvány – adószám: 18661208-1-13

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye – technika szám: 0420

Помажите са 1% личног дохотка наше 
институције, задужбине и културно-

уметничка друштва



Ф
от
о:

 И
ва
н 
Ја
кш

ић

православље Православље православље православље православље православље

Неће бити отимања
Ц рногорски председник Филип 

Вујановић изјавио је на Це-
тињу да ће држава Црна Гора 

штитити својину Митрополије цр-
ногорско-приморске и да ће спречи-
ти њену узурпацију од канонски не-
признате Црногорске православне 
цркве (ЦПЦ).

„Обавеза свих председника држа-
ва и свих који се налазе на државним 
функцијама је да знају да је правни и 
економски основ сваке државе пош-
тивање и гаранција права својине. 
Како то свака држава треба да чини, 
тако је и Црна Гора обавезна да спре-
чи сваку узурпацију својине”, рекао 
је Вујановић новинарима.
Он је изразио наду да ће митропо-

лијски савет ЦПЦ-а схватити обаве-
зу државе Црне Горе да штити имо-
вину са максималном одговорно-
шћу.

„Уверен сам да ће митрополијски 
савјет ЦПЦ-а донети одлуку у скла-
ду са поштивањем правног поретка 
Црне Горе и њеног функционисања 
као правне државе и да ће повратак 
своје имовине тражити у редовним 
судским поступцима пред домаћим 
и међународним судовима”, рекао је 
Вујановић.

Представник ЦПЦ-а Стево Вучи-
нић најавио је раније да ће приста-
лице те организације „одмах пос-
лије Васкрса почети да преузимају 
цркве и манастире од Митрополије 
црногорско-приморске, односно 
 Српске православне цркве”.
Вучинић је рекао да ће одлука о 

преузимању цркава бити донесена 
на седници митрополијског савета 
ЦПЦ-а, која ће бити одржана 14. ап-
рила и поручио да ће то бити учиње-
но „без обзира на очекивани отпор 
свештеника и присталица Митро-
полије црногорско приморске и 
 Српске православне цркве.
Подгорички парох прота презви-

тер Велибор Џомић најавио је не-
давно да ће Митрополија црногор-
ско-приморска „свим дозвољеним 
средствима бранити власништво 
над црквама, манастирима и свим 
другим црквеним објектима у Цр-
ној Гори од канонски непризанте 
ЦПЦ и њених присталица.
Он је поновио да је „једини титу-

лар над православним црквама и 
манастирима у Црној Гори Митро-
полија црногорско-приморска”.

„Али, ако мисле другачије, нека 
изволе”, поручио је Џомић.

Забринутост Србије
П редседник Србије Борис Та-

дић у телефонском разговору 
са црногорским председни-

ком Филипом Вујановићем изразио 
је забринутост због најаве Црногор-
ске православне цркве да ће преузе-
ти имовину Митрополије црногор-

ско-приморске Српске Православне 
Цркве и затражио да Црна Гора за-
штити имовину СПЦ. У саопштењу 
Прес службе председника Србије 
наводи се да је Тадић од председни-
ка Вујановића добио уверавања да 
ће то бити учињено.

Косово као Јерусалим
Њ егово Високопреосвештенс-

тво митрoпoлит црнoгoрскo-
примoрски Aмфилoхиje oцe-

ниo je дa пoстojи мoгућнoст дa буде 
пронађeно прaвeднo рeшeњe зa 
стaтус Кoсмета.
Митрoпoлит Амфилохије навео 

je дa je Бoг дao дoвoљнo дoбaрa 
Кoсмету зa свe кojи живe тaмo и дa 
je сaмo пoтрeбнo нaћи прaвeднo и 
чaснo рeшeњe.

„Сaмo дa сe нaђe прaвeднo рeшeњe 

у склaду сa Рeзoлуциjoм 1244, кoja ни 
фoрмaлнo никaд ниje зaживeлa”, ис-
такао je митрoпoлит Aмфилoхиje, до-
давши дa сe Срби никaдa нeћe oдрeћи 
Кoсмета, jeр je тo њихoв Јерусалим.

„Бojим сe дa нaшa брaћa сa зaпaдa 
нe схвaтajу дa су Кoсoвo и Мeтoхиja 
зa српски нaрoд и цркву њихoв 
Jeрусaлим, oчни живaц и нeштo штo 
je oбликoвaлo њихoв ум, нaрoд, ду-
шу и културу”, рeкao je митрoпoлит 
Амфилохије.

Прешао у православље
Н емачки лутерански професор 

Карл Христиан Фелми пре-
шао је у православље. Своју 

одлуку познати богослов је саопш-
тио у свом недавном интервјуу сајту 
Православие у Бугарској (pravo sla-
vie.bg.).
Фелми је истакао да је овај корак 

његова лична одлука, настала као 
природни резултат изучавања пра-
вославља којим се бави цели свој 
живот. Професор Фелми је аутор 
многих научних богословских ра-
дова који су преведени на многе је-
зике и издати у многим земљама. 
Последња његова књига „Увод у 
савремено православно бого-

словље” изашла је прошле године. 
Управо је у току рада над овом књи-
гом богослов донео коначну одлуку 
да прими православље.

„Уверен сам да је православно бо-
гословље – богословље црквеног 
искуства које сам стекао као резул-
тат његовог изучавања, што сам и 
описао у својој књизи”, објашњава у 
своме интервјуу проф. Фелми.

„Наравно, након завршеног рада 
над књигом наставио сам да се ба-
вим радом у области православног 
богословља. Најважније је то што је 
моја унутрашња веза са предметом 
мога истраживања ојачала и ја сам 
недавно примио православље.”

Није крив
О сновни суд у Велесу донео је 

ослобађајућу пресуду за вла-
дику Јована, егзарха Охрид-

ске архиепископије Српске право-
славне цркве, кога је македонско ту-

жилаштво теретило за наводно при-
свајање новца у време док је био на 
челу три епархије канонски непри-
знате Македонске цркве, јавио је до-
писник Срне из Скопља.

Православље у Кини
Њ егова Светост Патријарх 

московски и све Русије Г. 
Алексије говорио је о врло 

тешким условима у којима раде и 
живе православци у Кини, у јуби-
ларној 50. години од када је Мос-
ковска патријаршија дала аутоно-
мију Кинеској православној цркви. 
Православна Црква у Кини слави 
свој јубилеј немајући ни епископа, 
ни свештеника, који су родом Кине-
зи; тако да су свете литургије за 
Васкрс ове године служили све-
штеници из Руске православне црк-
ве. Светој литургији у Пекингу при-
суствовало је више од 120 право-
славних верника, а у литији око Ге-
нералчног конзулата Русије у Шан-

гају било је преко 300 верника. У 
градовима Женшену и Гуанжоу на 
светим литургијама је било право-
славних Кинеза, Срба, Румуна, 
Француза и Американаца.
Руску црквену мисију у Кини је 

установио руски цар Петар Велики 
1712. године, и радила до 1954. го-
дине када је затворена из политич-
ких разлога. У том периоду саг-
рађено је око 100 цркава широм 
Кине. Пре педесет година Свети 
синод руске Цркве основао је ауто-
номну Кинеску православну цркву, 
а за епископа пекиншког хирото-
нисан је Василије Шуанг (+1960). У 
Кини има око 15.000 православа-
ца.

Наши граде храм у Норвешкој

З ахваљујући држави у којој су се 
задомили (сигуран посао и све 
социјалне и друштвене погод-

ности), Срби у Норвешкој могу ос-
тварити жељу да саграде свој српс-
ки православни храм. Епископ бри-
танско-скандинавски Доситеј осно-
вао је 2005. године мисионарску па-
рохију Светог великомученика Ди-
митрија Солунског са седиштем у 
граду Кристијансанду. Парохија 
Светог Димитрија распростире се 
од Арендала до Ставангера на око 
400 километара. Парохијски одбор 

уложио је велики труд да прикупи у 
чланство Србе са тог простора. До 
сада је уписано више од 600 лица. 
Главни пројекат за изградњу храма 
Светог Димитрија Солунског, са 
Светосавском салом, пратећим про-
сторијама и станом за пароха је у из-
ради. Локација је веома добра, на 
благом узвишењу осунчаном са 
свих страна, испод којег пролази ва-
жан пут. На територији парохије 
Свети Димитрије живе Срби избег-
ли из Хрватске, Босне и са Косова и 
Метохије.


